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БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

11. Фебруара 2003. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ 

ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ, које вам на основу члана 166. став 3. Пословника Скупштине 

АП Војводине достављамо на даљи поступак . 

За представника у Народној скупштини Републике Србије одређен је 

Ненад Чанак, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

Прилог: амандмани. 



. 1, 
• 

АМАНДМАНИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ 

УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

АМАНДМАНЈ 

У Предлогу Закона о измеН31vIa и допунама Закона о самосталном обављањ у 

уметничке или друге делатности у области културе, у члану 1. иза става 1. додаје се 
став 2. који гласи: 

"На територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина) 

својства из члана 3. става 1. Закона о самосталном обављању уметничке или друге 
делатности у области културе утврђују: 

Друштво књижевника Војводине у Новом Саду; 

У дружење композитора Војводине у Новом Саду; 

У дружење филмских и ТВ радника Војводине у Новом Саду; 

Савез драмских уметника Војводине у Новом Саду; 

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине 

у Новом Саду; 

Савез удружења ликовних уметника Војводине у Новом Саду; 

У дружење музичких уметника Војводине у Новом Саду; 

У дружење естрадних уметника и извођача Војводине у Новом Саду; и 

У дружење музичара џеза, забавне и рок музике Војводине у Новом Саду". 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Образложење 

Законом о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области 

културе ("Службени гласник РС", број 39/1993), који је ступио на снагу 8. јуна 1993. 
године, уређено је да својство лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе утврђују искључиво уметничка удружења Србије са 

седиштем у Београду. 

Ова удружења су до доношења овог закона била у погледу статуса потпуно 

равноправна са уметничким удружењима која су окупљала уметнике према врстама 

уметничке делатности на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

до ступања на снагу републичког закона, на територији Аутономне Покрајине 

Војводине важио је Закон о самосталним уметницима ("Службени лист АП Војво

дине", број 21/81 и 1/87). Према овом закону, до 1987. године, самоуправна интересна 
заједница културе, основана на територији општине, евидентирала је лица у статус 

самосталног уметника која испуњавају законом прописане услове. 
Од 1987. године статус самосталног уметника утврђивао је покрајински орган 

управе надлежан за .послове културе, у УПРаЈШОМ поступку, под УСЛ9вима прописаним 

законом. 

Како су уметничка удружења основана на територији АП Војводине учествовала 

својим стручним мишљењима у поступку утврђивања статуса самосталног уметника, 

нема оправдања да се ова удружења републичким законом искључе из поступка 

утврђивања статуса самосталног уметника. 



, 
Због тога се Амандманом 1 предлаже да се јавно овлашћење, које је поверено 

уметничким удружењима Србије са седиштем у Београду, повери и уметничким 
удружењима Војводине, са седиштем у Новом Саду. 

АМАНДМАНII 

Иза члана 1., додаје се члан 1а. који гласи: 

"Члан 1а. 

у члану 5. Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у 
области културе додају се ставови 2. и 3. који гласе: 

"Средства за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање за лица из става 1. 
овог члана, која имају призната уметничка дела односно остварења, обезбеђују се у 

буџету Републике, односно Покрајине. 

Мерила за одређивање признатих уметничких дела односно остварења прописује 

министар културе односно покрајински орган надлежан за послове културе." 

Образложење 

С обзиром на то да су лична примања признатих уметника због економске 

ситуације у којој се налази Република Србија нестална и неизвесна, предложено је да се 

за све уметнике обезбеде средства за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање у 

буџету градске заједнице односно општине на чијој се територији налази пребивалиште 

уметника. 

Ради тога се у Амандману II предлаже да средства за здравствено , пензијско и 

социјално осигурање лица која самостално обављају уметничку или другу делтност 

буду обезбеђена у буџету Републике односно буџету Покрајине и да мерила за 

одређивање признатих уметничких дела односно остварења ПрОПИСУЈе министар 

културе односно орган Покрајине . 

Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење 

Амандмана 

Доприноси за пензијско, здравствено и инвалидско осигурање за једног уметника 

који обавља уметничку или другу делатност за један месец износи 1.165,00 динара (12 
месеци х 1.165,00 = 13.980,00 динара). 

Доприноси за 50 истакнутих самосталних уметника из свих области уметничког 
стваралаштва годишње износе: 699.000,00 динара (50 уметника х 13.980,00 = 69~.000,00 

динара). 
Доприноси за 50 самосталних уметника за 2002. год. је 1.004.274,00 (средства су 

увећана за проценат инфлације у 2002. години). 


