
 
 
 

ЗАКОН   
О  ЕСТРАДНОЈ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овим законом уређује се естрадна дјелатност, дио културних и умјетничких 
вриједности, статус и дјеловање естрадних умјетника и осталих радника и самосталних 
естрадних умјетника, начин рада и пословања са установама и институцијама, 
удружењима и другим правним лицима, организовање и посредовање у јавном 
извођењу естрадних програма и других питања од значаја за естрадну дјелатност у 
Републици Српској. 
 

Члан 2. 
 

Естрадном дјелатношћу у смислу овог закона сматрају се припремање и јавно 
извођење музичких, фолклорних, хумористичких, артистичких, драмских, књижевних 
и других културно-умјетничких забавних и естрадних програма. 

 
Члан З. 

 
Обављање естрадне дјелатности се врши путем концерата, приредби, ревија и 

других облика естрадног представљања, естрадних радника и естрадних умјетника у 
објектима намјењеним за културне програме, дворанама, туристичким, угоститељским 
и другим погодним објектима, као што су: паркови, тргови, плочници испред 
спортских и других објеката. 

 
Члан 4. 

 
Естрадна дјелатност доприноси задовољавању потреба грађана. 
Естрадни радници и естрадни умјетници остварују у основи иста права, 

дужности и обавезе, као и запослени у другим органима, организацијама и 
институцијама.  
  

Члан 5. 
 

Естрадна дјелатност се може обављати самостално у виду занимања или као 
допунска дјелатност. Лице које је у радном односу, естрадном дјелатношћу се може 
бавити ван редовног радног времена. 
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Члан 6. 
 

Естрадном дјелатношћу и јавним извођењем естрадних програма могу се 
бавити лица која: 

1. Имају својство естрадног радника и естрадног умјетника по одредбама овог 
закона, 

2. Имају признато својство естрадног радника и естрадног умјетника или 
врхунског естрадног умјетника у складу са одредбама овог закона, 

3. Којима је признато својство самосталног умјетника у складу са законом о 
самосталним умјетницима у Републици Српској, 

4. Имају својство позоришног умјетника односно позоришног радника у складу са 
Законом о позоришној дјелатности Републике Српске, 

5. За естрадне раднике који нису обухваћени ставом 1 овог члана оспособљеност 
утврђује Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике 
Српске. 

 
Члан 7. 

 
Домаће и страно физичко лице са пребивалиштем на територији Републике 

Српске или другог ентитета које на територији Републике Српске намјерава да се 
бави естрадном дјелатношћу, обавезно се треба пријавити у Удружење естрадних 
радника и естрадних умјетника Републике Српске. 

Услове за пријављивање из става 1. овог члана утврђује Удружење естрадних 
радника и естрадних умјетника Републике Српске својим Статутом. 

 
Члан 8. 

 
Естрадни радник је лице које се бави естрадном дјелатношћу краћи период по 

правилу као допунском дјелатношћу и које током бављења естрадном дјелатношћу 
није стекло значајна признања. 
 

Члан 9. 
 

Естрадни умјетник је лице које учествује у јавном извођењу неког од програма 
из члана 2. овог закона, а коме је то својство признато од стране Удружења естрадних 
радника и естрадних умјетника Републике Српске по основу бављења естрадном 
дјелатношћу и признања које је добио за своје дјеловање на естради. 

Естрадном умјетнику са више од 20 година непрекидног бављења естрадном 
дјелатношћу, или који је стекао значајна домаћа и страна признања, може се признати 
својство врхунског естрадног умјетника. 

Поступак и ближи критеријуми за признавање својства естрадног умјетника и 
врхунског естрадног умјетника као и њихова права, обавезе и одговорности одређује се 
посебним актом Удружења естрадних радника и естрадних умјетника Републике 
Српске. 
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Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске је 
обавезно да формира високо-стручну комисију, коју ће чинити еминентни стручњаци 
из наведене области, која ће цијенити и давати стручна мишљења о признавању 
својства естрадног радника – умјетника. 
 

 
 

Члан 10. 
 

Естрадни радник, естрадни умјетник и врхунски естрадни умјетник, дужан је 
да својим јавним наступима у земљи и иностранству, чува углед Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине. 

 
 

Члан 11. 
 

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске у 
вршењу својих овлаштења, признаје својство естрадног радника и естрадног умјетника, 
воде евиденцију естрадних радника и естрадних умјетника, доноси одговарајућа 
рјешења, даје мишљења и издаје увјерења, потврде и друге исправе о чињеницама о 
којима одлучује и води евиденцију. 

Начин организовања, дјелатност, права и обавезе Удружења естрадних радника 
и естрадних умјетника Републике Српске,  уређује се статутом и другим општим 
актима у складу са законом. 

 
Члан 12. 

 
Домаћи и страни естрадни радници и естрадни умјетници, могу учествовати у 

јавном извођењу естрадних програма, односно јавно наступати само по основу уговора 
са организатором или посредником, регистрованим за ту дјелатност. 

Уколико дође до спора по основу уговора из претходног става овог члана, који 
уговорне стране не могу ријешити надлежан је Основни суд, мјеста гдје је естрадни 
радник-естрадни умјетник склопио уговор са организатором или овлаштеним 
посредником у Републици Српској. 
 
 
II  САМОСТАЛНИ ЕСТРАДНИ РАДНИК-УМЈЕТНИК 
 
 

Члан 13. 
 

Самостални естрадни радник, самостални естрадни умјетник је лице које 
естрадну дјелатност обавља личним радом, самостално у виду занимања, а коме је то 
својсво признато од стране Удружења естрадних радника и естрадних умјетника 
Републике Српске. 

Својство самосталног естрадног радника и самосталног естрадног  умјетника, 
Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, може 
признати само држављанину Републике Српске и држављанину БиХ, које има 
пребивалиште на територији Републике Српске. 
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Члан 14. 

 
Признавање својства самосталног естрадног радника и самосталног естрадног 

умјетника, уређује се статутом и другим општим актима Удружења естрадних 
умјетника Републике Српске. 
 

 
 

Члан 15. 
 

Заинтересовано лице подноси захтјев, за признавање самосталног естрадног 
радника, самостланог естрадног умјетника, Удружењу естрадних радника и естрадних 
умјетника Републике Српске, са сљедећим прилозима: биографијом подносиоца 
захтјева, увјерењем о држављанству, доказом о стеченој стручној спреми, доказом о 
искуству у естрадној дјелатности и освојеним признањима. 
 
 

Члан 16. 
 

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, 
приликом рјешавања поднесеног захтјева узима у обзир: образовање и оспособљеност 
кандидата за бављење естрадном дјелатношћу, награде и признања која је кандидат 
добио за своје естрадно дјеловање како у земљи тако и у иностранству, период 
естрадног дјеловања. 

Критеријуме за признавање својства самосталног естрадног радника и естрадног 
умјетника, утврђује Удружење самосталних естрадних радника и естрадних умјетника 
Републике Српске. 

 
Члан 17. 

 
Својство самосталног естрадног радника, естрадног умјетника, стиче се од дана 

доношења рјешења, од стране надлежног органа Удружења естрадних радника и 
естрадних умјетника Републике Српске. 

Против рјешења надлежног органа, Удружења естрадних радника и естрадних 
умјетника Републике Српске, може се изјавити жалба другостепеном органу 
Удружења, које је дужно жалбу ријешити у року од 30 дана од дана њеног пријема. 
 

Члан 18. 
 

Самосталном естрадном раднику, самосталном естрадном умјетнику, може 
бити одузето својство самосталног естрадног радника, односно самосталног естрадног 
умјетника, ако не испуњава обавезе предвиђене овим законом, као и обавезе 
предвиђене општим актима Удружења естрадних радника и естрадних умјетника 
Републике Српске. 
 

Члан 19. 
 

Својство самосталног естрадног радника, односно естрадног умјетника, 
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престаје у сљедећим случајевима: 
Ако самостални естрадни радник, односно самостални естрадни умјетник не 

испуњава обавезе из члана 8 и 9 овог закона дуже од три мјесеца, ако заснује радни 
однос на други начин, ако се дуже од 2 године не бави естрадном дјелатношћу, ако 
више нема пребивалиште у Републици Српској, ако је самосталном раднику односно 
самосталном естрадном умјетнику изречена мјера забране вршења дужности 
естрадном дјелатношћу, ако буде упућен на издржавање казне затвора у дужем трајању 
од 6 мјесеци, ако својим јавним наступима у земљи и иностранству руши углед 
Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

 
 
 

Члан 20. 
 

Надлежни орган Удружења естрадних радника и естрадних умјетника 
Републике Српске, рјешењем утврђује постојање разлога за престанак својства 
самосталног естрадног радника односно самосталног естрадног  умјетника. 

Против рјешења из претходног става овог члана може се уложити жалба, 
другостепеном органу Удружења естрадних радника и естрадних умјетника Републике 
Српске у року од 30 дана од дана његовог пријема. 

 
Члан 21. 

 
Права и обавезе самосталног естрадног радника односно самосталног естрадног 

умјетника стечених по овом закону мирују: 
Ако се налази на одслужењу војног рока, ако се налази у притвору, односно на 

издржавању казне затвора до шест мјесеци, ако је против њега покренут кривични или 
прекршајни поступак, које га чини недостојним за обављање естрадне дјелатности. 

 
Члан 22. 

 
Удружење самостланих естрадних радника и естрадних умјетника Републике 

Српске, води евиденцију самосталних естрадних радника односно самосталних 
естрадних умјетника и издаје им чланску карту естрадног радника односно естрадног 
умјетника. 

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, 
прописује посебним општим актом вођење евиденције самосталних естрадних радника 
односно самосталних естрадних умјетника, као и садржај чланске карте у складу са 
одредбама овог закона. 
 
 
ІІІ ПОСЛОВАЊЕ И САРАДЊА САМОСТАЛНИХ ЕСТРАДНИХ РАДНИКА 

ОДНОСНО САМОСТАЛНИХ ЕСТРАДНИХ УМЈЕТНИКА 
 

Члан 23. 
 

Самостални естрадни радници односно самостални естрадни умјетници могу 
пословати и сарађивати са организацијама у привреди, установама, удружењима и 
другим правним лицима, као и са самосталним привредницима, на економским 
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основама. 
 

Члан 24. 
 

Пословање и сарадња из члана 23. овог закона регулише се уговором о 
ангажману или посредовању који садржи: 
Учеснике у пословању и сарадњи, предмет пословања, вриједност наступа самосталног 
естрадног радника односно естрадног умјетника, међусобна права и обавезе уговорних 
страна, начин и облик учешћа естрадних радника односно естрадних умјетника, начин, 
облик и обим учешћа у стварању и расподјели финансијских средстава насталих 
сарадњом, те друга права и обавезе уговорних страна. 
 
 
 
IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСРЕДОВАЊЕ У ЈАВНОМ ИЗВОЂЕЊУ ЕСТРАДНИХ 

ПРОГРАМА 
 

Члан 25. 
 

Организацијом и посредовањем јавног извођења естрадних програма, могу се 
бавити, предузећа, установе, удружења, самостални привредници, агенције, који су 
регистровани за организацију и посредовање естрадних програма и наступа естрадних 
радника, односно естрадних умјетника. 

Члан 26. 
 

Под посредовањем у јавном извођењу естрадних програма, подразумијева се 
довођење у везу естрадних радника, односно естрадних умјетника, са организаторима 
естрадних програма и наступа. 

Код посредовања у јавном извођењу естрадних програма обавезно се закључује 
писмени уговор између посредника и естрадног радника и естрадног умјетника, као и 
са организатором јавног извођења естрадних програма. 
 

Члан 27. 
 

Само изузетно организацијом јавних естрадних програма, односно 
посредовањем у јавном извођењу естрадних програма, могу се бавити хуманитарне 
организације, друге организације и установе, удружења или друга правна лица, ако је 
то од интереса за остваривање његове друштвене функције. 

У случају из претходног става овог члана, организатор односно посредник 
естрадних програма је дужан прибавити мишљење Удружења естрадних радника и 
естрадних умјетника Републике Српске. 

 
Члан 28. 

 
Удружење естрадних радника и естрадних умјетника, је дужно на захтјев 

организатора односно посредника из става 2.члана 27. дати мишљење у форми рјешења 
у року од 8 дана од дана пријема захтјева. 

Против рјешења из става један овог члана, дозвољена је жалба Министарству 
просвјете и културе Републике Српске у року од 8 дана од дана његовог пријема. 
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Министарство просвјете и културе је дужно ријешити по жалби у року од 8 
дана од његовог пријема. Рјешење Министарства просвјете и културе је коначно. 

 
Члан 29. 

 
Организовањем јавног извођења естрадних програма, односно посредовањем у 

извођењу естрадних програма у иностранству, или са иностраним умјетницима на 
простору Републике Српске, може се бавити само организатор и посредник који је 
регистрован за обављање ових активности уз оне, дефинисане чланом 2. овог закона, уз 
претходно прибављено мишљење Удружења естрадних радника и естрадних умјетника 
Републике Српске. 

 
 
 
 

Члан 30. 
 

Обављање естрадне дјелатности у иностранству, или са иностраним естрадним 
умјетницима у Републици Српској, као међународна културна сарадња, је слободна и 
дозвољена, с тим да је организатор поред прибављеног мишљења од Удружења 
естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, обавезан да прибави сва 
потребна одобрења и сагласности у вези боравка, смјештаја и рада наших естрадних 
радника односно естрадних умјетника у иностранству, односно естрадних радника или 
естрадних умјетника из иностранства који треба да изводе естрадни програм у 
Републици Српској у складу са одредбама овог и других закона и прописа. 

 
 

Члан 31. 
 

Услови за оснивање и рад организатора и посредника, који се баве 
организовањем и посредовањем у извођењу естрадних програма из члана 25. овог 
закона, који нису дефинисани овим законом, примјењиваће се одредбе других закона, 
који регулишу рад предузећа, друштава, агенција, установа и других правних лица.  
 

Члан 32. 
 

Организатор естрадних програма је искључиво одговоран за јавно извођење 
естрадног програма у складу са одредбама закона, којим се регулише јавно окупљање и 
јавни ред и мир. 
 

Члан 33. 
 

Свако оглашавање јавног естрадног програма, поред ознака учесника програма 
обавезно садржи: тачан назив организатора, датум и вријеме одржавања јавног 
естрадног програма, мјесто одржавања јавног естрадног програма, цијена карте 
(улазнице) и друге елементе, које ће својим актима утврдити Удружење естрадних 
радника и естрадних умјетника Републике Српске. 

 
Члан 34. 
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Организатор јавног извођења естрадних програма, који је регистрован за 

организовање естрадних програма, обавезан је да уредно нумерисане карте 
(улазнице), печатира у општинској Управи прихода, а ревизију истих вршиће 
надлежна финансијска инспекција. 

  Организатор јавног извођења естрадних програма, који се односе на 
организовање концерта класичне музике, односно умјетничке музике, обавезан је, да 
на вријеме прибави мишqење надлежног министарства (Министарство просвјете и 
културе РС). 

Контролу спровођења одредби овог закона у вези прибавлања потребних 
мишљења, сагласности, одобрења и дозвола повјерава се Удружењу естрадних радника 
и естрадних умјетника Републике Српске. 

 
 
 
 
 
 

Члан 35. 
 

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, дужно 
је најмање једном годишње, поднијети извјештај о раду Министарству просвјете и 
културе Републике Српске, а на захтјев овог Министарства и више пута. 

 
 
V  КОНТРОЛА НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА О ЕСТРАДНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 36. 
 

Контролу над провођењем Закона о естрадној дјелатности у Републици 
Српској, као над законитошћу рада Удружења естрадних радника и естрадних 
умјетника и њених органа у Републици Српској, врши Министарство просвјете и 
културе Републике Српске. 

` 
 

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 37. 

 
Новчаном казном од 200 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај организатор, 

ако за јавно извођење естрадног програма ангажује лице за које није обезбијеђено 
мишљење и одобрење из члана 28. овог закона. 

За прекршај из претходног става овог члана, казниће се и одговорно лице 
организатора јавног изво|ења естрадног програма, новчаном казном од 50 КМ  до  1.500 
КМ. 

 
Члан 38. 

 
Новачном казном од 200 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај организатор 

односно посредник јавног извођења естрадног програма: 
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- Ако не прибави мишљење Удружења естрадних умјетника Републике Српске из 
члана 29. овог закона. 

- Ако организује јавно извођење естрадног програма у иностранству, односно са 
иностраним естрадним умјетником на простору Републике Српске. или ако 
посредује супротно члану 29. овог закона. 

- За прекршај из претходног става овог члана казниће се и одговорно лице код 
организатора, односно посредника јавног извођења естрадног програма новчаном 
казном од 50 КМ од 1.500 КМ. 

 
Члан 39. 

 
Новчаном казном од 200 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај организатор 

јавног извођења естрадног програма, ако приликом јавног оглашавања естрадног 
програма не наведе садржину наведену у члану 33. овог закона. 

За прекршај из претходног става овог члана казниће се и одговорно лице 
организатора јавног извођења естрадних програма новчаном казном од  50 КМ  до  
1.000 КМ. 

 
 
 
 

Члан 40. 
 

 
Новчаном казном од 200 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај естрадни 

радник односно естрадни умјетник, ако:  
-   Учествује у јавном извођењу естрадних програма на простору Републике Српске 
супротно одредбама члана 6 овог закона. 
- Учествује у јавном извођењу естрадног програма супротно одредбама члана л2. 

овог закона. 
 

Члан 41. 
 

 
 Новчаном казном од 200 КМ до 15.000 КМ, казниће се организатори и 
посредници естрадног програма, који нису регистровани за организацију и 
посредовање, то јест супротно одредбама члана 25. овог закона. 
 За прекршај из претходног става овог члана, казниће се и одговорно лице 
организатора, односно посредника јавног извођења естрадног програма, новчаном 
казном од 50 КМ до 1.500 КМ. 
 
 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 42. 
 

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, дужно 
је ускладити своју организацију и регистровање у складу са одредбама овог закона у 
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року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу. 
 
 

Члан 43. 
 

Огранизатори и посредници извођача естрадних програма, основани прије 
стурања на снагу овог закона, дужни су ускладити своју организацију и дјелатност са 
одредбама овог закона у року од 6 мјесеци од дана његовог ступања на снагу. 

 
 

Члан 44. 
 

До признавања својства естрадног умјетника по одредбама овог закона лице 
које се бави естрадном дјелатношђу,  има својство естрадног радника. 

Изузетно од одредби члана 9. овог закона естрадним умјетницима, односно 
врхунским естрадним умјетницима, сматрају се лица затечена у својству естрадног 
радника по одредбама закона о естрадној дјелатности («Службени лист СР БиХ». бр. 
25/84, 5/88, 20/90), а која се у року од 6 мјесеци од дана доношења акта из претходног 
члана, пријаве Удружењу естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, 
ради уписа у евиденцију и пружа доказе о одговарајућем трајању естрадног рада и 
стеченим признањима. 

 
Члан 45. 

 
Даном ступања на снагу овог закона на простору Републике Српске престаје да 

важи примјена закона о естрадној дјелатности СРБиХ (“Службени лист СРБиХ”, бр. 
25/84, 5/88, 20/90). 

 
 

Члан 46. 
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику Републике Српске''. 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-387/04              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29. априла 2004. године    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
 
             Др Драган Калинић 

                                                                   
 
 
 


