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ULUS Udruženje likovnih umetnika Srbije <ulus.office@gmail.com>

Молба за сазивање састанка радне групе МКИ и удружења у вези окончања
решавања проблема дуговања самосталних уметника
2 поруке(а)

ULUS Udruženje likovnih umetnika Srbije <ulus.office@gmail.com> 19. октобар 2022. 15:37
Коме: Kabinet MKI <kabinet@kultura.gov.rs>
Копија: Vladimir Nedeljković <vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs>, Radovan Jokic <radovan.jokic@kultura.gov.rs>, Duska
Markovic <duska.markovic@udus.org.rs>, Duško Paunković <duskopaunkovic@gmail.com>, Vukica Kilibarda
<vukica.kilibarda@kultura.gov.rs>, Miodrag Ivanovic <miodrag.ivanovic@kultura.gov.rs>, ukps011 <ukps011@gmail.com>,
Udruzenje dramskih <udus@udus.org.rs>, Samostalci ULUS <ulus.samostalci@gmail.com>, Upravni Odbor
<ulus.upravniodbor@gmail.com>

Поштовани Г. Маричићу,

У име представника репрезентативних удружења у култури обавештавамо вас да смо са свим репрезентативним
удружењима спровели додатну интерну проверу информација о дуговањима самосталних уметника по подацима
добијеним из Пореске управе.

Прелиминарни прорачун укупног дуга износи 128,937,120.41 РСД.
Од ове суме основица дуга за ПИО за коју је договорена уплата износи 54,688,911.00 РСД.
А износ камата и основице за здравствено за које је планиран отпис је 74,248,209.02 РСД.

Комплетна листа са обрачунима је на следећем документу.

С обзиром да је сва документација припремљена, молимо вас да сазовете састанак Радне групе у што краћем
року ради спровођења даљих корака у решавању овог проблема.

У име представника репрезентативних удружења у Радној групи за решавање проблема дуговања самосталних
уметника,
Марија Каузларић, испред УЛУС-а
Душан Паунковић, испред УКПС-а
Душка Марковић, испред УДУС-а

    
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић"
Мали Калемегдан 1, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381.11. 2623128 

Ова порука  намењена је искључиво њеном примаоцу и може садржати правно осетљиве податке те је са свим својим прилозима је поверљиве природе. Удружење ликовних
уметника Србије задржава право мењања садржаја ове поруке и свако неовлашћено коришћење и прослеђивање је забрањено. Удружење ликовних уметника Србије не одговара за
неовлашћене измене, преправке или фалсификовање ове поруке. Као корисник услуга Удружења ликовних уметника Србије, за сва питања можете нам се обратити путем 
имаил адресе ulus.office@gmail.com и ulusudruzenje@gmail.com. Списак осталих контаката и радног времена удружења можете видети на интернет страници УЛУС / Радна
структура. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iwS0f9c4murHtJTaDIbi5gAw93T6sCEU/edit#gid=137074419
https://ulus.rs/
https://www.facebook.com/ULUS1919/
https://www.instagram.com/ulus.rs/?hl=en
https://twitter.com/ulus_udruzenje
https://www.youtube.com/channel/UC8luZW5oJQ2T7p8cxFaTosg
mailto:ulus.office@gmail.com
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Поштовани,

 

Захваљујемо на достављеним подацима и уједно вас о�авештевамо да ће састанак радне групе �ити сазван
одмах по формирању нове Владе Репу�лике Ср�ије, у првој радној недељи новем�ра.

 

О тачном термину �ићете �лаговремено о�авештени.

 

Хвала унапред на разумевању.

 

 

С поштовањем,

 

Бранислав Маричић / Branislav Maricic

Шеф Ка�инета / Chief of staff

Министарство културе и информисања / Ministry of Culture and Media

Влајковићева 3 / Vlajkoviceva 3

11000 Београд / Belgrade
Tel: +381 11 33 98 638
Mob: +381 64 670 53 15

mailto:branislav.maricic@kultura.gov.rs

www.kultura.gov.rs

[Цитирани текст је сакривен]
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