


Приручник је намењен првенствено доносиоцима одлука 
у оквиру јединица локалне самоуправе, који у оквиру 
делатности културе или шире – друштвених делатности, 
управљају одлукама и уређују услове за остваривање права 
самосталних уметника на уплату доприноса за пензијско, 
инвалидско и здравствено осигурање.

Садржај приручника се односи на упознавање са основним 
специфичностима овог статуса и законодавним оквиром 
Републике Србије, добрим и лошим праксама локалних 
јавних политика, као и проблемима с којима се сусрећу лица 
која самостално обављају уметничку или другу делатност у 
пољу културе приликом остваривања својих права. 

Упознавање с овим темама важно је не само онима који 
тек почињу да раде у јединицама локалне самоуправе, већ 
и онима са искуством – будући да се праксе на локалном 
нивоу разликују и да постоји потреба за бољим решењима. 

Имајући у виду да у оквиру система државне управе нема 
простора за упознавање и размену добрих пракси које 
се односе на права и обавезе самосталних уметника, 
овај приручник је настао с намером јачања комуникације 
Удружења ликовних уметника Србије с једне, као 
репрезентативног удружења које додељује самосталан 
статус уметницама и уметницима у пољу ликовне уметности, 
и једница локалне самоуправе с друге стране.
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основне специфичности радне 
категорије СУ

Шта је самостални уметник?

Статус ”самосталног уметника”, понекад називан и ”слобо-
дним уметником” или ”независним уметником”, означава 
радну категорију која је настала из потребе да се регулишу 
социјална права уметника чији рад квалитативно завређу-
је друштвену подршку. Према Закону о култури, самостални 
уметник је физичко лице које самостално, у виду занимања, 
обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно 
удружење у култури утврдило статус лица које самостално 
обавља уметничку делатност у области културе.

У пракси, самостални уметник није запослено лице, 
јер нема послодавца, нема уговор о раду, нити редовне 
приходе. Такође није ни предузетник, нити самозапослено 
лице, јер нема своју фирму и ПИБ, већ се препознаје као 
самостална делатност која зараду остварује повремено и 
то преко ауторских хонорара. 

Како се остварује статус самосталног уметника?

Уметници који активно делују у пољу ликовних уметности 
остварују самостални статус по процедури и критеријумима 
које дефинише Закон о култури и Правилник о ближим 
условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по 
захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално 
обављају уметничку или другу делатност у области културе 
(Сл. гласник РС бр. 9/17 , 96/19).  

Репрезентативна удружења у култури, попут УЛУС-а, 
задужена су за спровођење поступка утврђивања статуса, 
вођења регистра и евиденције у области у којој делују. Како 
би остварио или продужио статус, уметник се јавља на јавни 
позив који расписује РУК и подноси документацију прописану 
ЗОК-ом и ПБУМК. Уз документацију о професионалној 
уметничкој делатности (портфолио уметничких радова, 
каталози реализованих самосталних и/или групних изложби 
и др.), уметник је у обавези да достави:

• Захтев за доделу статуса;
• Изјаву да ниje осигуран по другом основу;
• Очитану личну карта;
• Уверење о држављанству;
• Уверење о пребивалишту;
• Потврду из Националне службе за запошљавање;
• Фотокопију дипломе одговарајућег образовног 

профила/ доказ да се најмање четири године 
професионално и самостално бави уметничком 
делатношћу у области културе као основним 
занимањем независно од стеченог образовања.

Стручна комисија РУК оцењује резултате уметничког рада, 
континуитет обављања професионалне уметничке дела-
тности, затим оцену коју је уметник/ца добио од меродавне 
стручне јавности и допринос који је остварио у културном 
животу заједнице.

Након што добије позитивну оцену стручне комисије и пошто 
РУК донесе Решење о утврђивању статуса самосталног 
уметника, уметник стиче право на уплату доприноса, реги-
струје се, односно реализује свој статус пријавом на обавезно 
социјално осигурање у Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање, филијали ПУ и РФЗО. 
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Средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање и доприносе за здравствено осигурање обезбеђују 
се у буџету ЈЛС, а реализују преносом на репрезентативно 
удружење које води статус уметника. Удружење даље 
прослеђује средства пореској управи и филијали задуженој 
за здравствено осигурање.

зашто СУ имају лош статус?

Иако је у домаћем законодавству још од 1955. године (доношењем 
Уредбе о уплати доприноса за основно социјално осигурање) 
статус самосталног уметника препознат као специфична радна 
категорија због значаја који уметнички рад има за друштвено 
благостање, те стога не може и не треба да зависи од тржишта, 
од деведесетих година на даље, прогресивна деградација овог 
статуса постаје доминантна тенденција јавних политика. Сукцесија 
све неповољнијих законских измена доношених у стихији 
неолибералне транзиције кулминира смањењем основице 
осигурања на минималну основицу доприноса и укидањем 
обавезе да послодавац уплаћује доприносе по основу ауто-
рског хонорара. Поврх тога, усложњавањем процедуре за уплате 
доприноса, бројни самостални уметници неправедно се терете за 
дуговања која нису сами креирали – те су због тога доведени у 
ситуацију да не могу да располажу својим основним правима на 
здравство и минималну пензију.

Да би ипак и такав статус задржали и наставили да се баве 
уметношћу (ако не одустану и запослење потраже у другој 
делатности), а због необавезујуће законске ставке (ЗДОСО) у вези 
уплате доприноса од стране ЈЛС, СУ пријављују пребивалиште на 
већим општинама које редовно уплаћују доприносе. Добијањем 
Решења о утврђивању ССУ од стручне комисије РУК, уметници 
пријављени у Београду уједно стичу и право на уплату доприноса, 
док СУ у осталим ЈЛС сваке године имају додатан конкурс ради 

остваривања права на уплату доприноса за ПИО и доприноса за 
здравствено осигурање. Тако данас имамо ситуацију да преко 
90% самосталних уметника који живе и раде у Србији своје 
пребивалиште има пријављено на територији Београда, што 
је значајан показатељ тога како законске регулативе утичу на 
све већу централизацију и изразито неравномеран развој 
културе на националном нивоу. Парадоксално, уместо да се 
ССУ препознаје и вреднује допринос који уметници имају за 
друштво, овај статус постаје изузетно непопуларан. 

Све то резултира  тиме да се статус самосталног уметника све више 
вреднује као социјална него као професионална категорија, а 
деловање у пољу уметности све више препушта тржишту, за 
које се са друге, стране не нуде нови развојни инструменти. 
У таквој ситуацији ССУ се практично своди на базичну помоћ 
лицима која од рада у својој матичној делатности не успевају 
себи (а често и члановима породице који од њих зависе) да 
обезбеде основна средства за живот. 



добре и лоше праксе ЈЛС

У члану 70 ЗОК прописано је да доприносе за обавезно 
социјално осигурање за СУ обезбеђују ЈЛС у свом буџету 
за текућу годину. У истом члану наводи се да ближе 
услове и начин стицања права на уплату доприноса 
прописује надлежни орган ЈЛС. Досадашње искуство 
СУ показује да веома мали број ЈЛС спроводи добру 
праксу, и да су најчешће у питању велики градови попут 
Београда, док се пракса осталих може разумети као 
лоша, тј. дестимулишућа у погледу остваривања права на 
обавезно социјално осигурање СУ. Да ли је пракса добра 
или лоша, може се закључити на основу ближих услова и 
начина стицања овог права које прописује свака ЈЛС и стога 
желимо да укажемо на неколико примера из праксе. 

лоша пракса

Додатни услови:
• Да до дана подношења захтева има пребивалиште 

на територији града/општине последње 3 године 
(Стара Пазова), 5 година (Шабац, Ваљево), 10 година 
(Параћин), 20 година (Јагодина);

• Да не поседује, као ни члан заједничког 
домаћинства (супружник, ванбрачни партнер, дете, 
усвојеник, родитељ или усвојилац) непокретну 
имовину, осим стамбеног простора где живи 
(Јагодина, Панчево, Шабац, Стара Пазова);

• Да не поседује већи стамбени простор од 20 
квадратних метара по члану домаћинства (Параћин);

• Да је у претходној години остварило приход једне 
или испод једне, или једне и по просечне годишње 
зараде по запосленом која је исплаћена у РС према 
подацима РЗС (Нови Пазар, Панчево, Крагујевац, 
Ваљево);

• СУ који оствари право по основу одредаба одлуке 
о стицању права на уплату доприноса у обавези 
је да се најмање једном у току трајања права, на 
позив ЈЛС одазове и учествује без надокнаде у 
програму или манифестацији у области културе 
која је од интереса за ЈЛС. Непоступање у складу 
са одредбама ове одлуке узрокује престанак овог 
права (Крагујевац, Шабац);

• Уколико број СУ који испуњавају услове за плаћање 
доприноса за осигурање премашује износ планиран 
у буџету ЈЛС за те сврхе, приоритет за плаћање 
имају уметници са дужим стажом осигурања (Шабац);
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Додатна документација:
• Уверење надлежне пореске администрације о пријави 

укупног прихода за прошлу годину (Чачак, Крагујевац, 
Панчево, Суботица);

• Уверење надлежне локалне пореске администрације о 
пријави пореза на непокретну имовину (Чачак, Шабац, 
Суботица, Ваљево);

• Извод из листа непокретности Републичког геодетског 
завода – Службе за катастар непокретности о праву 
својине на непокретностима/катастарским приходима 
на непокретностима (Чачак, Панчево, Шабац, Стара 
Пазова, Суботица, Ваљево);

• Уверење из Катастра о имовном стању за све чланове 
домаћинства (Јагодина, Параћин);

• Уверење Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање да лице није осигурано по 
другом основу (Чачак, Јагодина, Крагујевац, Параћин, 
Стара Пазова, Суботица);

• Уверење надлежног Министарства о утврђивању 
репрезентативног удружења (Јагодина);

• Изјаву о броју чланова домаћинства - изјава оверена 
код јавног бележника (Јагодина, Панчево, Параћин);

• Уверење надлежне Пореске управе да лице не обавља 
другу самосталну делатност осим у области културе 
(Јагодина, Параћин);

• Уверење ПУ о месту пребивалишта за последњих 10 
година од дана подношења захтева (Параћин);

• Уверење да није корисник пензије (Шабац);
• Уверење о заједничком домаћинству (Шабац);
• Уверење о пребивалишту са свим променама за 

последњих 5 година (Шабац);

добра пракса

Стандардни услови:
• да је СУ држављанин Републике Србије;

• да има пребивалиште на територији Републике Србије;

• да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

• да је лицу, у складу са законом, репрезентативно 
удружење у култури код кога је уведено у евиденцију, 
утврдило статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у култури;

Стандардна документација/поступак:
• Уверење о статусу самосталног ликовног уметника (три 

примерка);

• Пријава у Фонду ПИО: Уметник са Уверењем о статусу 
самосталног уметника одлази у ПИО фонд (pio.rs). 
Службеник ПИО фонда на основу уверења из РУК 
уметнику издаје оверену потврду о пријави на обавезно 
социјално осигурање на обрасцу М-А, који треба 
фотокопирати у три примерка. Једна фотокопија се 
доставља ПУ, друга Републичком заводу за здравствено 
осигурање, а трећа се предаје секретаријату 
репрезентативног удружења. Оригинал обрасца М-А 
остаје код СУ и чува се у личној архиви;

• Пријава у Пореској управи: Образац М-А оверен у ПИО 
фонду, Уверење о ССУ и попуњени образац ППД-СУ (2 
примерка), уметник доставља ПУ на својој општини и 
евидентира се код референта за самосталне уметнике. 
Образац ППД-СУ је доступан у ПУ код надлежног 
референта за самосталне уметнике, у Секретаријату 
РУК, као и на сајту ПУ (poreskauprava.gov.rs/ cekos.rs);
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како заједно можемо да радимо 

УЛУС као репрезентативно удружење које обавља поверене 
послове МК у вези са доделом и обновом ССУ за област 
ликовне уметности настоји да изгради добру комуникацију 
и буде важан партнер ЈЛС у погледу спровођења локалне 
културне политике.

Чврста сарадња и комуникација је нарочито важна у погледу 
регулисања ССУ, будући да ЈЛС представљају кључне актере 
у очувању минимума дигнитета ове радне позиције. Иако би 
послови регулисања уплате доприноса СУ на нивоу ЈЛС треба-
ло да одражавају децентрализацију управљања развојем 
културе, услов да СУ имају вишегодишње пребивалиште 
на територији града/општине има управо супротне ефекте 
– доприноси централизацији културног живота, умањујући 
могућност мобилности СУ и приморавајући их да своју 
делатност обављају у другим (већим) градовима, у којима су 
услови повољнији и у којима је сектор културе развијенији. 
Такође, велики бирократски захтеви ЈЛС подразумевају и 
велике административне трошкове на терет СУ, те значајан 
утрошак времена на прибављање документације. То је 
недовољно видљив, али значајан намет и дискриминаторна 
пракса према СУ у појединим локалним срединама. 

Додатне пропозиције којима се условљава социо-еко-
номски статус СУ испод друштвеног просека, попут имо-
винског статуса, још један је од начина на који се отежава 
остваривање законски заснованог права на доприносе за 
обавезно социјално осигурање. Такав приступ за последицу 
има елитизацију ССУ који је минималном основицом већ 
одређен као неповољна социјална категорија. 

• Издавање здравствене картице: Уметник Републичком 
заводу за здравствено осигурање на својој општини 
(РФЗО), доставља М-А образац оверен у ПИО фонду, 
Уверење о статусу самосталног уметника и предаје 
захтев за издавање здравствене картице по поступку 
описаном на линку: rzfo.rs.
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Из свих наведених разлога предлажемо пет конкретних 
препорука за унапређење културне политике ЈЛС, који могу 
имати значајне позитивне ефекте по локални економски 
раст и развој културне понуде:

(1) Стандардизација јавних процедура и критеријума 
за стицање права на уплату доприноса СУ, будући 
да се пракса различитих ЈЛС знатно разликује, а 
без јасне аргументације; Такође, будући да СУ већ 
пролазе проверу испуњавања услова приликом 
конкурисања за ССУ код РУК, сваки додатан конкурс 
за остваривање права на уплату доприноса који 
расписују ЈЛС се може сматрати сувишним; 

(2) ЈЛС морају радити на повећању издвајања јавних 
средстава за подршку културних и уметничких 
делатности (минимално 5%),  чиме би и средства за 
подршку статусу и пројектима СУ била обезбеђена;

(3) редовни конкурси за подршку пројеката у култури 
морају предвидети подршку новим продукцијама СУ, 
будући да је на друге начине (нпр. кроз ангажовање 
од стране установа културе) веома ретка таква врста 
подршке;

(4) предвидети нове моделе ангажовања СУ у пословима 
од значаја за ЈЛС у разним секторима - од културе, 
преко образовања, до социјалног рада, туризма и сл., 
у чему УЛУС може помоћи кроз саветовање и развој 
конкретних предлога;

(5) СУ могу дати значајан допринос важним пројектима 
ЈЛС, попут уређења јавног простора (тргова, спомен-
обележја, јавне архитектуре и сл.) или развој тури-
стичке понуде, те их треба укључивати у рад сличних 
тимова.

На крају, категорију самосталних уметника није могуће 
посматрати изоловано од положаја уметности и уметника 
у друштву, тј. од разумевања значаја и улоге уметника 
у друштвеном контексту. Зато се може рећи да степен 
препознавања овог статуса представља меру у којој 
друштво вреднује уметничку делатност и њену добробит 
за општи друштвени развој.
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