
 

На основу  члана 70. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 30/16 испр., 

6/20, 47/21 и  78/21) и члана 22. Статута града Крушевца (''Службени лист града Крушевца'', бр.  15/18), 

 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној данa 24.12.2021. године, донела је   

   

О Д Л У К У 

 

о условима и начину стицања права на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање и доприноса за здравствено осигурање за  самосталне уметнике 

 

Члан 1. 

 

 Одлуком о условима и начину стицања права на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус самосталног уметника на 

територији града Крушевца (у даљем тексту: Одлука) утврђују се ближи услови и начин стицања права 

на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање из 

средстава буџета града Крушевца (у даљем тексту: буџет) за лице које је стекло статус самосталног 

уметника.  

 

Члан 2. 

 

Самостални уметник је физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку 

делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално 

обавља уметничку  делатност у области културе.  

  

Члан 3. 

 

Под правом на уплату доприноса у смислу одредаба ове Одлуке, подразумева се да ће самосталном 

уметнику коме буде признато право, град Крушевац  (у даљем тексту: Град) из средстава буџета за 

одређену буџетску годину, вршити уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса 

за здравствено осигурање (у даљем тексту: доприноси).  

Доприноси из става 1. овог члана обрачунаваће се и исплаћивати на најнижу месечну основицу, 

у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално 

осигурање.  

 

Члан 4. 

 

Право на уплату доприноса по основу одредаба ове Одлуке, може да оствари лице из члана 2. 

ове Одлуке коме је у складу са законом, репрезентативно удружење у култури, код кога је то лице 

уведено у евиденцију, утврдило статус самосталног уметника и ако испуњава следеће услове:  

- да има пребивалиште на територији града Крушевца најмање 5 година пре подношења захтева; 

- да обавља делатност у области културе, као једино или главно занимање, а није корисник пензије; 

- да није осигурано по другом основу; 

 - да је у претходној години остварило приход испод једне  просечне годишње зараде по запосленом 

која је исплаћена у Републици Србији према подацима Републичког завода за статистику.   

 

Члан 5. 

 

Право из члана 4. ове Одлуке, односно стицање права, утврђује решењем Одељење за друштвене 

делатности Градске управе (у даљем тексту:  градска управа), на основу Захтева за признавање права 



на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здрав-ствено осигурање за лице које је стекло статус 

самосталног уметника (у даљем тексту: захтев). 

Захтев се подноси  на посебном обрасцу који ће прописати  Градска управа.  

 

Члан 6. 

 

Уз захтев из члана 5. ове Oдлуке, прилаже се и пратећа документација на основу које се утврђује 

испуњеност услова за стицање права по основу одредаба ове одлуке. Уз захтев се обавезно доставља:  

- уверење надлежног репрезентативног удружења у култури, да подносилац захтева има статус 

самосталног уметника;  

- фотокопија личне карте (уколико лична карта садржи податак о адреси становања) или очитани 

лист биометријске личне карте; 

- потврда о пребивалишту; 

- потврда Републичког фонда  пензијског и инва-лидског осигурање да подносилац захтева није 

оси-гуран по другом основу;  

- потврда надлежног органа о укупно оствареном приходу у претходној години.  

 

Члан 7. 

  

У поступку утврђивања права на уплату доприноса за самосталне уметнике, примењује се Закон 

о општем управном поступку.   

Право на уплату доприноса, остварује самостални уметник за период од првог дана наредног месеца 

од дана подношења захтева до 31. децембра текуће године.  

 

Члан 8. 

 

На акт  Градске управе из  члана 7. ове Одлуке, може се поднети жалба Градском већу у року од 

15 дана од дана пријема акта.   

Жалба се подноси преко Градске управе која утврђује да ли су испуњени формално правни 

услови за поступање другостепеног органа и уколико су испуњени, доставља жалбу са списима 

предмета другостепеном органу.  

 

Члан 9. 

 

Уплата доприноса за самосталног уметника, врши се преко репрезентативног удружења у 

култури код кога је то лице уведено у евиденцију и које му је признало статус самосталног уметника, 

а на основу аката о признавању права у складу са овом Одлуком и уговора закљученог између Града 

и репрезента-тивног удружења.  

Уговором из става 1. овог члана, уређују се међусобна права и обавезе по основу уплате 

доприноса из буџета Града за самосталне уметнике којима је право признато. Репрезентативно 

удружење из става 1. овог члана, обавезно је да у року не дужем од 5 (пет) дана од дана преноса 

средстава из буџета Града, надлежном пореском органу изврши уплату доприноса за самосталне 

уметнике који се налазе у њиховој евиденцији и којима је признато право по основу одредаба ове 

Одлуке. 

 Репрезантативно удружење је у обавези да у року не дужем од 15 (петнаест) дана од извршене уплате 

доприноса надлежном пореском органу, Градској управи достави обавештење са доказом о извршеној 

уплати доприноса за свако лице за кога је уплата извршена.  

 

Члан 10. 

 

У случају да у току године за коју је утврђено право на уплату доприноса, наступе околности 

које узрокују престанак права или измену акта којим се право утврђује, репрезентативно удружење, 



односно самостални уметник је у обавези да  Градској управи, у року не дужем од 15 (петнаест) дана 

од дана сазнања, односно измене околности, достави обавештење о околностима које су настале и 

које узрокују престанак права или измену решења. Уз обавештење обавезно се доставља доказ којим 

се документује настала чињеница или околност.  

 

Члан 11. 

 

Самостални уметник који оствари право по основу одредаба ове Одлуке, у обавези је да се 

најмање једном у току трајања права, на позив Града одазове и учествује без накнаде, у програму 

или манифестацији у области културе која је од интереса за Град и чија се реализација финансира 

или суфинансира из буџета Града. 

 

Члан 12. 

 

Реализација ове  Одлуке поверава се Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за 

финансије Градске управе града Крушевца. 

 

Члан 13. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о плаћању доприноса за здравствено, 

пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника (,,Сл. лист општине Крушевац" бр. 1/02 и 

13/08). 

 

Члан 14. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Крушевца".   

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 022-693/21                                 ПРЕДСЕДНИК  

 

Предраг Вукићевић, с.р.  

 

 

 


