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НОВИ САД

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД

Скупштина Аутономне

8.

маја

2002.

Покрајине

Војводине

на седници

одржаној

године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ

ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, који вам на основу члана

132. Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо на даљи
поступак.

Поводом
Покрајине

утврђеног

Војводине

Предлога

одредила

је

за

председника Скупштине АП Војводине.

Прилог: Предлог закона.

ј

закона,

Скупштина

представника

ЧАНАК

Аутономне
НЕНАдА,
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ПРЕДЛОГ
ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О САМО-СТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУif.

ДЕЛАТНIJСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУ РЕ,

ЧЈlан

1.

у Закону о . са.\шсталном 06ављању уметничке или друг е ДGЛ:::У НО СТИ у

области културе ("Служ6ени гласник РС', број: 39/93) у члан у З . .д од аје се Н О8
став

2.

који гласи :

"На

теРИТОР~ф1

Аутономне

Покрајина) својства из става

f1oKpajHH€ Војводине

1. овог

(у

да:ъе м

Т'7~:С'П'!:

l{Лана y-rs рђуЈ'l':

\

- Друштво КЊWlКевника Војводине у НО80М Саду;

- удружење

композитора Војводин е у НОВОМ Сму;

- У дружење филмских и тв радника ВојеСДlше у HOSOM Са.ду;
- Савез драмских уметника Војводине у Новом Саду;
-Удружење ЛИКОб:-!НХ уметника примењених ј'1-.~етно сти к ди зајн <:ра

8Qјводине у Новом Саду;

- Савез удружења ликовних уметника 80јЕ!одине у НОВОМ Саду;

- удружење

музичких уметника Војводине у Новом Саду.

Досадашњн став

2.

постаје став З.

у новом ставу З. иза броја

1. додају се речи: ·и 2.'

Члан

у члану

5.

дораЈУ се ставови

2.

2,

и З. који гпасе:

'Средс:геа 3,а здравqтаено, пензиј9КО и инвалидско осигуран,,э обезбеђују
СIJ"

ЗЭ. љща из става

1:

овог члана која ., имају призкат.а уметничка дела односно

остзарења, у 6уџету Реп~-6лике, односно 6уџету Покрајине. .
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Мерила за одређиsaње признатих уметичкнх дела односно остварења
прописује министар културе односно орган Покрајине.·

-

Члан З.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 06 јав.љ и вања у ·Служ6енсм

гласнику Репу6лнке Србије" ,
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Образложење
ј . YCT:1M1H ;Ј\: В И; Ја :1 ()НОШ~lh е J;j~O!!:.1

i ... f::;т:::риј~'1Н;) - пр::;. ;,.;.;и QCHOi3 ЗЈ доношење ово i" 3.1КОН :1 са}).р;-;.;:;ш ј е у. одредб; !
[H:i:~~

CТ~

71

(I·:.!3

2.

1~ "гэ.qка 2.

Y;':T.l.'3:l Р~~у6mЈ-'е Со6нје, а ФОР:-i;':ЛНО -

Щ}::'.З НИ ОСНОВ У '{.ГI3.j-:Y' П.

"'~{СlLlliЗ F~п)6..7ttг.:е {=p6~!j"e.
' 0

С:.l!'ласно чл::шу 8И . CT~

:.

).' C'Т~ f~г:;б;т:ке Спёнје, с:сjfш....Т'Т ~'i1а A:'lJHO~iНe

П\., .,:;")~;ј!П~ ·~ БојВ ОДЮlС н :,ы П I-"1ВО ПР'::,Ј)!Ј.(Ј.}Ь.1 З.:lКО:i:l, па t:хо .::ЩО том:: н юм~на н
допуъ~ K:.:;~eћH'\:
.. 3:l;>:(;?,~ .

ЗакОtЮМ

о

С3,.VОСТЗГiRО1'-f

c-5M.љ.:rњy

У:",~Гd.Н-~{Хе

ruш

деЛЛЋОC"Ir! у ссјn .:ТА култур"'" } ~(\ји је ~iЭЮ на C H~J В. jYH:l

друге

! 993.

културне

го.дше, уређено

је да својств:.' п.:r.iЈ.<1. ;~oj~ Ca.\10 cтa!lliO обаВЉQ У:.1.~illi'ЧКУ ил:н. др)ту делатност у

оGлаети ХУ.'1т,?е yт.вP~ .. ~'; fjcКJЪY~Bo )7V!CТF<':НТ.rКЗ УДРУ-А<Сња Срб1-uе са ceд~~~ у
БеО Ј1' щ.\'ј.
Ова

удружењ;:. су, CUf: до ДО ilошеr~ овег ЗакОН.:!., бшr::: у погледу статуС"

Пiнrrytiо р.:ш;-:оправна. .;а yme-n:nЕЮ""! удрУ;-f'.е.њНМ:1 која су окупљала уметн::нхе па

BPC-i."З..'\!:l У:,f.('1ЋliЧ7<е Д~Лi.!"';-fЮ''Тd .ia -reрвторијп Аутономне ПокрајНБ~ ВојводИне.
До
, ">

(.т:mањ;.,,\ на
•

р.'

•

сна..-), репу6.rrнчког зак~')!:{(:1_

на т~риторнјк Аутономне

з

1iОКрз'ih..rt; uОЈ 1ЮдВЕ';; је ~.»ш:". акон о самостал.р..н::м -.;мeтmщв:ма

.", ,. .,

-

t,' ......л:ужQeIШ

лнст

с.АЈтЕ Вl;јЕО~fШе", број; 2 Ј/3 н 1187 ). П.tJеиз о;;;"': ЗакоsY, до 1997. ГО,диве
С':;..МОУЩ~ЭВ Rа НEТepec~ia за;t:ДНF.да ку.туре, о<:;нова.на на тсрn.-то рнјя оamТШiе,
·. :·. ;џџ;ю-иr:;Ј.Ј1:i j~ ЛiЩ:' у с!.. ..!. уеу ca.'W OC'r-lJШQГ ј1.{С'тннка к оја испуљавају Законом
:.,РСШi,:а.не 'усяове.·

1'1. Ј (<;97.

.... ~

!'OД}~C ~TYC (;з'мсста.!iНО:С YM eтнm<a је yrврђивао [юкрајински

('':;''ш J;'~Ja~ надлеЖ1.iEI }~ ГiQ слове КY1TCYP"~' у управ н ом постуаку, под условима

..:..... ~;;~:);j'M зак оно }.;!.

r}ti"~:

~~;д{и'!,y ;-"tетничк:: ~'ДlЈ y;.,..:~ н.--a основана за теркrор ију Покрајюif.: учествовала
" '::':';;j~; 'r.!'rШЉ:· Њ!iмr: у НQС1Ј1ТК"ј yrnрђива.ња С1."атуса alМосталног уметню<~ нема

(!r::;~iЭ.Ш.l.с~ да Се !..1:<L УДРУ'..кења републ:ичю-.:м за.l(GIЮМ иск.ључе из постуrп:а
:-ђ.ыдiЫl

C'!':rryca ~:;1МОСТ<l.!'ШОГ yme-rn:ИI<:l.

.

:.~~::XO Y:>i{,;" Нh'Ч?':' ~·;тр)':,.:\r;њr;. Qс!юва..ча за T~PHTCPHjy Покрајину OKYn'jbl1jy, 1<::10
'~Л?''i~',с:~~ . . ....'1.Ц~J."')·!'e :":-'~~ТНИF.{= по fУ.Lчама умеТюr<r:<е дешrrnости који су са CBOjJL'\i
~, :.iщ;rъt.~:Л.М дел:.иМ2 н О',;О1<1рењн.ма афНРМИСЈШ не само у СР. Јутославији већ и у
~·{~(Ё";.:paн:CTBY - ' предложено 'је да се и OBH~ удру-&еп.вма поверн, по јавно
~в.;1аШl!е љ~, утврђиваље СТ31уса лица које самост:uшо обавља уметинчЈ..ј' или
дру гу деДЗТfiО(."Т у области К)'nтуре.

Кзко с у rrрЮ1i.iЉ:l ПРНЗf13-Тi!Х учcrнн к~ з бог, с!<с.номске снту;щнје у којој се
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13'ОјЗодш-rе,
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К::Ю ШТО су : I- . РУШП:О k..t-:,[{;-i-(С3НИК:.l
, 'ДРУЖ:Бс

T e p~ ;тopay~

ХО:"ЕТОЗИТЈС':i
80j30Д!-~H=
У доvж~ње ФИЛМСКИХ
н ТВ ..DaдHHl,<l В ОЈ' аОДШiС,
Сзвез
1.
-'
"
1
.
.1

ДР:lЧС Кi С(

у\~етю{}::!.

80јr;с)д :ше .

Y.J.p;-..к~њc:

)':'! ~OC'ТH и дJiJ2jHer:l Војводине, С ав,,:: з

пю':овних

умеТЮIка

прю.!С ЊСi-:iах

Y,:lpY:f.:eS-.1 Л:I-Ј:КОВЮIХ ':'}.Н;Ћ-ШК:l В ој sощшен .

УДРУЈi'< сње МУЗИЧКНХ у~!е"пшк3. Бој 80)!.llН~, Gре:ч а ч.:l~il-ЮВК\!:l које окупљ~ју, су
~ПQ'~о6 на да

КВЗЈТИТетно

Сi1.:.ЮСЈ:ЋПНОГ

,'f:\:!етн.и:{~ н да ОДТО80 РНО спроведу ПО С1)11~ ЗЈ. утврђ ш~зље ово г

н

одговорно утврде

~[еРШlа за JLaрђИВ;lIЬ-е

стзтуса

СС!ђ'СЙ .

CTcmje

предлсжено, да се јйВНО овлашћс: ње, које је поверенк\{ ~етнИЧК1LЧ

удружеЊFr.чЈ. Србиј е са с ед:ишrе:>( у Београду, повери н yme-П1ЋЧКffi! удружеЊ1i:ча
Всј ?ОдЈ-sе, са седю:;ле м у НОВОМ С;;щу.

4. Проuепа~.2Е...~~јскн:~ сред ст:чi.2,
ПОТј)ебшп: 3:1 спровође ње ЗаКО Н :l

Допринос и за пе нзиј ско, здравствено н ил:валидско осигура.ње ~l јед:с;:ог y~( eт ...:н:кa

-

кој и обављ а УМе'пшчку шш ДРУГј делатност
д:инарз. (

12

месеци

xi.165,oo

за ј~дзн месец

износи

1.165 .00

= 13.980,оодннара)

Доприноси за

50 нстаюl)'1ЋХ саМОС1..l.пна уметн:ика · ю свих области уметничко г
<,:тмрэлашгва ГOдв:IIIЉe нзнос~: 699.000,00 ДНllара ( 50 уметню::э.х .:3.980,00 ~

699.000,00 динара).
ДОПРIШОСН за

50

i:.1мо ·:тална УЫ:е'ТLшка З;i

УБ~ђзна за SО%Бнфлзцнје)

2002.

год. ј е

1,004,274.00
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roм=),.I ' ~е:IlU:Щ~:)l1;
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п срдce,:vJ:Y',х

F cr:y U:..и ке.

:\1:::.:" т е.:JI\ћ.

со р .

САl\ЮСТЛJDIO ...f

ОБAJl.~~ЊУ

.

kcc:-а.=::Ј y1iC'!'НY= Jroји' ~ б~ ЮЫQ[e.R!IИМ :!~lJ<)ђeH--€ _
15. Y;цJj'Zcrьy наЈ"ШЈ!Х и С7Р;"'ШЈОС !!ре.')C,tUuаЦ;i С
бије, за ~~me рiЏtШ~ У оО.;:;аcrи г.r.:n-уре s:оји

16. Y~Ь7 ЗР7Щ;rn Србаје, 33 I::l)lсх:="ше Р;Ј,:ЏПI
у об.:r астн Js:Y.:rr)'pt: кој и re баве !t:нзођење.'I( :Iр7"ИСТИ'! К;
!Т'уегра1.Ul;

17. У;u:.'УЖ сњу фv..=!oot:::'= и 1~.:IE~зюиј= j'}4cnr.--N K,
C:nPa,:!,'itКiGI Србије,' зg с:;з.::...,..~ p~ у ~crи Ii:Y,

ЗАКОН
о

.

баве ;::Р<~НО,IЏ{""Iа=-LtС)l.;

У БеогрW. 27. ъЏ:ј& ВЈ:)З . roр;нп.е
с.'! о бо,::::LН

-

14.. ,}';])"'јЖеЊУ nысЖ:с.шш:-.: ПV.:.ЗQД'iUlац.а, Ср6у.ј,е. з .. с

У'''n:ТnЛЧSE

ДГ~TE ДЕ..'I.АТНО СТЈI У ()Б..,;lлст.и: А7ДТУРЕ

- ШШ

'rype. JI:D.!И се _ баве I!OC;'Iot:л:оа уз<~!!Л'I.Ю{X _ с:1pг,1ЏIИЮ1 : у (Ј'
.:тсти юm~rp::ф\{Је; '

18.

Уд;>ужсњу р;щт!Х:! .лcrовних и ЩЈИМelЫНИХ

YJole'

ш!Ха ept;иј е. :33 6м сх:;::i.:ше Р:lД,J!ИXС у oб.:i 3С"Г,{ .JtИ-'l:ов ilС

дркмењг..че ликовне Y1&e-:-nсл.~А и ди.зз;на.
Мерила ~ >-rDРђкna-ч.е ::bojC:-Dа ;nща које - C<Uo!ОСТЈ.Ј1!
oё~ yy'~' Jи:.! ,;QY!')' Ae..l:r.1IOCТ }' об:lаС:-А: q::rл
уroрђ~..је ум.e-rmrч:ко У;uJужење ЈО
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