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Почитувани, 

 

Министерке за култура г-ѓа Ирена Стефоска,  

Почитувани вработени во Одделението за музичко-сценски дејности при Министерството 

за култура,  

Вработени во правната служба на истото и останати вработени во сродните одделенија 

Министерството за култура. 

Ви се обраќаме за неколку проблеми со кои се соочуваат наши членови-музичари 

периодов. 

Пред  да ви посочиме за што станува збор, уште еднаш, ЈАВНО потсетуваме дека во 

неколку наврати официјално Ви се обративме со барање за средба, но одговор на 

барањето за средба ниту од  Вас како Министерка ниту од вработените – немаме, иако се 

уредно испратени на вашите е-маил адреси и побарани, преку јавните соопштенија на 

нашите официјални профили и веб страницата на ЗУПМ „МУЗИКА СЕГА“. 

Би сакале да укажеме на проблемите со кои периодов се соочуваат нашите колеги 

музичари кои се регистрирани како Трговци Поединци-самостојни уметници и делуваат 

како такви во рамките на Министерството за култура. 

Кај самостојните уметници регистрирани како ТП-Трговец Поединец има три важни 

проблеми. 

Првиот е тој дека доколку не се вклучени во следниот пакет мерки за помош како 

музичари-самостојни уметници, а влезат во онаа категорија на субјекти кои треба да 

очекуваат помош каква што ја добиваат дел од фирмите и истата се рефундира во 

одреден износ, треба да се земе предвид дека ова се субјекти кои едноставно немаат 

никакви приходи поради забраната за вршење на дејност (законска забрана за 

музицирање во време на Ковид 19). Тие автоматски немаат никаков обрт на средства на 

нивните сметки, односно, единствените средства кои ги добиваат и исплаќаат од своите 

сметки се оние за придонесите кои ги добиваат на месечно ниво од Министерството за 

култура, а кои овие неколку месеци доцнат од непознати причини.  

Во врска со овој проблем ве замолуваме за итна реакција и поддршка на самостојните 

уметници до надлежните кои ги креираат пакетите за помош во услови на пандемија 

(Генерален Секретаријат при Влада на РСМ, советникот г-ин Фатмир Битиќи и други кои 

директно одлучуваат и носат одлуки за овие мерки) и изнаоѓање на итни солуции за 

вклучување на истите, во овој или следните пакети за помош на погодените граѓани од 

пандемијата. 
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Вториот горчлив проблем е дека Министерството со месеци не ги исплаќа сумите за 

покривање на придонесите на самостојните уметници и во исто време значително доцни 

со објавувањето на листата на самостојни уметници на кои им е одобрена поддршката за 

тековната 2021-ва година. Едноставно самостојните уметници (и новопримени, доколку 

такви има и оние регистрирани како такви со години) се на мака. Дел од нив периодов 

преку позајмици ги покриваат своите тековни трошоци поврзани со придонесите на 

месечно ниво, дел принудени да почнат да ги затвораат своите ТП фирми поради долгови 

кон разни институции, а на дел им се и веќе блокирани сметките поради неможност да ги 

покриваат дневните трошоци. 

Третиот се однесува на големиот број проекти кои се реализирани во текот на 2020-та 

година, а кои се поддржани од страна на Министерството за култура и во кои се вклучени 

100-ци наши колеги музичари кои го имааат одработено својот дел, но за жал делумна 

или целосна исплата за истите не се случува и немаме ниту конкретни одговори ниту пак 

најава од соодветното одделение за музичко-сценски дејности, кога тоа би се случило?! 

Ве замолуваме за итна реакција и исплата и доисплата на средствата за реализираните 

проекти  од 2020-та година, каде се вклучени голем број на наши колеги и истите зависат 

од овие хонорари во овие кризни времиња. 

 

Со почит, 

Претседател на ЗУПМ „МУЗИКА СЕГА“  

Трајко Симоновски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


