
Број: ________________

Датум: _______________

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

закључен између

1. Налогодавца: _______________________  из _____________________________________________

ПИБ* – ЈМБГ ___________________________ текући рачун ____________________________________

кога заступа* _______________________________ ЈМБГ* _____________________________________

и

2. Посредника: ХАРМОНИЈА МЕДИА доо из Сремске Митровице, улица Косте Абрашевића број 9

матични број 21325538, ПИБ 110254451, текући рачун 170-30034410001-74

Члан 1.

Овим  уговором  утврђују  се  права  и  обавезе  налогодавца  и  посредника  у  вези  пружања  услуга
посредовања  приликом  реализације  Уговора  о  извођачком  раду  (делу)  које  обухвата  исплату
уговореног  нето  извођачког  хонорара,  обрачунавање  и  уплате  пореза  и  доприноса  на  уговорене
извођачке  хонораре  за  радно  ангажоване  естрадно-музичке  извођаче  у  складу  са  законским
прописима и Посебним колективним уговором за радно ангажовање естрадно-музичких извођача у
угоститељству – у даљем тексту: ПКУ - (“Сл. Гласник РС” број 9/21) који се примењује према Одлуци
Владе  Републике  Србије  (“Сл.  Гласник  РС”  број  36/21)  и  Упутству  за  примену  ПКУ  Одбора  за
социјални дијалог.

Члан 2.

Налогодавац је правно или физичко лице које радно ангажује естрадно-музичке извођаче у својим или
закупљеним угоститељским објектима, салама и другим отвореним или затвореним просторима ради
извођења естрадно-музичког програма.

Посредник је правно лице регистровано код Пореске управе као исплатилац прихода у складу са
чланом 108а Закона о порезу на доходак грађана, који налогодавцу пружа услуге посредовања из
члана 1. овог уговора.

Члан 3.

Посредник се обавезује да ће налогодавцу доставити образац Уговора о извођачком раду (делу).

Налогодавац је дужан да посреднику, уз читко и комплетно попуњен, и од стране извођача или шефа
оркестра потписан образац Уговора о извођачком раду (делу), за сваког извођача достави и:

• фотокопију УВЕРЕЊА за текућу годину издатог од стране репрезентативног удружења у 
култури у складу са чланом 64. Закона о култури (само за самосталне уметнике – извођаче), 

• уз уверење прилаже се и фотокопија доказа о пријави на обавезно социјално осигурање по 
основу обављања уметничке делатности у области културе (копија М- обрасца овереног код 
ПИО фонда или аконтационог Решења Пореске управе за текућу годину)

или

• фотокопију ПОТВРДЕ Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије за 
текућу годину

(за запослене, предузетнике, пензионере, пољопривреднике, студенте и тд., односно све остале 
извођаче који нису обавезно социјално осигурани по основу обављања уметничке или друге делатности 
у области културе)



Члан 4.

Налогодавац се обавезује да, по обрачуну, одмах изврши уплату на текући рачун број:

170-3034410001-74

а) на име уговореног извођачког хонорара, пореза и доприноса у складу са Законом

                                                                у укупном износу од ______________________________ динара.

б) на име накнаде за извршене услуге посредника из члана 1. овог уговора

                                                                у укупном износу од ______________________________ динара.

                                                               У укупном износу од: ______________________________ динара.

Члан 5.

Посредник  се  обавезује  да  ће,  по  уплати целокупног  износа  из  члана 4.  овог  уговора од  стране
налогодавца, извршити исплату уговореног нето извођачког хонорара радно ангажованим извођачима
и појединачно обрачунати и платити припадајуће порезе и доприносе на извођачке хонораре у складу
са законским прописима.

Члан 6.

Обе стране су сагласне да посредник није одговоран за било какву евентуалну штету проузроковану
од стране налогодавца, извођача или трећих лица, за непоштивање одредаба, једностраног раскида
Уговора о извођачком раду (делу) или погрешно уписаних личних и других података.

Висину износа извођачког хонорара  која не може бити нижа од утврђене минималне цене рада у
складу са Законом и ПКУ, место, време, друге услове и посебне одредбе уговарају, утврђују и уносе у
Уговор о извођачком раду (делу) налогодавац и радно ангажовани извођачи који истовремено сносе
пуну материјалну и кривичну одговорност за тачност података наведених у уговору.

Члан 7.

Уплатом целокупног износа из члана 4. овог уговора од стране налогодавца на текући рачун 
посредника, овај уговор сматра се закљученим и пуноважним без потписа и печата налогодавца.

Члан 8.

У случају спора надлежан је суд у Сремској Митровици.

Члан 9.

Овај уговор сачињен је у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

               За посредника                                                                                            За налогодавца

  __________________________ (м.п.)                                             (м.п.) __________________________


