
Поводом полемика у јавности насталих због одлуке Града Београда да смањи средства за 
обезбеђивање услова за рад самосталних уметника и због најаве Министарства културе да ће 

обуставити финансирање рада уметничких удружења, упућујемо 

Апел уметника 

– Овим огласом апелујемо на јавност и тражимо подршку у заштити стваралаца и услова за 
њихов професионални рад, јер су угрожени потпуним изостанком културне политике у овој 
земљи. Данас се хвалимо уметничким делима која су нам у наслеђе оставили преци, а да ли 
знамо чиме ће се једног дана моћи да похвале наши потомци!? Уметници и њихова удружења су 
с правом веома забринути за судбину културе и уметности ове земље. 

– Култура је немерљива и неопипљива у тренутку док се ствара, али су њени резултати оно на 
шта смо поносни када изговарамо имена наших познатих уметника. Јер, они и њихова уметност 
су чувари наслеђа ове нације. Да ли неко зна ко је био министар културе када је Нушић написао 
Народног посланика или Шумановић насликао своја најзначајнија платна? Шта су уметници у 
односу на државне чиновнике? 

– Захтевамо да престане неистинито, тенденциозно обмањивање јавности којим се обезвређују 
уметници и углед уметничких удружења, што води гашењу значајних струковних уметнич ких 
организација, чији су чланови генерацијама градили препознатљиву традицију и културну 
баштину ове земље. Уметност је у основи индивидуални чин, па су отуда њени ствараоци 
најчешће самостални уметници. 

– Није тачно да самостални уметници отимају буџетски новац пореских обвезника, већ они 
својим уметнич ким радом извршавају прецизне обавезе (утврђене мерилима квалитета и броја 
уметничких остварења, која морају реализовати у одређеним роковима) да би стекли право на 
коришћење здравственог и пензијског осигурања. Самостални уметнички рад не може бити 
вреднован само на тржишту, и зато је уметност неопходно заштитити средствима буџета и 
омогућити услове за рад самосталних уметника (помагање уметничких пројеката, преузимање 
плаћања доприноса за пензијско и здравствено осигурање, обезбеђ ивање уметничких атељеа и 
сл) 

– Суочени смо са нејасном ситуацијом у вези са коришћењем средстава предвиђених буџетом и 
намењених здравственом осигурању самосталних уметника. Чињеница је да средства за ове 
намене нису уплаћена у фондове здравственог осигурања. Више од 1.600 уметника и њихових 
породица у 2001. и 2002. години остали су без права на здравствену заштиту, а Фонд 
здравственог осигурања без буџетом утврђених средстава. 

– Зато тражимо да Град испуни обавезе према самосталним уметницима, Јер плађање допнноса 
за пензијско и здравствено осигурање самосталних уметника није привилегија и социјална 
категорија, а понајмање милостиња градских чиновника, већ проистиче из Закона о 
делатностима од општег интереса у области културе. Из истог Закона проистиче и значај удруж 
ења уметника. 

– Они који руководе државним институцијама, а не разумеју суштину улоге уметника и њихових 
удружења у култури и своју сопствену улогу и одговорност у томе, стварају нанадокнадиву 
штету друштву. 



– Тренутни захтеви власти упућени самосталним уметницима и уметнич ким удружењима нису 
утемељени у важећој законској регулативи. 

– У духу прокламованих демократских процедура сматрамо да је обавезно консултовање 
уметничких удруж ења код примене важећих и доношења системских закона у области културе. 
Уосталом, када су надлежни преузимали власт 5. октобра 2000. године, обећали су да ће на тај 
начин сарађивати с уметничким удружењима. Сарадња је изостала. Ароганција и бахатост нису. 
Зато је затражена одговорност и смена Бранислава Лечића, министра за културу и јавно 
информисање у Влади Републике Србије и Горице Мојовић, члана Извршног одбора Скупштине 
града Београда задуж ене за културу и информисање. 

– Како одговора задужених за културу још увек нема, принуђени смо да сами створимо амбијент 
за одбрану својих интереса. Све време питали смо се шта је разлог оваквих потеза власти. 
Данас, преко контаката са колегама из културе и образовања, схватамо да није реч само о нама, 
да се алармантне и забрињавајуће ствари дешавају и у просвети и на универзитету. Зато, 
позивамо ширу, а пре свега културну јавност, да нам се придружи у заштити националног 
идентитета Србије. 

У потпису 11 уметничких удружења Србије која представљају више од 10.000 уметника: 

Удружење ликовних уметника Србије,
Удружење ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије,
Удружење филмских уметника Србије,
Удружење музичких уметника Србије,
Удружење филмских глумаца Србије,
Удружење балетских уметника Србије,
Удружење оркестарских уметника Србије,
Удружење драмских писаца Србије,
Удружење композитора Србије,
Савез естрадно-музичких уметника Србије и
Савез драмских уметника Србије


