Број: 119/1
08.2.2012.
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА
Господин Драган Ђилас, градоначелник
Београд, Драгослава Јовановића 2
Предмет:
- Захтев за преузимање трошкова камата насталих услед кашњења Града
Београда приликом кварталне уплате доприноса за обавезно социјално осигурање
самосталних уметника
- предлог за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање самосталним
уметницима до висине остварене зараде
Поштовани господине Ђилас,
Координациони одбор уметничких удружења Србије (КОО), кога чине 13
репрезентативних уметничких удружења - Удружење драмских уметника Србије (УДУС),
Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС), Удружење ликовних уметника примењених
уметности и дизајна Србије (УЛУПУДС), Удружење музичких уметника Србије (УМУС),
Удружење филмских уметника Србије (УФУС), Удружење књижевних преводилаца Србије
(УКПС), Удружење композитора Србије (УКС), Удружење балетских уметника Србије (УБУС),
Удружење оркестарских уметника Србије (УОУС), Удружење књижевника Србије (УКС),
Српско књижевно друштво (СКД), Удружење филмских глумаца Србије (УФГС) и Удружење
драмских писаца Србије (УДПС), - обраћа Вам се са молбом да се коначно реши проблем

око уплате доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника, настао
непоштовањем више закона.
Закон o култури, који је ступио на снагу 11. априла 2010. год, члан 70.
предвиђа да локална самоуправа плаћа доприносе самосталним уметницима у висини
минималне основице. У Закону о изменама и допунама закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање, у члану 25. стриктно је наведено да се доприноси
уплаћују квартално, тј до 15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра.
Пошто Град Београд редовно касни са уплатама и по више од месец дана,
Пореска управа уметницима доставља решења са обрачунатим каматама на дуг
који је настао без њихове кривице.
Од закаснелих уплата на име доприноса за ПИО, Пореска управа најпре
измирује камате, тако да су самостални уметници константно у дуговањима. Немају
здравствену заштиту, јер док не донесу доказе о уплаћеним доприносима, не могу да
овере књижице.

Сви наведени проблеми и немогућност да допремо до надлежних, приморали су
нас да се обратимо Поверенику за заштиту грађанских права и он нам је саветовао да
прво употребимо све законом предвиђене мере.
С обзиром да за седам дана треба да буду уплаћена средства Пореској управи на
име доприноса за први квартал 2012, КОО уметничких удружења Вам се благовремено
обраћа с молбом:
- да Секретаријат за културу до 10.2.2012. г. пренесе уметничким удружењима
средства на име доприноса за социјално осигурање за први квартал 2012, која ће
удружења, до законом прописаног рока, пренети на рачуне Пореске управе
- да Град Београд преузме плаћање камата насталих по основу кашњења уплата
на име доприноса и то од тренутка ступања на снагу Закона о култури.
Закон, такође, предвиђа могућност да локална самоуправа уметницима измири
обавезе до висине њихове зараде. Према нашим проценама, у Београду од 1.500
самосталних уметника, само њих стотинак премашује минималну зараду. С тога Вам се
обраћамо с молбом да размотрите могућност да Град Београд за те уметнике преузме
плаћање доприноса до висине њихове остварене зараде.
Надамо се да ћете размотрити нашу молбу и да ћете наше предлоге као
градоначелник Града Београда подржати, те да ћете нас у што краћем року, у писаној
форми, известити о Вашем ставу поводом проблема и предлога који смо изнели.
С поштовањем,
За КОО уметничких удружења Србије
Љиљана Ђурић, председавајућа, с.р.

