СТАТУС САМОСТАЛНОГ ФИЛМСКОГ УМЕТНИКА

На основу Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/09, 13/16 и 30/16 –
исправка, 6/20, 47/21, 78/21), Правилника 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
(Службени гласник РС бр. 9/17, 96/19) и Статута Удружења филмских уметника
Србије – репрезентативног удружења у култури, Председништво УФУС-а на
састанку одржаном 29.09.2022. године доноси следећи

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ
УМЕТНИКА КОЈИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО БАВИ ФИЛМСКОМ ДЕЛАТНОШЋУ ЗА ПОДРУЧЈЕ
КУЛТУРЕ - ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И АУДИОВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови, мерила и критеријуми за утврђивање статуса самосталног
уметника који се професионално бави филмском делатношћу за подручје културе: филмске
уметности и аудиовизуелног стваралаштва, поступак за утврђивање статуса самосталног уметника,
упис и брисање из евиденције коју води Удружење филмских уметника Србије-репрезентативно
удружење у култури, поступак и услови за издавање решења и уверења на основу евиденције
самосталних уметника за следеће делатности:
 филмски сценарио
 филмска режија
 снимање филмова
 филмска анимација.
Члан 2.
Статус самосталног филмског уметника стиче физичко лице које самостално, у виду занимања,
обавља уметничку делатност и коме је Удружење филмских уметника Србије-репрезентативно
удружење у култури (у даљем тексту УФУС) утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку делатност у области културе, за следеће подручје културе за које је УФУС стекло статус
репрезентативног удружења у култури: филмска уметност и аудиовизуелно стваралаштво.

Самосталним обављањем уметничке делатности сматра се обављање те делатности у виду
занимања и ради стицања дохотка за живот и рад.

II ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА КОЈИ САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ФИЛМСКУ
УМЕТНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 3.

Филмску, уметничку делатност у области културе личним радом самостално у виду занимања, у
смислу одредаба Закона о култури обавља уметник који испуњава следеће опште услове:
1. ако има пословну способност;
2. ако обавља делатност из подручја културе:филмске уметности и аудиовизуелног
стваралаштва као једино или главно занимање, а није корисник пензије;
3. ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;
4. ако има пребивалиште у Републици Србији;
5. ако не остварује права из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања по
другом основу, односно из радног односа.
Члан 4.
Поред општих услова из члана 3. овог Правилника, подносилац захтева за утврђивање својства
самосталног филмског уметника треба да испуњава и посебна мерила и критеријуме за
утврђивање резултата у бављењу филмском, уметничком делатношћу.
Посебна мерила за утврђивање резултата рада уметника у бављењу филмском, уметничком
делатношћу су:
1. Два дугометражна играна филма у професионалној продукцији, односно један са изузетним
успехом
2. Четири краткометражна играна филма у професионалној продукцији
3. Четири документарна филма у професионалној продукцији
4. Један дугометражни анимирани филма у професионалној продукцији
5. Три краткометражна анимирана филма у професионалној продукцији
Члан 5.
Самостални филмски уметник је обавезан да следећа посебна мерила и критеријуме испуњава
током целокупног трајања статуса самосталног филмског уметника и то доказује сваке четири
године:








један дугометражни играни филм у професионалној продукцији; или
два краткометражна играна филма у професионалној продукцији; или
два документарна филма у професионалној продукцији; или
један дугометражни анимирани филм у професионалној продукцији; или
један краткометражни анимирани филм у професионалној продукцији; или
најмање две епизода телевизијске серије, игране или документарне, у укупном трајању не
мањем од 120 минута

Уметник је ослобођен обавезе правдања уметничке активности када наврши стаж од 25 година за
жене, односно 30 година за мушкарце, од чега најмање 5 година у статусу самосталног филмског
уметника.
Посебна мерила и критеријуми из става 1 овог члана могу се комбиновати.
III СТАТУС ИСТАКНУТОГ УМЕТНИКА
Члан 6.
Статус истакнутог филмског уметника може стећи самостални филмски уметник који испуњава
следеће услове:
1. Ако је дао трајни допринос филмској уметничкој делатности
2. Ако постоји континуитет потврђивања несумњиве вредности његовог уметничког рада
3. Ако је у области уметничке делатности којом се бави остварио награде и признања у земљи и
иностранству
4. Ако се више од 20 година бави филмском, уметничком делатношћу.
Одлуку доноси Председништво Удружења, на предлог Комисије за признавање својства уметника,
а на лични захтев самосталног филмског уметника.

III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
A) За чланове Удружења
Члан 7.
Кандидат за утврђивање статуса самосталног филмског уметника подноси писани захтев и следећу
документацију:
1. уметничку биографију
2. документацију тј. доказе о професионалној, филмској, уметничкој активности

3. личну изјаву да филмску, уметничку делатност (филмски сценарио, филмска режија,
снимање филмова и филмска анимација) обавља као једино и главно занимање, да није
осигуран по другом основу и да није власник предузећа или радње, као и да није запослен
4. очитану личну карту уколико је лична карта чипована, односно копију личне карте ако лична
карта нема чип
5. фотокопију дипломе стеченог, вишег односно високог образовања уметничког односно
сродног усмерења;
6. уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
7. податке о адреси и контактима;
8. Наведена документација се подноси Секретаријату Удружења и уметник је одговоран за
истинитост изјаве и веродостојност поднетих докумената.
Б) За кандидате који нису чланови Удружења
Члан 8.
Кандидат за стицање статуса самосталног филмског уметника који није члан Удружења, подноси уз
захтев и документацију из члана 7. овог Правилника у складу са одредбама Правилника о пријему
у чланство у УФУС.
Комисија за утврђивање статуса самосталног филмског уметника Удружења врши процену
уметничке активности кандидата за статус самосталног уметника који није члан Удружења и
утврђује да ли се уметник бави уметничком делатношћу као јединим и главним занимањем.
Првостепену одлуку о стицању својства самосталног уметника доноси Председништво Удружења,
а на основу предлога Комисије за признавање статуса уметника.
Против првостепене одлуке уметник може уложити приговор Председништву Удружења у року од
30 дана од пријема првостепене одлуке.
Другостепена одлука Председништва Удружења је коначна, а кандидат може поново да
конкурише кад испуни услове утврђене овим Правилником.

V ЕВИДЕНЦИЈА И УВЕРЕЊА
Члан 9.
Стручна служба Удружења води евиденцију самосталних уметника у складу са позитивним
прописима и нормативним актима Удружења.
Стручна служба, вршећи јавна овлашћења на основу позитивних законских прописа, издаје
уверење о статусу самосталног уметника у року од 5 дана од доношења одлуке Председништва
Удружења. Уверење потписује лице које овласти Председништво Удружења.

Уверење се издаје у три примерка. Један примерак задржава самостални уметник, други примерак
уметник доставља фонду пензијског осигурања, а трећи се одлаже у досије самосталног уметника.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА
Члан 10.
Уметник стиче права из пензијског, инвалидског и здравственог осигурања у складу са позитивним
прописима и нормативним актима општине, односно града према месту свог пребивалиштва.
Самостални уметник је дужан да поднесе пријаве и одјаве надлежном пензијском и здравствено
фонду осигурања у року који је утврђен законима и актима фонда.
Члан 11.
Уметник је лично одговоран да у року од 5 дана пријави Стручној служби Удружења промену
чињеница везаних за остваривање статуса самосталног уметника, као што је промена
пребивалишта, заснивање радног односа, стицање услова за пензију, промену личног имена и
друго.
Члан 12.
Уметник је дужан да Стручној служби благовремено доставља доказе о својој уметничкој
активности за период од четири године.
Самостални филмски уметник је дужан да код Пореске управе, на законом прописани начин и рок,
врши на обрасцу ППД-СУ редовну годишњу пријаву за утврђивање аконтационе и коначне обавезе
доприноса за обавезно социјално осигурање. Носилац статуса је обавезан да оверену копију
пријаве из става 1. овог члана, односно копију овереног обрасца ППД-СУ, преда УФУС-у одмах по
овери.
Обавезе из претходног става овог члана ослобођен је уметник из става 2. члана 5. овог
Правилника.
VII ГУБИТАК СТАТУСА И БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 13.
Статус самосталног уметника се губи у следећим случајевима:
1. Ако се уметник дуже од три године не бави уметничком делатношћу за коју је добио статус,
осим за уметнике из члана 5. став 2. овог Правилника. У прекид се не рачуна дужа болест,
време на одслужењу војног рока, шест месеци после смрти члана уже породице, трудничко
и породиљско одсуство, као и одсуство ради неге детета за оба пола, и други оправдани
случајеви.
2. Ако му за десет година јавно није приказано ни једно филмско дело.

3. Ако је уметник дао лажне податке и доказе на основу којих је стекао својство самосталног
уметника.
4. Ако престане да испуњава један од услова за стицање својстава, утврђених чланом 3. овог
Правилника.
Стручна служба, на основу мишљења Комисије за статусна питања и одлуке Председништва
Удружења, доставља уметнику решење о брисању из евиденције.
Уметник има право да поднесе жалбу Председништву Удружења у року од 15 дана од пријема
решења. Одлука по жалби је коначна.
Члан 14.
Права и обавезе који нису регулисани овим Правилником регулишу се позитивним прописима.

Члан 15.
Овај Правилник почиње са применом од 29.09.2022. године.

Удружење филмских уметника Србије
репрезентативно удружење у култури

Милан Кнежевић, председник с.р.

