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KLASTER  
ZA LIKOVNO PODRUČJE ZA RAD NA ZAKONU O UMJETNICIMA 

 
1. sastanak 

 
Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb, soba za sastanke (1.kat) 

 
25. kolovoza 2017. 

15:00 – 17:30 h 
 

ZAPISNIK 
 
Prisutni: 
HDLU: Josip Zanki 
HDD: Nikola Radeljaković 
UHA: Antonio Grgić 
ULUPUH: Ivana Bakal 
HULU Split: Vice Tomasović 
HS AICA: Marko Golub 
 
Nisu prisutni:  
HDK: Davorin Trgovčević 
HDNU: Igor Mukić 
 
Zapisničar:  
Ivana Andabaka i Jelena Bračun, HDLU 
 
Prilog: 
Nacrt Zakona o umjetnicima iz 2011. 
 
USVOJENI DNEVNI RED 
 

1. Utvrđivanja načina i dinamike rada Klastera; 
 
2. Razmjena iskustava i mišljenja o pitanjima za koja svaka udruga zasebno treba dostaviti prijedloge 

MK do 1.9. (1) definicija umjetnika; (2) registar umjetnika; (3) definicija strukovnih udruga; (4) primjeri 
dobre prakse iz drugih država; (5) katalog problema/prijedlozi drugih mjera za unaprjeđenje 
umjetničke djelatnosti 

 
3. Utvrđivanje konsenzusom 1 predstavnika klastera za ZRS te 1 rezervnog predstavnika; 

 
4. Utvrđivanje konsenzusom sastava Klastera 
 
5. Razno 
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Uvodno: 
HDLU je pozdravio, svi prisutni su se predstavili. HDK je ispričao nemogućnost sudjelovanja, no svoje 
komentare dostavio je naknadno putem e-maila.  
Ponovljeni su zaključci sastanka u Ministarstvu: 5 područja podijeljenih u «klastere» nominira po jednog 
delegata u radnu skupinu MK za izradu Zakona o umjetnicima do 1. rujna. Klasteri su neformalna podjela 
područja te ne predstavljaju novoosnovana tijela ili sl. Svaka udruga do 1.9. dostavlja MK prijedloge za 
sadržaj Zakona o umjetnicima. 
Sudjelovanje u Klasteru je na dobrovoljnoj bazi. Sazivanje Klastera za likovno područje temelji se na 
inicijativi HDLU-a za radom s ostalim udrugama, a ne na samoprozvanom vođenju Klastera, što su gore 
navedne udruge prihvatile. Sastanak Klastera prilika je za razmjenu iskustava i viđenja o pojedinim 
aspektima Zakona o umjetnicima.  
Naglašeno je da su interni e-mailovi Klastera povjerljivi te se moli za diskreciju prilikom slanja mailova, 
obzirom da je zabilježeno proslijeđivanje korespodencije udrugama izvan Klastera.  
Predloženo je da se dogovor oko delegata Klastera postigne konsenzusom ili, ukoliko to ne bude moguće, 
svaka udruga predlaže svog kandidata te ministrica odlučuje dekretom. 
 
Točka 1: utvrđivanja načina i dinamike rada Klastera: 
Klaster će odabrati delegata/e za radnu skupinu za izradu Zakona; delegat/i će po završetku svakog 
sastanka u MK pisano izvijestiti Klaster. Klaster će se, potom, naći na sastanku u svrhu rasprave i iznošenja 
mišljenja. HDLU će inicirati održavanje sastanaka te preuzima vođenje Zapisnika.  
Delegat/i Klastera moraju zastupati stajališta Klastera za likovno područje. 
Rasprava, argumentacija i zaključci donosit će se na sastancima. Komunikacija putem e-maila koristit će se 
za organizaciju sastanaka te distribuciju zapisnika.  
Slaganje svih sudionika Klastera oko svih prijedloga nije obavezno, iako je poželjno; članovi Klastera mogu 
imati i različita stajališta te s njima ići prema MK. U Zapisnicima Klastera evidentirat će se eventualna 
izdvojena mišljenja pojedinih udruga. Delegat/i su dužni prenijeti mišljenja svih udruga koje čine Klaster.  
UHA naglašava da je izuzetno važno uspostaviti kontakt s drugim područnim klasterima te probati usuglasiti 
glavne točke prijedloga s njima. ULUPUH je preuzeo kontaktiranje s predstavnicima klastera ostalih područja 
te će obavijestiti o stupnju organiziranosti ostalih klastera te mogućnosti/volji za sastanak.  
Zaključeno je da treba istražiti političku pozadinu izrade zakona te moguće zamke. Važno je da Klaster bude 
jednoglasan u političkom pritisku (UHA). AICA smatra da bi Klaster trebao podržati neovisnu instituciju po 
uzoru na HAVC ili Kulturu Novu. HDK ne smatra da je forma HAVC-a i slične forme dobro rješenje, već da 
MK mora preuzeti obaveze i odgovornosti. 
Klaster zaključuje da će u očitovanjima prema MK sve udruge tražiti da se prvo donese Strategija za razvoj 
umjetnosti i kulture u RH, a potom Zakon o umjetnicima.  
Svi se slažu da se dobra i konstruktivna komunikacija se treba nastaviti. 
 
Točka 2: razmjena iskustava i mišljenja o pitanjima za koja svaka udruga zasebno treba dostaviti 
prijedloge MK do 1.9. (1) definicija umjetnika; (2) registar umjetnika; (3) definicija strukovnih udruga; 
(4) primjeri dobre prakse iz drugih država;  (5) katalog problema/prijedlozi drugih mjera za 
unaprjeđenje umjetničke djelatnosti 
(1)  
Raspravlja se o definiciji umjetnika (definicija prema prijedlogu Zakona iz 2011, članak 3) 
Svi se slažu da treba ostaviti da je umjetničko djelo intelektualna tvorevina zbog oslanjanja na globalnu 
definiciju autorskih prava. 
HULU predlaže definiranje pojma slobodnog umjetnika (samostalni umjetnici su profesionalni umjetnici koji 
su svojim djelovanjem neupitno doprinijeli razvoju hrvatske kulture i koji imaju status samostalnog umjetnika 
te su upisani u registar samostalnih umjetnika RH pri HZSU te time imaju sve beneficije koje dolaze s tim 
statusom) i profesionalnog umjetnika (profesionalni umjetnik je fizička osoba koja je autor originalne 
umjetničke tvorevine ili je umjetnik izvođač, određenog umjetničkog područja te koji član strukovne udruge s 
liste priznatih umjetničkih strukovnih udruga pri Ministarstvu kulture RH). HDLU ističe da se umjetnici prema 
incijalnom prijedlogu Zakona dijele na umjetnike od samostalne djelatnosti (članovi HZSU), nesamostalne 
djelatnosti (npr. zaposleni na ALU) i povremene djelatnosti (svi ostali – koji nisu zaposleni, a koji nisu niti u 
HZSU), što podržava ostaviti. Zajednički zaključak je da se umjetnicima trebaju kategorizirati svi gore 
navedeni oblici umjetničkog djelovanja te biti uključeni u Upisnik umjetnika RH.   
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ULUPUH naglašava da kriterije za umjetnike moraju ustanoviti strukovne udruge, što Klaster podržava. 
HDK smatra da definicija pojma umjetnik ne bi smjela ovisiti o stručnoj spremi; pojam umjetnika treba i smije 
definirati isključivo njegovo djelo.  
ULUPUH  i HULU upozoravaju da će važan dio zakon biti ustanovljavanje donjeg cenzusa što predstavlja 
veliki problem za umjetnike koji ne mogu ostvariti prihod od svoje umjetnosti, s čime se sve članice Klastera 
slažu. HDLU ističe da će, sukladno zaključcima Koordinacije strukovnih udruženja vizualnih umjetnika RH, u 
prijedlogu prema MK podržati uvođenje minimalnog cenzusa isključivo pod uvjetom da se prethodno donese 
i provede paket mjera za razvoj umjetničkog tržišta i stvaralaštva. Klaster ističe da je imovinski cenzus 
gotovo nemoguće ostvariti likovnim i multimedijalnim umjetnicima u ovako nepovoljnoj situaciji na 
umjetničkom tržištu. U slučaju da MK inzistira na uvođenju minimalnog cenzusa, HDLU će tražiti da država 
socijalno ugroženim umjetnicima isplaćuje minimalni dohodak u periodu od 3 godine, kao oblik sufinanciranja 
određenog % minimalnog cenzusa.  
Osim umjetnika u zakonu iz 2011. se spominju i stručnjaci u kulturi što je potrebno dodatno definirati. 
Predlaže se konzultiranje s Društvom povjesničara umjetnosti (koje ne sudjeluje u radu Klastera). Zaključak 
je da je potrebno pažljivo sročiti definiciju stručnjaka u kulturi, jer je zanimanje kustosa u likovnoj umjetnosti 
drugačije od nekih srodnih zanimanja u drugim područjima, npr. filmskog producenta.  
 
(2) 
Prijedlog Zakona iz 2011. predviđa upisnik samo za samostalne umjetnike (prema Zakonu iz 2011.: članak 
16). HDLU predlaže upisnik svih umjetnika s matičnim brojem kao što je u znanosti, što će obuhvatiti sve 
umjetnike na području RH te isključiti amaterizam i omogućiti konačnu evidenciju broja umjetnika u RH, s 
čime se Klaster slaže. Umjetnici upisani u upisnik moći će koristiti povlastice koje se planiraju integrirati u 
ostale zakone RH (vidi niže primjer Paket mjera za razvoj umjetničkog tržišta i stvaralaštva). Umjetnici u 
registru ne moraju nužno biti članovi strukovne udruge, ali mišljenje i potvrda ovlaštene strukovne udruge 
nužna je za mogućnost upisa u upisnik. Ipak, upisani u upisnik koji nisu članovi neke od strukovnih udruga 
ne mogu koristi porezne olakšice za ugovor o autorskom umjetničkom djelu jer je preduvjet za olakšicu 
potvrda ovlaštene strukovne udruge.  
Svi se slažu da se predloži da se u upisnik upisuju tri kategorije umjetnika (samostalni, nesamostalni i 
povremeni rad) prema kriterijima koje odrede strukovne udruge. 
 
(3)  
U Zakonu o udrugama nema definicije strukovne udruge. U prijedlogu Zakona o umjetnicima iz 2011 nema 
kriterija za uvrštenje na popis ovlaštenih strukovnih udruga MK.   
ULUPUH se ne slaže da se strukovne udruge treba ograničiti na geografsko područje Hrvatske, nego samo 
da su dio hrvatske kulture, što uključuje i inozemne umjetnike.  
HULU i HDLU čitaju prijedlog definicije ovlaštene strukovne udruge. HDLU predlaže da udruga mora 
djelovati minimalno 10 godina ili imati min 100 članova da bi ušla na popis ovlaštenih udruga. Osim toga, 
strukovna udruga je udruga koja okuplja fizičke osobe koje obavljaju umjetničke djelatnosti iz umjetničkih 
područja definiranih statutom udruge te obuhvaća cijeli teritorij RH. Predlaže da je ovlaštenost udruge 
podložna periodičnoj reviziji tijela MK (HUC ili sl.). Ostali smatraju da je to previše te naginju opciji da udruga 
mora postojati minimalno 5 godina i/ili imati minimalno 50 članova kako bi postala ovlaštena strukovna 
udruge. HDLU ističe da svaka udruga može dati svoj prijedlog prema MK iz pozicije svog članstva jer nije 
jednaka situacija s članovima u okviru Klastera (npr. HDLU ima preko 1800 članova, dok AICE koja broji oko 
100 članova.)  
 
(4) 
HULU ističe da mnogo država ima pravilo 1% javne investicije u područje likovne umjetnosti. Nordijske 
zemlje imaju nagrade za izlaganje u javnim prostorima, nezavisne dotacije. Irska ima porezne olakšice za 
umjetničke honorare, od 10.000 do 50.000 eura oslobođeno od poreza. HDD ističe primjer Austrije gdje se 
na umjetnička djela ne plaća PDV. HDLU ističe Sloveniju koja je u prijedlog zakona stavila da se u novim 
javnim građevinama 2% budžeta mora potrošiti na umjetnička djela kojima se građevina oprema.   
 
(5)  
HDLU iznosi neke od prijedloga koje su rezultat rada Koordinacije strukovnih udruženja vizualnih umjetnika 
RH koje bi mogao obuhvatiti traženi PAKET MJERA ZA RAZVOJ UMJETNIČKOG TRŽIŠTA I 
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STVARALAŠTVA: 
1) ukidanje fiskalizacije za umjetnike i izjednačavanje statusa s OPG-ima obzirom da je i ovdje riječ o jedinstvenoj proizvodnji koja 
zahtijeva posebnu državnu skrb;  
2) poticanje poduzetništva u kulturi kao važnog, gotovo nepostojećeg gospodarskog sektora (npr. sufinanciranje hladnog pogona 
komercijalnih galerija koje se bave zastupanjem živućih umjetnika, sufinanciranje troškova zastupanja živućih hrvatskih umjetnika na 
inozemnim umjetničkim sajmovima i sl.);  
3) uvođenje/povećanje neoporezive donacije za umjetničko stvaralaštvo i izlaganje umjetničkih djela na razinu koja je značajna i 
poticajna;  
4) uvođenje značajnih i poticajnih poreznih olakšica za fizičke i pravne osobe za kupovinu/otkup umjetničkih djela umjetnika;  
5) zakonsko uređenje obaveze osiguranja određenog % besplatnog udjela u javnom oglašivačkom prostoru (TV, print, outdoor, radio, 
internet) za umjetničke projekte, i sl.  
6) inzistirati na uvođenju PROGRAMA PODRŠKE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA koji bi se manifestirao u a) aktivnosti stipendiranja 
rada umjetnika kroz određeni period (npr 1-2 godine, kako bi se osigurao period za umjetničko istraživanje i produkciju bez strepnje o 
egistencijalnim problemima), b) osiguranju fonda za umjetničku produkciju, koji bi bio inkluzivan za sve medije umjetničkog stvaralaštva. 
Program bi se trebao temeljiti na kriteriju izvrsnosti te biti usklađen s jasno definiranim (trenutno nepostojećim) strateškim prioritetima 
RH u području umjetničkog stvaralaštva. Predlaže  se razmatranje osnivanja zasebne Zaklade čije bi zaduženje bilo pribavljati i 
distribuirati sredstva programa podrške umjetničkog stvaralaštva u likovnom području, čiji bi osnivač bilo Ministarstvo kulture, a čiji bi se 
program potpore financirao od donacija/prihoda iz privatnog sektora, što bi bilo osigurano značajnim i poticajnim fiskalnim (te drugim) 
olakšicama (i priznanjima) za financijere, dok bi hladni pogon zaklade financiralo Ministarstvo kulture.      
Ostali prijedlozi mjera bi se definirali po pokretanju radne skupine, nakon analize trenutnog zakonodavnog okvira, primjera dobre prakse 
iz ostalih europskih država te utvrđivanja potreba sektora vizualnih umjetnika; 
te dodatne prijedloge poput:  

- novo izgrađene javne stambene zgrade bi trebale predvidjeti nekoliko umjetničkih radnih prostora; 
- smanjenje PDVa na umjetnički materijal, na prijevoz umjetničkih radova; 
- povlaštena tarifa režija za umjetničke ateljee; 
- poticaji za predstavljanje hrvatskih umjetnika u inozemstvu 
- uređenje kolektivne zaštite autorskih prava za likovno područje 
- i sl. 

Svi se slažu sa prijedlozima, ali nije potreban konsenzus jer taj dio svaka udruga šalje MK individualno. 
 
Točka 3.: Utvrđivanje konsenzusom 1 predstavnika klastera za ZRS te 1 rezervnog predstavnika 
Nominirani su: Josip Zanki (HDLU), Antonio Grgić (UHA), Vice Tomasović (HULU), Ivana Bakal (ULUPUH), 
Nikola Radeljković (HDD). Svi nominirani su dostavili životopis i obrazloženje sudionicima Klastera.  
ULUPUH predlaže da se zbog brojnosti članova likovnog klastera predlože 2 predstavnika, što je 
konsenzusom prihvaćeno.   
Konsenzusom je dogovoreno da se Ministarstvu nominiraju tri (3) predstavnika od kojih se traži da 
Ministarstvo odabire dva predstavnika za radnu skupinu te da jedan bude zamjenski kandidat, u slučaju 
nemogućnosti dolaska na sastanak u MK. Odabrani za nominaciju prema MK su: Ivana Bakal (ULUPUH), 
Nikola Radeljković (HDD), Josip Zanki (HDLU). 
Udruge će dostaviti HDLU podatak o brojnosti članstva kako bi HDLU pripremio obrazloženje za MK uz 
zahtjev za uključenjem 2 predstavnika Klastera za likovno područje.  
 
Točka 4. Utvrđivanje konsenzusom sastav Klastera 
O zaključcima Klastera za likovno područje koji je sastavljen od 8 strukovnih udruga, obavještavat će se 
putem e-maila i ostale relevantne umjetničke strukovne udruge iz likovnog područja te ih pozivati na 
sastanke, a kako je odlučeno na sastanku to su: HDLU Rijeka, HDLU Osijek, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra 
te sve podružnice UHA-e. AICA će ispitati želju Društva povjesničara umjetnosti za uključenjem u sustav 
informiranja.  
Od navedenih udruga se neće inzistirati na aktivnom sudjelovanju u radu Klastera, ali će biti redovito 
obaviještene o zaključcima Klastera te će biti u mogućnosti iskazati svoje mišljenje i prijedloge; u slučaju 
izdvojenog mišljenja Klaster će u komunikaciji prema MK prenijeti izdvojena mišljenja i tih udruga.  


