
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су  стекла статус 
лица која самостално обављају  уметничку или другу делатност у виду занимања у 
области културе. 
 
 II Предлог одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
и доприноса за здравствено осигурање за лица која су  стекла статус лица која 
самостално обављају  уметничку или другу делатност у виду занимања у области 
културе доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Ненед Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, 
омладину и спорт.  
 
 
 
 
Број: 356-2/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 
 



На основу члана 70 Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/2009) и члана  37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08), 

Скупштина Града Ниша, на седници од _________, дoнела је 
 

Одлуку 
о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

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

делатност у виду занимања у области културе 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

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 лица која су стекла статус лица која самостално  у виду занимања обављају 
уметничку или другу делатност у области културе у складу са законом. 

Члан 2 

У циљу обезбеђивања услова за рад лица која самостално обављају уметничку или 
другу делатност у виду занимања у области културе,  у буџету Града Ниша обезбеђују се 
средства за уплату доприноса. 

Члан 3 

  Лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, у 
смислу закона којим се уређује област културе је: самостални уметник, самостални стручњак у 
култури, самостални извођач културних програма и самостални сарадник у култури, а којима је 
репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у области културе. 

Члан 4 

Право на уплату доприноса остварује лице које кумулативно испуњава следеће услове: 

1. да му је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које 
самостално     обавља уметничку или другу делатност у виду занимања у области 
културе; 

2. да делатност обавља као једино или главно занимање, а није корисник пензије;  
3. да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања доприноса у складу 

са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, као лицу 
које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; 

4. да на територији Града Ниша има пребивалиште, односно боравиште (ако је 
избегло или интерно расељено лице), најмање годину дана. 

 

 



II ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

Члан 5 

 
Лицe којe самостално обавља уметничку или другу делатност у виду занимања у 

области културе подноси захтев за остваривање права на уплату доприноса (у даљем 
тексту:захтев) управи надлежној за послове културе (у даљем тексту: надлежна управа) на 
прописаном обрасцу. 

Члан 6 

 Уз захтев, лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у виду 
занимања у области културе, доставља: 

1. уверење одговарајућег репрезентативног удружења у култури о признавању  статуса 
лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; 

2. фотокопију  радне књижице; 
3. М oбрасце Фонда пензијског и инвалидског осигурања; 
4. фотокопију решења надлежне пореске управе о утврђивању задужења за допринос и 
5. фотокопију доказа о пребивалишту односно боравишту за  избегла, односно интерно 

расељена лица. 

Члан 7 

 
 Надлежна Управа решењем утврђује право подносиоца захтева на уплату доприноса. 

  Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу Града Ниша. 

Члан 8 

  Доприноси за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у виду 
занимања у области културе, 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 9 

Уплата доприноса  лицу које испуњава услове  из члана 4 ове Одлуке врши се  преко 
репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у евиденцију. 

Репрезентативно удружење у култури дужно је да у року од 5 дана од дана преноса 
средстава из буџета Града, изврши уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у виду занимања у области културе надлежној пореској управи, и доказ о 
уплати достави надлежној управи.  

Члан 10 

 
Уколико дође до  промене чињеница у погледу испуњавања услова предвиђених чланом 

4 ове Одлуке, лице које је остварило право на уплату доприноса, дужно је да одмах, а најкасније у 
року од 15 дана,  надлежној управи пријави насталу промену. 

Признато право престаје са даном  настанка околности због којих  право престаје, или 
од дана подношења пријаве о насталој промени. 

 



III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању доприноса за 
здравствено, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника (“Службени лист Града 
Ниша”, бр. 14/98) и Правилник о условима и критеријумима за плаћање доприноса за 
здравствено, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника . (“Службени лист Града 
Ниша”, бр. 20/99). 

Члан 12 

  До утврђивања статуса репрезентативног удружења у култури, пренос средстава 
вршиће се уметничким удружењима утврђеним Законом о самосталном обављању уметничке или 
друге делатности у области културе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/93 и 42/98).  

Члан 13 

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града 
Ниша”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

Број: ________________ 

У Нишу, ____________ год. 

         ПРЕДСЕДНИК, 

                  Проф.др Миле Илић



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке је садржан у члану 70 Закона о култури којим је 
прописано: 

 „Средства за 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 обезбеђују се у буџету аутономне покрајине, односно буџету 
јединице локалне самоуправе, у складу са законом.  

Ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса из става 1.овог члана 
прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе.“ 

 Овом Одлуком уређују се ближи услови и начин остваривања права на уплату 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање  
средствима из буџета Града Ниша за лица која самостално  у виду занимања обављају уметничку 
или другу делатност у области културе. 

 На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о плаћању доприноса за пензијско 
и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус 
лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. 

 
 
 
                      Начелник Управе за образовање 

                                                                                    културу, омладину и спорт 
 

                                 Ненад Гашевић  
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