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САМОСТАЛНИ СТРУЧЊАЦИ У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Поштоване колегинице и колеге,
Српско археолошко друштво је још 2011. године добило статус репрезентативног удружења у култури за област Истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање непокретног културног
наслеђа (Сл. гласник РС бр. 82/11), коју дели са НК ICOMOS Србија.
Репрезентативност подразумева обављање поверених послова од стране
Министарства културе и информисања, у смислу утврђивања статуса
самосталних стручњака за одређену област (у нашем случају, за сада,
непокретно културно наслеђе) као и вођења свих послова са тим у вези.
Teк са усвајањем Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе (Сл. гласник РС бр. 9/2017) стекли су се услови да се
отпочне са утврђивањем статуса самосталних стручњака у култури. За
те потребе Друштво је формирало и Комисију за статусна питања у
следећем саставу: Бојана Михаиловић (Народни музеј у Београду), др
Дејан Радичевић (Филозофски факултет у Београду), Тони Чершков (Завод за заштиту споменика културе Ниш), мр Војислав Ђорђевић (Народни музеј Панчево) и др Александар Булатовић (Археолошки институт у
Београду).
До данас нам се нико није обратио са захтевом за стицање статуса
самосталног стручњака у култури, те због тога и овим путем желимо да
вас детаљније обавестимо о тој могућности, као и о одређеним појединостима које би требало да знате уколико сте заинтересовани за стицање
статуса самостално стручњака у култури.
Српско археолошко друштво у оквиру своје репрезентативности статус самосталног стручњака у култури може додељивати свим стручњацима који самостално обављају своју делатност у тој области (архитекте,
историчари, историчари уметности, етнолози...), а не само археолозима.
Да би се поднео захтев за стицање самосталног стручњака у култури
у области непокретног културног наслеђа није неопходно бити и члан
Српског археолошког друштва. Обавеза САД је да, у оквиру вршења поверених послова, прими решење и донесе одлуку о утврђивању статуса
за свакога ко је за то заинтересован.
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Статус самосталног стручњака у култури може имати само лице које
није обавезно социјално осигурано по другом основу.
Тренутно се самостални стручњаци још увек налазе у неповољнијем
положају него самостални уметници. Поједине локалне самоуправе
уплаћују доприносе за самосталне уметнике, али не прихватају да то
учине и за самосталне стручњаке. Српско археолошко друштво је све
време у активној комуникацији са Министарством културе и информисања, настојећи да се тај дискриминишући однос према самосталним
стручњацима исправи, и да се они у правима изједначе са самосталним
уметницима. Важно је напоменути да је у овоме тренутку Српско археолошко друштво једино струковно удружење које има активни статус
репрезентативног удружења у култури, будући да НК ICOMOS Србија
није показало инетрес за обављањем ових послова.
Важно је истаћи да заинтересовани за стицање статуса самосталног
стручњака у култури за подручје непокретног кутлурног наслеђа морају
имати на уму следеће:
Стицањем статуса самосталног стручњака у култури истом почиње
да тече обавеза уплате доприноса, аконтацијом која квартално износи
око 25.000,00 динара. То значи да они који су заинтересовани, и у могућности да сами себи уплаћују стаж, то могу чинити и као самостални
стручњаци у култури, без потребе да то чине уз додатне трошкове, отварањем радњи или агенција, или пак преко трећих лица. Уколико је неко
заинтересован за ту могућност, рокови уплата аконтација су следећи: I
квартал до 15. фебруара, II квартал до 15. маја, III квартал до 15. августа,
IV квартал до 15. новембра. Та аконтација покрива пореску обавезу до
прихода од око 400.000,00 динара годишње, док се евентуални евидентирани приход преко тог износа посебно опорезује.
Статус самосталног стручњака који сам себи уплаћује доприносе,
такође значи да ће се уговори које у оквиру обављања своје делатности
склопи до износа од 400.000,00 динара на годишњем нивоу, опорезовати
по нижој стопи но уговори незапосленог лица. У горе наведени износ не
улазе дневнице које се исплаћују до неопорезивог износа.
Имајући у виду да великом броју лица која испуњавају услове за стицање статуса самосталног стручњака у култури вероватно не одговара
да самостално уплаћују доприносе, то до сада нисмо ни имали захтеве
за стицање тог статуса.
Међутим, да бисмо имали бољу и утемељенију преговарачку позицију, морали бисмо знати и колико има колегиница и колега (не само
археолога, као што смо изнад навели) који би били заинтересовани да
стекну статус самосталног стручњака у култури уколико би постојала
могућност да им локалне самоуправе уплаћују доприносе.
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Због тога све заинтересоване који испуњавају услове за стицање
тог статуса позивамо да нам се јаве, како бисмо знали о ком броју
особа се ради.
Поступак за стицање звања самосталног стручњака укултури је следећи:
1. Подношење молбе
Лице које сматра да испуњава све услове, критеријуме и мерила
утврђена Законом о култури и Правилником подноси молбу за стицање
статуса, која треба да садржи:
- име и презиме
- податке о пребивалишту, јмбг, држављанство
- датум са којим жели да успостави статус (максимално 3 дана пре подношења молбе)
- изјаву да је упознат са правилима и прописима у вези са статусом
2. Стручна биографија
Од стручне спреме до активности које су неопходне за признавање статуса
3. Докази
- о активности (објављени радови, уговори, потврде, препоруке...)
- копија дипломе
- лична карта
Потом следи
4. Обрада предмета
Надлежна комисија, рок је 15 дана од дана подношења
5. Издавање решења
О успостављању статуса или одбијању
6. Пријаве на ПИО и здравствено осигурање
Стручњак носи у ПИО решење о статусу, личну карту и опционо радну
књижицу
7. Пореска управа на општини пребивалишта
Подноси попуњени образац ППД-СУ, решење о статусу и доказ да је
пријављен на ПИО и здравствено осигурање
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8. У Друштво доставља доказе да је извршио пријављивање у ПИО и
пореској управи. Тек тада се ставља на списак самосталних стручњака.
***
Извод из Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица
која самостално обављају уметничку или другу делатност у области
културе, о ближим критеријумима за стицање статуса самосталног
стручњака у култури за област
13. ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
1) Самостални стручњак у култури
(1) Археолог, Архитекта у области непокретног културног наслеђа, Историчар уметности у области непокретног културног наслеђа, Историчар, Етнолог, Сликар-рестауратор-конзерватор у области непокретног
културног наслеђа, Конзерватор-хемичар
- Положен стручни испит из делатности заштите и очувања културних
добара или стечено научно звање из комплементарне области уз: најмање три рецензирана стручна или научна рада објављена у одговарајућој периодици; или: једну рецензирану студију обима најмање 120
страна; или: учешће или руковођење најмање на три теренска пројекта;
или: ауторство/коауторство на најмање две изложбе из предметне области; или: учешће са излагањем на најмање три стручна/научна скупа;
или
- Најмање пет рецензираних стручних или научних радова објављених
у одговарајућој периодици, или исти број поглавља у монографским издањима или комбинација оба, или
- Једна рецензирана студија из области истраживања, заштите и коришћења културних добара обима најмање 120 страна и два рецензирана стручна/научна рада, или
- Учешће или руковођење на најмање пет теренских пројеката мањег
обима (укупног обима најмање 150 радних дана) или на једном вишегодишњем у истом укупном трајању, или
- Да је учесник или координатор више пројеката мањег обима или једног
дугорочног пројекта у области заштите и очувања културног наслеђа,
или
- Ауторство или коауторство на најмање три изложбе из предметне области, или
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- Учешће са излагањем на најмање пет стручних, односно научних скупова у земљи и, или иностранству из предметне области (организатори скупова морају бити релевантне научне, образовне или институције
заштите или струковна удружења).
Поред наведених критеријума потребно је доставити најмање три
релевантне препоруке, од којих најмање једна институционална, a којима се верификује стечена активност у струци.
***
За крај, још једном позивамо све колегинице и колеге који су
заинтересовани за стицање статуса самосталног стручњака у култури, област непокретног културног наслеђа, да нам се јаве – како
они који су спремни да сами уплаћују доприносе и којима би статус
одмах могао бити утврђен, тако и они који би, за сад, само били
уписани у евиденцију потенцијално заинтересованих (археолог, архитекта у области непокретног културног наслеђа, историчар уметности
у области непокретног културног наслеђа, историчар, етнолог, сликаррестауратор-конзерватор у области непокретног културног наслеђа, конзерватор-хемичар).

Адам Н. Црнобрња
председник Српског археолошког друштва
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