
НАЦРТ 

Скупштина општине Врњачка Бања на својој редовној _________ седници одржаној дана 

___________ 2017. године на основу члана 70 и 71  Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 

30/16 - испр.), члана 20  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16 - др. закон) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

23/16-пречишћен текст), доноси 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање  

и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе 

 

Члан 1 

У Одлуци о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 

осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 15/13) мења се члан 2 став 1 алинеја 7 и гласи:  

„да је осигурано само по основу обављања самосталне уметничке делатности, односно да му се 

уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање врши по 

основу обављања делатности као самостални уметник;“. 

 

Члан 2 

У члану 2 став 1 Одлуке брише се алинеја 8, тако да алинеја 9 постаје алинеја 8. 

 

Члан 3 

У члану 3 мења се став 6 и гласи: 

„Документација коју уз захтев доставља подносилац захтева је следећа: 

- Уверење одговарајућег репрезентативног удружења у култури о признавању статуса лица које 

самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; 

- Одлуку односно други акт репрезентативног удружења у чијој је евиденцији подносилац захтева о 

прихватању обавезе да са општином закључи уговор о уредној уплати доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за подносиоца захтева; 

- Уверење ПС Врњачка Бања да подносилац захтева непрекидно у задњих десет година које претходе 

доношењу ове одлуке има пребивалиште на територије општине Врњачка Бања; 

- Уверење надлежног Министарства о утврђивању репрезентативности удружења; 

- Уверење надлежне Пореске управе да лице на обавља другу самосталну делатност, осим у области 

културе; 

- Потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није осигуран по другом основу; 

- Решење надлежне Пореске управе о утврђивању аконтационог задужења доприноса за социјално 

осигурање за текућу годину; 

- Лична карта на увид. 

 

Члан 4 

Поступци започети по одредбама Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе културе („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 15/13) решаваће се по 

одредбама ове одлуке. 

 

Члан 5 

Задужује се секретар СО да сачини пречишћен текст Одлуке. 

 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Врњачка Бања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

__________________ 

Иван Радовић 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ дефинисан је: 

Чланом 70 и 71  Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), којим је прописано 

да јединица локалне самоуправе прописује ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за које се средства обезбеђују у 

њеном буџету за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области 

културе а уплата врши преко репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у 

евиденцију. 

Разлог за доношење Одлуке је: 

Усаглашавање са одредбама Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), а 

у односу на уочене проблеме у решавању права корисника. 

Финансијска средства: 

За реализацију ове Одлуке финансијска средства планирана су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 

за 2017. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16 и 7/17), разделом 4, глава 4.01.16., 

функционална класификација 820, програмска класификација 1201-Развој културе, програмска активност 

1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, редни број позиције 151, економска 

класификација 4819, назив позиције – Дотације осталим непрофитним институцијама –у укупном 

износу од 100.000,00 динара. 

Ступање на снагу: Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

 

Обрадила        

А. Прибаковић 

 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА   НАЧЕЛНИК 
          Живорад Јаћимовић     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ      

  Славиша Пауновић            

 


