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PREDMET: Zaključci Upravnog odbora Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika  

 

Poštovana gospođo ministrice, 

 

izvještavamo Vas da je Upravni odbor Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (u 

daljnjem tekstu: HZSU), na svojoj 23. sjednici održanoj 15. travnja 2021., donio sljedeće 

zaključke. 

 

I. U skladu s usvojenim Planom cijepljenja protiv COVID-19, u dogovoru s Hrvatskim 

zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvo kulture i medija, 12. travnja 2021., objavilo je na 

svojoj internetskoj stranici anketu o interesu za prioritetno cijepljenje za medijske i kulturne 

djelatnike koji zbog prirode obavljanja posla nisu u mogućnosti održavati propisanu fizičku 

udaljenost i koristiti zaštitnu opremu te su time u povećanom riziku od zaraze koronavirusom. 

Cilj je osigurati sigurniji nastavak rada i ponovno pokretanje aktivnosti u ovim područjima. 

 

Dopis o provođenju prethodno navedene ankete Ministarstvo kulture i medija uputilo je 

strukovnim udrugama, profesionalnim kazalištima i ansamblima, Hrvatskom audiovizualnom 

centru i Agenciji za elektroničke medije, u svrhu prikupljanja podataka o zainteresiranim 

profesionalnim djelatnicima u području proizvodnje audiovizualnih sadržaja i izvedbenih 

umjetnosti. Također je uputilo i profesionalnim novinarima i medijskim djelatnicima koji 

sudjeluju u proizvodnji programa. Navedeno je da je podatke o broju zainteresiranih osoba 

potrebno dostaviti Ministarstvu kulture i medija do 15. travnja 2021., kako bi se objedinjene 

liste dostavile Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.  

 

Upravni odbor je očekivao da predmetni dopis bude upućen i HZSU-u. Naime, Upravni 

odbor je pokrenuo inicijativu i dao podršku da se svi samostalni umjetnici, članovi HZSU-a, 

prioritetno cijepe, što je neophodno za osiguravanje sigurnijeg nastavka rada i ponovnog 

pokretanja profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti u svim područjima umjetničkog 

stvaralaštva i javnog djelovanja.   

 

Bitno je naglasiti činjenicu da brojni članovi HZSU-a nisu istodobno i članovi 

umjetničkih strukovnih udruga te da je neophodno dopis uputiti i HZSU-u, kako bi se svi 

samostalni umjetnici informirali o mogućnosti prioritetnog cijepljenja.  

 

Slijedom navedenog, Upravni odbor moli Ministarstvo kulture i medija, kako slijedi: 
 

 

 

 



 

 

 

 

a) uključivanje HZSU-a u provođenje ankete o interesu za prioritetno cijepljenje, 

b) produljenje roka za dostavu potrebnih podataka i 

c) omogućavanje svim samostalnim umjetnicima, iz svih područja umjetničkog 

stvaralaštva i javnog djelovanja, prioritetno cijepljenje. 

 

 

II. Ministarstvo kulture i medija, na temelju objavljenog Javnog poziva za dodjelu 

potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku 

djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, isplatilo je 

samostalnim umjetnicima, koji su udovoljili kriterijima za potporu, potpore za siječanj i 

veljaču 2021. godine.  

 

Upravni odbor se nada da su u proračunu Republike Hrvatske osigurana sredstva i za 

isplatu potpore i narednih mjeseci.  

 

S obzirom na to da brojni samostalni umjetnici koji profesionalno obavljaju samostalnu 

umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske ne 

udovoljavaju propisanim financijskim kriterijima navedenog Javnog poziva, odnosno nisu 

ostvarili prihode prijašnjih godina, Upravni odbor moli da se raspiše javni poziv, odnosno 

osiguraju potpore svim samostalnim umjetnicima, bez obzira na visinu ostvarenog 

prihoda.  

  

 

S osobitim poštovanjem, 

 

Predsjednik Upravnog odbora 

 

 

Hrvoje Kovačević, v. r. 


