
На основу одредби Закона о раду, Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у
угоститељству (у даљем тексту: ПКУ), мишљења надлежних министарстава, Упутства Одбора за социјални дијалог за примену

ПКУ и закључака са семинара за начелнике округа Инспектората рада, а на бази тумачења Удружења ревизора и књиговођа Србије
сачињено је кратко

УПУТСТВО
за послодавце, организаторе музичких програма, власнике угоститељских објеката – сала и естрадно-музичке извођаче

У  ГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)  

1. Уговор о извођачком раду (делу) између послодавца (регистрованог исплатиоца прихода по основу извођења музичког 
програма у складу са чланом 108а Закона о порезу на доходак грађана) и естрадно-музичког извођача сматра се закљученим 
само под условом да је овлашћено лице које врши надзор-контролу над применом ПКУ утврдило:

- да је Уговор о извођачком раду (делу) закључен на типском обрасцу који је објављен у „Службеном Гласнику РС“ бр. 9/21 и 
саставни је део ПКУ;
- да су уз закључени уговор приложене фотокопије УВЕРЕЊА или ПОТВРДЕ из члана 2. ПКУ за сваког радно ангажованог 
извођача;
- да нето износ извођачког (ауторског хонорара) није мањи од минималног износа за месечни ангажман, односно музички дан из 
члана 8. ПКУ;
- да је уписан број уговора, датум закључења и да је уговор оверен печатом послодавца;

2. Један примерак закљученог уговора доставља се репрезентативном Самосталном синдикату естрадних уметника и извођача 
Србије у складу са одредбама закљученог уговора.

3. Закључени Уговор о извођачком раду (делу) мора бити на месту извођења музичког програма, односно у угоститељском објекту
– сали за издавање.

4. Власник угоститељског објекта – сале за издавање, дужан је да, уговором о закупу обавеже организатора музичког програма да 
му, пре почетка извођења програма, достави закључен Уговор о извођачком раду (делу) и не може дозволити извођење музичког 
програма у свом објекту без достављеног закљученог Уговора са приложеним копијама УВЕРЕЊА или ПОТВРДА радно 
ангажованих извођача.

УВЕРЕЊЕ

Јавну исправу – Уверење за текућу календарску годину, искључиво за самосталне уметнике – самосталне извођаче издаје 
репрезентативно удружење у култури у складу са чланом 64. Закона о култури, а на обрасцу бр. 2 који је прописан Правилником 
Министарства културе.
Уверење за самосталне уметнике - извођаче музичког програма издају репрезентативна удружења у култури:
Савез естрадно-музичких уметника Србије (СЕМУС) и
Удружење музичара џеза, рок и забавне музике Србије.
Уз УВЕРЕЊЕ, самостални уметник-извођач је дужан да послодавцу стави на увид решење Пореске управе за текућу годину или 
доказ о пријави код ПИО фонда (оверени М – образац).

ПОТВРДА

Потврду из члана 2. ПКУ за текућу календарску годину издаје искључиво
репрезентативни  Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије, потписник ПКУ, свим осталим извођачима 
који су обавезно социјално осигурани по другом основу, односно који немају утврђено својство самосталног уметника – 
самосталног извођача и нису обавезно социјално осигурани по основу обављања уметничке или друге делатности у области 
културе.

Напомена:
Са самосталним уметницима – самосталним извођачима,
послодавци могу закључити Уговор о извођачком раду (делу) у складу са ПКУ под условом да сваки радно ангажовани самостални 
извођач има Уверење једног од два горе наведена репрезентативна удружења у култури, на којем у преамбули јасно пише да је 
издато „у складу са чланом 64. Закона о култури“, а који су пријављени код ПИО фонда по основу обављања уметничке или 
друге делатности у области културе.

Са извођачима који су социјално осигурани по неком другом основу, односно нису  пријављени код ПИО фонда по основу 
обављања уметничке или друге делатности у области културе, послодавци могу закључити Уговор о извођачком раду (делу) у 
складу са ПКУ под условом да сваки радно ангажовани извођач има Потврду репрезентативног Самосталног синдиката 
естрадних уметника и извођача Србије.

Са извођачима који немају наведено Уверење или Потврду послодавци не могу     закључити Уговор о извођачком раду   (делу) у 
складу са ПКУ.

Послодавци такође не могу     закључити Уговор о извођачком раду   (делу) у складу са ПКУ ни са извођачима који им доставе 
уверења која нису издата у складу са чланом 64. Закона о култури на прописаном обрасцу бр. 2, потврде о уверењима „у 
процесу издавања“ или потврде удружења грађана и других организација које нису репрезентативне.


