19. РЕДОВНА ГОДИШЊА И ИЗБОРНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, 5.12.2016.
ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Чланове Удружења обавештавамо о одлукама и закључцима донетим на 19. редовној
годишњој и изборној Скупштини Удружења драмских уметника Србије (УДУС),
одржаној 5.12.2016, на сцени Петар Краљ Позоришта Атеље 212 у Београду.
Скупштина је прихватила план и програм рада Војислава Брајовића, јединог кандидата
за Председника Удружења, и изабрала га за још један трогодишњи мандат, од
5.12.2016. до 5.12.2019. године.
Председништво ће, у наредне три године, радити у саставу (по азбучном реду
презимена): Војислав Брајовић, Небојша Илић, глумац, Горан Јевтић, глумац, Јелена
Кајго, драматург, Татјана Мандић Ригонат, редитељ, Сунчица Милосављевић, редитељ
у статусу самосталног драмског уметника, Весна Станковић, глумица, Ненад
Тодоровић, редитељ и Саша Торлаковић, глумац
Скупштина је једногласно констатовала да се позиву да присуствују Скупштини
одазвао мали број чланова. Скупштина је, као и Надзорни одбор, указала на значај
интернета и друштвених мрежа, чијим би коришћењем Удружење побољшало
обавештавање чланова о активностима које предузима. Скупштина сматра да је
потребно формирати Радну групу која ће израдити платформу за мотивисање чланства
Удружења и предложила да у овој Радној групи буду Сунчица Милосављевић,
редитељ у статусу самосталног драмског уметника и Сања Крсмановић Тасић, глумица
у статусу самосталног драмског уметника.
Скупштина је једногласно усвојила Извештај Председништва о раду и Финансијски
извештај за период 1.12.2015. до 31.10.2016, као и Извештај Надзорног одбора.
Измене и допуне Статута:
Председништво Удружења је предложило, а Скупштина већином гласова прихватила,
да УДУС, у складу са Законом о култури, у назив Удружења унесе и ознаку:
„репрезентативно удружење у култури“. Са овом променом је усклађен Статут, а
потом ће се ускладити и печат, штамбиљ, ознаке и друга опша акта Удружења.
Председништво је обавестило Скупштину да је, на основу примедби и сугестија које
су упутили чланови Удружења Тамара Вучковић, Горчин Стојановић и чланови
Уметничког већа, одлучило да повуче свој предлог за промену члана 2 Статутa.
Све остале предлоге Председништва за измену и допуну Статута Удружења
Скупштина је једногласно прихватила.
Самостални уметници:
У фокусу пажње чланова Скупштине био је горући дугогодишњи проблем који имају
самостални уметници у свим уметничким удружењима са доприносима за обавезно
социјално осигурање, насталим каматама и дугом од укупно 107 милиона динара
(стање у децембру прошле године) које Пореска управа потражује од њих као
обвезника плаћања доприноса. Заправо су кривац локалне самоуправе, највише Град
Београд, који је до краја 2014.г, не поштујући одредбе Закона о доприносима за

обавезно социјално осигурање, са великим закашњењем уплаћивао средства за ту
намену.
Скупштина је упозната да ових дана Пореска управа шаље опомене са претњом
принудне наплате самосталним уметницима уколико одмах не уплате пореску обавезу
или ако у року од пет дана не поднесу захтев за одлагање плаћања пореског дуга.
С тога је донет закључак да наше Удружење, у сарадњи са осталим уметничким
удружењима, у што краћем року обнови разговоре са свим надлежним институцијама,
нарочито са Министарством културе и информисања и Секретаријатом за културу
Града Београда, и истраје у настојањима да се овај вишегодишњи проблем коначно
реши у корист самосталних уметника.
Закон о ауторским и сродним правима:
Једна од тема био је и Закон о ауторским и сродним правима, који се односи на
накнаду интерпретаторима за јавно саопштавање, емитовање и реемитовање
интерпретације са издатог снимка и више штити права емитера. Скупштина је
констатовала да се последњих година све мање поштују ауторска и сродна права и
закључила да Удружење у наредном периоду треба да појача напоре за промену члана
117. овог Закона.
Фонд солидарности:
Скупштина је упозната са чињеницом да Фонд солидарности нашег Удружења већ
дуже време нема средстава за помоћ здравствено угроженим члановима. У циљу
попуне средстава за потребе Фонда солидарности, Предраг Мики Манојловић је
предложио да се члановима Удружења упути позив да од сваког хонорарног посла
уплаћују 0,1 % у овај Фонд.
У Суд части изабрани су (по азбучном реду презимена): Димитрије Јовановић,
редитељ, Сања Крсмановић Тасић, глумица у статусу самосталног драмског уметника,
Катарина Марковић, глумица, Душанка Стојановић Глид и глумица Весна Чипчић,
глумица.
За заменике чланова изабрани су глумци Бојан Кривокапић и Хана Селимовић.
У Надзорни одбор изабрани су (по азбучном реду презимена): Моника Ромић, глумица
у статусу самосталног драмског уметника, Игор Филиповић, глумац у статусу
самосталног драмског уметника и Милан Чучиловић, глумац.
За заменика члана изабрана је Ђурђа Тешић, редитељ у статусу самосталног драмског
уметника.
Скупштина је једногласно усвојила и Финансијски план Удружења за 2017. годину.
Препорука Скупштине је да Удружење повремено, ван скупштинског заседања,
организује састанке са члановима о различитим питањима, темама и проблемима из
области драмског стваралаштва и положаја уметника.

