
Отворено писмо Драгану Ђиласу, Ивану Симичу и Славици Ђукић-Дејановић

Пише: Добрица Гајић
четвртак, 29 август 2013 15:24

  

Поштовани г. Ђилас,

  

Добро је што Град Београд уплаћује уметничким удружењима средства за ПИО, али није
добро што то са закашњењем ради. Због тога слободни уметници на појединим
општинама не могу да овере здравствене књижице, у шта сам се на личном примеру
најбоље уверио, покушавајући, безуспешно, да у Општини Сопот, крајем јуна, оверим
своју здравствену књижицу.

  

Наиме, да би вам то урадили, потребна је потврда пореског одељења да су вам
доприноси уплаћени. Врло нељубазна службеница рекла ми је да ми ту потврду не може
издати, јер због тога може бити санкционисана. „Жалите се Удружењу књижевника или
уплатите сами део који недостаје“, рекла ми је грубо, додајући да на подручју СО Сопот
постоје три слободна уметника и да мајка једног од њих редовно долази и моли да се
њеном болесном детету овери књижица, али да они то не смеју да ураде. „Уосталом, у
суседној канцеларији је и мој шеф, па се обратите њему“, било је последње што ми је
рекла. Обратио сам се и дотичном господину, који ми је рекао да му је јако жао што мора
да црвени, али да је то проблем државе и да он не сме ниједном свом службенику да
каже да такву потврду изда, јер су неки, наводно, због тога чак изгубили и посао. Рекао
сам му да не желим да због мене неко изгуби посао, али да ћу се сигурно обратити
Граду и УКС.

  

Управу УКС обавестио сам одмах о непријатностима које сам доживео у СО Сопот, на
шта ми је речено да се слично дешава и у другим општинама у Београду, али да
Удружење без помоћи Града не може ништа да уради да би се тај проблем решио.
Саветовано ми је да, ако могу, обавестим неког из градске управе о томе.
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  У том смислу, 12. јула 2013, упутио сам Кабинету градоначелника Драгана Ђиласа и-мејлследеће садржине:  Поштовани,  Обавештавам Вас да поједине општине не оверавају здравствене књижице члановаУдружења књижевника Србије, јер још нису уплаћена средства за други квартал. У истовреме, неке општине то раде, како ми је речено у Удружењу, где су ми као примернавели Врачар и Барајево. Моја општина је Сопот и тамо то нису хтели да овере. МолимВас да ме обавестите о чему се ради и да ли се то може превазићи. Надам се да ћете отоме известити и градоначелника Ђиласа.  Срдачно,  Добрица Гајић  Три дана касније, електронским путем одговорила ми је шеф кабинета Мирослава Дајч,обавештавајући ме да ће мој допис проследити Секретаријату за културу који ће меинформисати о даљем поступку. Захвалио сам се, 16. јуна, на одговору, у нади да ће тајпроблем бити решен.  Катарина Живановић, градски секретар за културу, упутила ми је, 22. 7, писмо у коме меобавештава да ће Град Београд - због недостатка средстава у буџету - средства задруги квартал уплатити у августу и да не може утицати на то да ли ће поједине општинеоверавати здравствене књижице слободним уметницима, јер је то „у искључивојнадлежности Пореске филијале за град Београд“.  
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  Поводом тога, кабинету градоначелника упутио сам 4. августа следећи и-мејл, на којинисам добио одговор:  Поштовани,  Неколико дана нисам био у Београду. У међувремену сам добио писмо КатаринеЖивановић из Секретаријата за културу, којим ме обавештава да град Београд још нијеуплатио средства за други квартал за ПИО самосталних уметника. То писмо вамдостављам у прилогу. Заиста је несхватљиво да се према самосталним уметницима имаовакав однос и да, првенствено,не могу да овере своје здравствене књижице. Наравно,ви за то имате оправдање, али вас молим да о свему обавестите градоначелникаДрагана Ђиласа. Лично ћу о последњим детаљима обавестити и управу Удружењакњижевника. Мислим да поента није у томе да ме шаљете са једне адресе на другу, већда град Београд треба то питање да реши и да неко од вас о том проблему мора даразговара са надлежнима из Пореске управе за град Београд. У питању је већи бројчланова УКС. Проблем је у томе што ће нам, кад ви будете уплатили други квартал,приликом овере тражити да ли је већ уплаћен трећи квартал и то може тако трајати унедоглед.  Нажалост, био сам у праву. Пре неколико дана, а већ је крај августа, из УКС самобавештен да је други квартал уплаћен, али су ми у СО Сопот исте оне службеницерекле да нема никакве шансе да се здравствена књижица овери док се на време неизврше уплате или док сам то не учиним!!!  Због таквог односа, користим ово отворено писмо да и Ивана Симича, начелникаПореске управе, упитам да ли је овакво понашање на нивоу Београда нормално и штаможе да учини да се овај проблем реши. Слободни уметници су оваквим понашањемпонижени, а посебно забрињава што они који су међу њима болесни не могу да потражездравствену заштиту.  Отуда се овим путем обраћам и министарки здравља Славици Ђукић-Дејановић, самолбом да учини са своје стране све што може како би се овај проблем превазишао.Госпођо Дејановић, сматрам да Ви као лекар имате и обавезу више да ово питањепокренете, јер се не сме чекати да болест или смрт неког од слободних уметника отворипричу о проблему који већ месецима траје.  Господине Ђилас, што се Вас тиче, сматрам да је Ваша обавеза као градоначелника дахитно постигнете договор са Пореском управом о овом питању, јер је јасно да ГрадБеоград ипак у континуитету, са релативно малим закашњењем, испуњава своје обавезепрема слободним уметницима.  С поштовањем,  Добрица Гајић,  Члан Удружења књижевника Србије
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