
ЗАПИСНИК  

СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА 

РЕГУЛИСАЊА ДУГА ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА 

 

 

Седница Радне групе за Решавање питања регулисања дуга по основу 

доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника (у даљем 

тексту: Радна група) одржана је 23. марта 2022. године, с почетком у 11 часова 

у просторијама Министарства културе и информисања. 

Седници су присуствовали:  

1. Радован Јокић, вд помоћника министра за савремено стваралаштво, 

председник;  

2. Вукица Килибарда, в.д. секретара министра, члан;  

3. Владимир Недељковић, саветник за нормативне послове у Сектору за 

савремено стваралаштво, члан; 

4. Душко Паунковић, председник Удружења књижевних преводилаца 

Србије, члан; 

5. Марија Каузларић, председница Управног одбора Удружења ликовних 

уметника Србије, члан 

6. Душка Марковић, представник Удружења драмских уметника Србије, 

члан 

  

Седницу је отворио председник Радне групе, Радован Јокић који је упознао 

присутне са подацима о дуговању које је доставила Пореска управа 23.2.2021. 

године. Присутни чланови Радне групе, представници репрезентативних 

удружења обавестили су да је у током дана,  21. марта 2022. године, 

обавештени од стране активних самосталних уметника као и од лица која су у 

том статусу некада била, да им је стигла опомена од стране Пореске управе 

којом се налаже уметницима да у року од 5 дана од дана пријема опомене 

уплате наведена дуговања или поднесу захтев за одлагања плаћања пореског 

дуга (тзв. Репрограм, плаћање на одређени број рата). У супротном наведено 

је да ће им Пореска управа отпочети поступак принудне наплате (блокирање 

рачуна, пленидба…). У опомени није наведен период на који се дуговање 



односи, а мишљење чланова Радне групе је да је то период закључно са 2017. 

годином. Уочено је по наводима чланова Радне групе, представника 

репрезентативних удружења да је исказани главни дуг релативно низак а дуг 

по основу камате многоструко виши. Радна група је закључила да је за 

наставак даљег рада приоритетно хитно решити ову новонасталу ситуацију, 

како би се касније приступило решавању проблема регулисања дуга по основу 

доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника. Такође, 

став Радне групе да податке Пореске управе о дуговањима за доприносе за 

пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање 

треба добијене  треба узети са резервом имајући у виду претходну праксу из 

2016. године када су у укупна дуговања убројани и дугови по основу пореза 

(иако самостални уметници нису задуживани за порезе већ само за поменута 2 

доприноса), као и ситуацију да су се на списковима дужника налазила и лица 

која нису у статусу самосталног уметника. Радна група је става да је неопходно 

прецизно утврдити и структуру дуговања као и чињеницу на која лице се тачно 

дуговања односе. 

Радна група је мишљења да је неопходно да се у раду на решавању овог 

проблема прикључе и представници надлежних државних органа 

(Министарство финансија-Пореска управа, Фонда за ПИО, РФЗО), као и да 

раду Радне групе помогну и представници репрезентативних удружења по 

специфичним темама. 

Заједнички став Радне групе је и да се предложи отпис дуговања по питању 

камата за доприносе за пензијско и  инвалидско осигурање и здравствено 

осигурање, као и отпис главног дуга за здравствено осигурање. Заједничко 

мишљење је, да је немогуће отписати главни дуг по основу доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање из разлога што би у том случају 

самосталном уметнику умањило право на пензијски стаж. Предлог је да се 

главни дуг за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање исплати из 

буџета Републике Србије.  

Закључци са састанка: 

1. Хитно решавање опомена самосталним уметницима од стране Пореских 

управа, на састанку представника Министарства културе и 

информисања и Министарства финансија 



2. Укључивање представника надлежних државних органа (Министарство 

финансија-Пореска управа, Фонда за ПИО, РФЗО) у рад Радне групе. 

Подршка представника експерата по специфичним темама. 

3. Прецизно утврђивање структуре носилаца дуговања и структуре самог 

дуга 

4. Радна група ће у току свог рада дати предлог начина отписа дуговања по 

питању камата за доприносе за пензијско и  инвалидско осигурање и 

здравствено осигурање, као и отписа главног дуга за здравствено 

осигурање. Предлог је да се главни дуг за доприносе за пензијско и 

инвалидско осигурање исплати из буџета Републике Србије.  

 

Седница је трајала до 12. 30 часова а следећи састанак је планиран за уторак, 

29. март 2022. године. 

 

 Записничар 

                                                                                          Владимир Недељковић 


