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ЗАПИСНИК 

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ  

УДРУЖЕЊА НАРОДНЕ И ЗАБАВНЕ МУЗИКЕ „ЧУБУРА“ СРБИЈА 

23.12.2013. у 11ч 

 

 

 

Скупштина је одржана у Београду у сали на V спрату Дома синдиката, Дечанска 14. 

 

Присутно је 15 чланова (према списку у прилогу) од 25 чланова Скупштине. Имамо кворум. 

Председава Милош Стоисављевић, председник Удружења. Записничар Делфа Стоисављевић. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са предходне скупштине Удружења 

2. Извештај о раду у предходном периоду 

3. Извештај са управног одбора СЕМУС-а 

4. Разно 

 

Дневни ред једногласно усвојен. 

 

 

1. Усвајање записника са предходне скупштине Удружења. 

 

Мишко Обрадовић прочитао записник. Записник једногласно усвојен. 

Јасмина Милановић – Типски уговор је изашао у службеном гласнику. 

 

 

2. Извештај о раду у предходном периоду 

 

Чланарину је платило 49 чланова, то је новац за 2 месеца опстанка Удружења. Позиве за суд 

добијамо редовно, налазимо податке окривљених и достављамо суду.  

 

Добијамо понуде за послове, али немамо информацију о члановима ко је у каквом саставу, 

какав репертоар изводи. Многи извођачи имају снимке постављене на интернету, могли би 

нам послати линк на мејл па кад добијемо понуду можемо проследити линкове. 

 

 

 

http://www.udruzenjemuzicara.rs/


 

 

 

3. Извештај са управног одбора СЕМУС-а 

 

Драгиша Голубовић – Поздрав у име СС. Присутан је и члан координационог одбора г-дин 

Радуловић. 

 

За усвајање колективног уговора са проширеним дејством синдиката се чека седница 

Социоекономског савета којом председава г-дин Ивица Дачић, а он је тренутно презаузет. 

Ово питање је стављено на дневни ред. Од Министарства рада као ресорног министарства је 

такође добило зелено светло ово питање. Односи се на све самосталне уметнике који се баве 

извођењем у ресторанима и хотелима као и на угоститеље. Овим Уговором је регулисана 

минимална цена рада као заштита од нелојалне конкуренције. Обавезе извођача је да има 

јавну исправу – потврду или уверење по Закону о култури. Овај документ је валидан и за 

добијање радне визе за инострантво. 

 

Г-дин Радуловић је узео реч да мало појасни Закон о култури који је донет 2009-те. Састоји 

се од 6 правилника и неприменљив је у нашим условима. Различито је тумачен и зато се овај 

Закон допуњује. Донет је текст од 12 тачака. Једва је успело да се убаци у процедуру.  

 

СЕМУС је са 30 чланица Удружења музичара добио репрезентативност једва. Владин буџет 

се највише пуни од наших пара. Обезбеђена су и додатна средства за САВЕЗ. Међутим, није 

донет јединствени правилник за одређивање о самосталним уметницима. За сада самосталци 

плаћају порез на гарантовану зараду а тражи се да буде основица просечна зарада. Извођачи 

остају на истој причи а ми тражимо да се опет уведу основице.  

 

Ради се на побољшању позиције уметника. У јуну месецу ће бити Изборна скупштина 

СЕМУС-а и ми треба да предложимо кадрове који ће бити укључени у рад. За сада је  

Извршни одбор без нашег представника. Број плаћајућих чланова Удружења опредељује број 

чланова у Скупштини. 

 

 

4. Разно 

 

Питање: Шта је допунски рад? Ту спадају запослени по неком другом основу, пензионери и 

сл. Они могу добити дозволу за рад само преко Синдиката. И они који не плаћају доприносе 

добијају дозволу за рад од Синдиката. 

  

Предлог је да се чланови писмено обавесте о плаћању чланарине. 

 

Питање: Колико измене Закона о култури прате свет? – Усклађујемо се са светом. У свету је 

култура економско добро а код нас духовно. Наш Закон даје више од европског. Ми се 

издржавамо са 2/3 из буџета. 

 

Чланство у Синдикатима Европе кошта, а наш Синдикат нема толико пара. Надамо се да 

ћемо за годину дана бити спремни и за то чланство. Синдикати су јаки само ако имају јака 

финансијска средства, што са нама није случај.  

 

 

 

 



Дарко Тодоровић: Ми преписујемо Законе из других држава и зато они не прате нашу 

стварност. Међутим, може се успоставити сарадња са иностранством.  Њихов оркестар је 

1998-ме добио радну визу (за Немачку) јер је власник угоститељског објекта од 

градоначелника града добио потпис да не угрожавају њихове музичаре.  

 

Такође се ради на добијању Закона за концертне уметнике али за сада држава није много 

заинтересована. 

 

На питање којим механизмом ће се натерати ресторани да плаћају оркестре нисмо добили 

конкретан одговор. 

 

Указано је да би требало да музичари поведу рачуна о одјавама за ПИО јер прекорачују 40 

година рада и онда се направи проблем. 

 

Састанак је завршен у 12:30. 

 

 

 

Записничар       Председник Удружења  

 

 

Делфа Стоисављевић     Милош Стоисављевић 


