
ОДЛУКА 
О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА КОЈЕ САМОСТАЛНО 

ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 3/2012 и 46/2020) 

Члан 1  

Овом одлуком уређују се ближи услови и начин стицања права на уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање (у даљем тексту: 
доприноси) за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у 
области културе, из средства буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града).  

Члан 2  

Лице које самостално обавља уметничку делатност у области културе, у смислу закона којим 
се уређује област културе, јесте 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 (у даљем тексту: самостални 
уметник). 

Члан 3  

Право на уплату доприноса може да оствари лице из члана 2. ове одлуке, под условом да има 
пребивалиште на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) и да је уписано у 
евиденцију, односно Регистар лица које самостално обављају уметничку делатност у области 
културе (у даљем тексту: Регистар лица) код одговарајућег репрезентативног уметничког 
удружења у култури (у даљем тексту: Удружење). 

Члан 4  

Уплата доприноса за лице из члана 3. ове одлуке, врши се давањем дотација, преко 
Удружења код кога је то лице уведено у евиденцију, односно Регистар лица. 

Члан 5  

Удружење је дужно да Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска управа) квартално, 
односно до 31. јануара, 30. априла, 31. јула и 31. октобра текуће године, достави захтев за 
уплату доприноса који садржи списак лица за која ће се вршити уплата доприноса из 
средстава буџета Града.  

Члан 6  



Одобравање и исплата средстава из буџета Града на име доприноса, врши се у складу са 
закључком који доноси Градоначелник Града Новог Сада, а на основу захтева из члана 5. ове 
одлуке.  

Члан 7  

Доприноси за лице из члана 3. ове одлуке, за које се средства обезбеђују у буџету Града, 
обрачунаваће се и исплаћивати на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за 
осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују 
доприноси за обавезно социјално осигурање.  

Члан 8  

Удружење је дужно да изврши уплату доприноса за лице из члана 3. ове одлуке надлежној 
пореској управи, и достави Градској управи извештај о реализацији уплате доприноса заједно 
са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава у року од 15 дана од дана 
уплате доприноса, а најкасније до краја текуће године. 

Члан 9  

Уколико дође до промене чињеница од значаја за остваривање права на уплату доприноса за 
лице из члана 3. ове одлуке, Удружење је дужно да обавести Градску управу о насталој 
промени.  

Члан 10  

Градска управа закључује са Удружењем годишњи уговор којим се ближе уређују међусобна 
права и обавезе по основу уплате доприноса за лица из члана 3. ове одлуке.  

Члан 11  

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о условима и начину стицања права 
на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 
осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 
делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/11).  

Члан 12  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог 
Сада". 

 


