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З А К О Н 

 

 О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим законом уређује се начин утврђивања својства лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе ради остваривања права 

и обавеза утврђених законом. 

 

 

Члан 2. 

 

 Уметничком делатношћу, у смислу овог закона, сматра се књижевна и 

књижевнопреводилачка, филмска, драмска, сценско-музичка, музичка, ликовна, 

примењена ликовна, дизајнерска и уметничкофотографска делатност. 

 

 Другом делатношћу, у области културе, у смислу овог закона, сматра се 

стручна, научна, симултана и консекутивна преводилачка делатност, извођење 

естрадних програма, као и стручна сарадња у свим уметничким делатностима. 

 

 

Члан 3. 

 

 Утврђивање својства лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе из члана 2. овог закона и утврђивање времена почетка 

и престанка бављења том делатношћу поверава се следећим уметничким 

удружењима: 

 

1. Удружењу књижевника Србије за самосталне уметнике који се баве писањем 

прозе, поезије, есеја, историје и теорије књижевности и књижевном критиком; 

 

2. Удружењу драмских писаца Србије, за самосталне уметнике који се баве 

писањем драмских дела за радио, телевизију и сценскопозоришно извођење и 

објављивање; 

 

3. Удружењу филмских уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

писањем сценарија, режијом, снимањем и анимацијом; 

 



4. Удружењу самосталних филмских глумаца Србије, за самосталне уметнике 

који се баве филмском глумом; 

 

5. Савезу драмских уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

режијом, глумом, драматургијом, пантомимом, луткарством и за самосталне 

раднике у области културе који се баве пословима уметничких сарадника у 

овим делатностима; 

 

6. Удружењу музичких уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

дириговањем, инструменталним и вокални извођењем музичких дела, опером и 

оперетом; 

 

7. Удружењу оркестарских уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

извођењем оркестарске музике; 

 

8. Удружењу композитора Србије, за самосталне уметнике који се баве 

компоновањем музичких дела; 

 

9. Савезу естрадно-музичких уметника Србије, за самосталне уметнике који се 

баве мјузиклом, компоновањем и извођењем забавне, џез и народне музике, и 

за самосталне раднике у области културе који се баве извођењем естрадно-

музичких програма; 

 

9а Удружењу балетских уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

балетским играњем, кореографијом, балетском педагогијом и репетиторством; 

 

10. Удружењу радника естрадне делатности Србије, за самосталне раднике у 

области културе који се баве извођењем фолклорних, других играчких, 

рецитаторских, хумористичких и сличних естрадних програма, као и стручном 

сарадњом у естрадној уметничкој делатности; 

 

11. Удружењу ликовних уметника Србије, за самосталне уметнике који се баве 

сликарством, вајарством, графиком и проширеним медијумима; 

 

12. Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, за 

самосталне уметнике који се баве примењеном архитектуром, индустријским 

дизајном, графичким дизајном, визуелним комуникацијама, илустрацијом, 

карикатуром, уметничком фотографијом, керамиком, костимографијом, 

сценографијом, примењеном скулптуром, текстилом и савременим одевањем, 

рестаурацијом, конзервацијом, ликовном критиком и теоријом и историјом 

уметности; 

 

13. Удружењу самосталних уметника фотографије Србије за самосталне раднике 

у области културе који се баве фотопублицистиком, видео и мултивизијом и 

уметничком телевизијом; 

 



14. Удружењу књижевних преводилаца Србије, за самосталне уметнике који се 

баве књижевним превођењем; 

 

15. Удружењу научних и стручних преводилаца Србије, за самосталне раднике у 

области културе који се баве преводилаштвом; 

 

16. Удружењу артиста Србије, за самосталне раднике у области културе који се 

баве извођењем артистичких програма; 

 

17. Удружењу филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, за 

самосталне раднике у области културе који се баве пословима уметничких 

сарадника у области кинематографије; 

 

18. Удружење радника ликовних и примењених уметника Србије, за самосталне 

раднике у области ликовне и примењене ликовне уметности и дизајна. 

 

 Мерила за утврђивање својства лица које самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе утврђује уметничко удружење из става 1. овог 

члана. 

 

 

Члан 4. 

 

 Удружење води евиденцију лица за која је утврдило да имају статус лица 

која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. 

 

 У евиденцију из става 1. овог члана уписује се датум када је лице почело 

самостално да се бави одређеном делатношћу, врста делатности, као и датум 

престанка вршења делатности. 

 

 Удружење издаје уверење о чињеницама уписаним у евиденцију. 

 

 

Члан 5. 

 

 У обезбеђивању средстава за здравствено осигурање, пензијско и 

инвалидско осигурање лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе могу учествовати установе, предузећа и друга правна 

лица. 

 

 

Члан 6. 

 

 Надзор над вршењем јавних овлашћења утврђених овим законом врши 

министарство надлежно за послове културе. 

 



 

Члан 7. 

 

 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о самосталном 

обављању уметничке или друге делатности у области културе ("Службени гласник 

СРС", бр. 30/82, 58/82 и 6/89). 

 

 

Члан 8. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 


