
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Кабинет министра 

 

         Кнеза Милоша бр. 20 

11000 БЕОГРАД 

 

ПОРЕСКА УПРАВА 

Сектор за контролу 

 

Саве Мачковића бр. 3-5 

11000 БЕОГРАД 

 

 

Поштовани, 
 

На основу члана 246. став 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
Репрезентативно удружење у угоститељско-туристичкој делатности: Унија послодаваца 
Србије, Београд ( у даљем текст: Унија) и Самостални синдикат естрадних уметника и 
извођача Србије, Београд –   Репрезентативни синдикат (у даљем тексту: Синдикат) , 

закључили су 14. јануара 2021. године Посебан колективни уговор за радно ангажовање 
естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству („Службени гласник РС”, број 
9/21) (у даљем тексту: Уговор, фотокопија у прилогу).  Уговор је закључен на период од 
три године, а на снази и примени је од 13. фебруара 2021. године. Овим уговором утврђују 
се права и обавезе из рада и по основу рада, односно радног ангажовања извођача (лица 
која обављају уметничку или другу делатност у области културе: извођење народне, 
забавне, џез, поп и рок музике, фолклорних и других играчких програма-плес, односно 
осталих музичких, говорних и сценских извођења културних програма, као и послова 
стручњака и сарадника у естрадно-музичкој делатности) и послодаваца. Влада је донела 
Одлуку („Службени гласник РС”, број 36/21) којом се Уговор примењује и на послодавце 
који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом 



закључивању. Одлука је на снази и примењује се од 17. априла 2021. године. Ово је тзв. 
„Одлука о проширеном дејству”, јер се њоме прописује обавезна примена за све извођаче 
(домаће и стране) и послодавце на територији Републике Србије. 

 

Самостални уметник, односно самостални извођач је лице,  које обавља уметничку 
или другу делатност у области културе, и обавезно је социјално осигуран по основу 
обављања делатности и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус 
лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе. Чланом 64. Закона о 
култури („Службени гласник РС”,бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21)  је 
прописано да надлежно репрезентативно удружење у култури издаје уверења о статусу 
самосталног уметника, односно самосталног извођача. Ова уверења издају се сагласно 
подацима из Регистра лица и имају значај јавне исправе. Уверења на основу члана 64. 
Закона о култури самосталним уметницима и самосталним извођачима могу издавати 
само два репрезентативна удружења у култури за подручје културе извођење 
музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма за територију 
Републике Србије, којима је министар културе и информисања решењем 14. јануара 
2019. године утврдио статус репрезентативног удружења у култури, и то: Савез естрадно-

музичких уметника Сребије - СЕМУС  и  Удружење музичара џеза, забавне и рок музике 
Србије („Службени гласник РС”, број 15/19). Ова уверења наведена репрезентативна 
удружења, у смислу члана 9. став 2. Правилника о садржини и начину вођења евиденције 
лица, која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе 
(„Службени гласник РС”,број 41/10), издају само на типском Обрасцу 2 (фотокопија у 
прилогу), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Напомињемо 
да Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије не издаје уверења на овако 
прописаном обрасцу. 

 

 Лице које је осигурано по другом основу, или уопште није осигурано може 
обављати тзв. додатну – допунску делатност и може бити радно ангажовано у естрадно-

музичком програму код послодавца и остваривати права утврђена Уговором, под условом 
да има потврду из члана 2. Уговора, издату од Синдиката за текућу годину. Извођачу – 

лицу, које обавља уметничку или другу делатност у области културе као додатну – 

допунску делатност, односно које је социјално осигурано по другом основу (запослен, 
незапослен, предузетник, пољопривреник, пензионер, студент-ђак) потврду (фотокопија у 
прилогу), у смислу члана 2. и 4. Уговора и Уговора о извођачком раду – делу (који је 
саставни део Уговора), о утврђивању статуса извођача, односно да може бити радно 
ангажовано у естрадно-музичком програму код послодавца и остваривати права утврђена 
Уговором, може издати само Синдикат, за текућу годину. 

 

Одбор за социјални дијалог, који су образовали Унија и Синдикат, је на захтев 
Министарства културе и информисања 2. новембра 2021. године, дао мишљење 
(фотокопија у прилогу) о примени Уговора и указао на одређене проблеме у спровођењу. 
Такође, у листу „Рачуноводствена пракса”, број 11/21 дато је опширно мишљење о 
примени одредаба Уговора (фотокопија у прилогу) 

Извођач је дужан да уверење – потврду (копију), достави послодавцу, односно 
посреднику – агенцији (у даљем тексту: Посредник), приликом закључења Уговора о 
извођачком раду (делу), у који се уписује број уверења – потврде и иста се прилаже уз 



Уговор о извођачком раду (делу). Типски образац Уговора о извођачком раду (делу) је 
прописан Уговором као Прилог 1 и обавезан је за све послодавце и извођаче. Извођач је 
дужан да уверење – потврду (копију)  и Уговор о извођачком раду (делу) стави на увид 
инспекцијским службама и овлашћеном представнику (контролору) Синдиката који је 
потписник Уговора. Послодавац је дужан да Синдикату обезбеди приступ подацима и 
информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, а посебно везаних за 
примену одредаба Уговора. Послодавац и извођач уређују међусобна права и обавезе 
Уговором о извођачком раду (делу), у складу с Уговором и законом. Уговором о 
извођачком раду (делу) могу се утврдити и друга права и обавезе послодавца и извођача, 
која нису предвиђена Уговором, ако то није у супротности са законом. Уговор о 
извођачком раду (делу) закључују извођач и послодавац непосредно или преко 
Посредника. Образац Уговора о извођачком раду (делу) је саставни део Уговора. 

 

 Одредбама члана 108. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01 … 44/21) прописана је обавеза исплатиоца прихода да са интерпретатором и 
другим ангажованим лицима на извођењу естрадног програма забавне и народне музике 
или другог забавног програма, закључи уговор (само на прописаном обрасцу Уговора о 
извођачком раду (делу)) и да порској управи до петог у месецу достави писмено 
обавештење о закљученим уговорима у претходном месецу. Обавештење о закљученим 
уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних 
програма доставља се на Обрасцу ОЗУ који је такође прописан Правилником о пријави за 
упис у регистар  („Службени гласник РС”, бр. 139/04 … 44/18). Уз Образац ОЗУ подносе 
се и копије свих закључених уговора у претходном месецу. Исплатиоцу прихода Пореска 
управа решењем изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 
дана, ако организује извођење естрадног програма забавне и народне музике и других 
забавних програма, ангажовањем лица без закљученог уговора или ако Пореској управи у 
прописаном року не достави писмено обавештење о закљученим уговорима. 
 

 Потпуном применом одедби Уговора се обезбеђују једнаки услови радног 
ангажовања извођача естрадно-музичког програма код свих послодаваца у Републици 
Србији, као и већа примена одредби закона којим се уређује порез на доходак грађана.  
Такође, обезбедила би се ефикаснија заштита радно-музичка заштита права извођача 
естрадно-музичког програма, као и послова стручњака и сарадника у естрадно-музичкој 
обкасти. На овај начин заштитили би се интереси самосталних уметника и самосталних 
извођача, а  ствара се и  правни оквир да се, према подацима Синдиката, још око 3000 
извођача који раде на црно, без закључивања типског Уговора о раду (делу), уведу у 
легалне токове. 
 

 Такође, елиминисаће се и нелојална конкуренција Унији послодаваца Србије од 
стране угоститељских предузећа и радњи који  нису чланови Уније, јер уз адекватну 
инспекцијску контролу мораће да примењују одредбе Колективног уговора и послују у 
законским оквирима. С тога вас молимо, да што пре Пореска инспекција почне контролу 
примене Колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и 
извођача у угоститељству. 



 Надамо се да заједничком акцијом можемо допринети спречавању сиве економије у 
овој делатности. Такође, молимо и да примите нашу делегацију да бисмо у директном 
контакту могли да остваримо и конкретан договор 

.  

 

У очекивању одговора, 
 

С поштовањем, 
 

        

            ДИРЕКТОР УНИЈЕ                                               ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

 

 

Срђан Дробњаковић            Драгиша Голубовић 

 

 

 

Прилог: Као у тексту. 
 


