''Сл. лист града Шапца'' број 7/12, 17/13
На основу члана 20. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07), члана 70. и 71. Закона о култури (“Службени гласник РС2,бр. 72/09)
и члана 32. и 39. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца”, бр.32/08), на седници
одржаној 30.03.2012. године,Скупштина града Шапца доноси

ОДЛУКУ
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

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Град Шабац уплаћује доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима
која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе (у даљем тексту:уметници), под условима и на начин утврђен овом Одлуком.
Средства за намене из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету града Шапца.
Члан 2.
Уметник, у смислу одредаба ове Одлуке, 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 или
другу делатност уобласти културе,
 самостално, у виду занимања,обавља научноистраживачке, теоријско-критичке,
едукативне, продуцентске, организаторске, менаџерске и друге стручне послове у
области културних делатности, и коме је репрезентативно удружење у култури
утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у
области културе,
 самостално, у виду занимања, обавља вокално и инструментално извођењекултурних
програма, или на други начин изводи културни или артистички програм, и коме је
репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе,



самостално, у виду занимања,обавља стручно-техничке послове у области културних
делатности, и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које
самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.

БЛИЖИ УСЛОВИ И НАЧИН СТИЦАЊА ПРАВА
Град Шабац уплаћује доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање (у
даљем тексту: допринос за осигурање) за уметника који испуњава следеће услове:
1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области
културе утврђеног од стране репрезентативног удружења у култури у складу са законом;
2. има пребивалиште на територији града Шапца, последњих 5 година од дана
подношења захтева;
3. уметничку или другу делатност у области културе обавља као једино занимање, а није
корисник пензије;
4. није осигуран по другом основу;
5. не поседује, нити је члан заједничког домаћинства (супружник, ванбрачни партнер,
дете, усвојеник, родитељ или усвојилац уколико живе у заједничком домаћинству )
непокретну имовину, осим стана-кућу где станује.
6. 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 умерничку или другу делатност у области културе.
Члан 4 .
Уметник има обавезу да достави следеће доказе:
-уверење надлежног репрезентативног удружења о чињеницама уписаним у евиденцију,
-фотокопију личне карте и радне књижице;
-потврду Одсека пореске администрације Градске управе града Шапца за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода о пријави пореза на непокретну имовину,
-потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Шабац о
катастарским приходима на непокретности,
-потврду о осигурању Републичког Фонда ПИО,
- уверење да није корисник пензије
- уверење о заједничком домаћинству,
- уверење о пребивалишту са свим променама за последњих пет година,
- фотокопију решења Министарства финансија – Пореске управе Шабац о утврђивању
задужења за доприносе.
Докази из става 1. овог члана не могу бити старији од шест месеци,
Члан 5.
Уколико у току године настану промене у погледу испуњавања услова предвиђених
чланом 3. ове Одлуке, лице које остварује право на уплату доприноса за пензијско
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, дужно је да одмах Одељењу за
друштвене делатности и привреду Градске управе града Шапца пријави насталу промену, а
признато право престаје првог наредног месеца.

Члан 6.

Градска управа Града Шапца – Одељење за друштвене делатности и привреду
објављује на званичној интернет презентацији града Шапца, јавни позив који траје од 1. до
15.октобра, на који се пријављују уметници којима ће град Шабац, у складу са одредбама ове
Одлуке уплаћивати доприносе за осигурање за наредну годину.
Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности и привреду до
15.новембра по поднетим захтевима утврђује решењем који уметници испуњавају услове из
чл. 3. и 4. ове Одлуке.
Члан 7.
По добијеном решењеу из члана 6. став 2. ове Одлуке, уметник има право жалбе
Градском већу града Шапца, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 8.
Плаћање доприноса за уметнике који остваре право по одредбама ове одлуке вршиће
се у складу са Решењем Министарства финансијаааа, Пореска управа филијала Шабац, у
висини најниже основице за обавезно социјално осигурање, сходно чл. 38 Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање (“Сл.гласник РС”,бр.84/2004, 61/2005,
62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012).
До коначног утврђивања опорезивог прихода уметницима са допринос за осигурање
уплаћује тромесечно аконтацијом доприноса на основицу коју чини најнижа основица
доприноса утврђена законом којим се утврђују доприноси за обавезно социјално осигурање,
помножена
коефицијентом три.
Члан 9.
По стицању одобрења биће извршена уплата доприноса уа пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање.
Члан 9.а.
Уплата доприноса лицу које испуњава услове из члана 3. ове Одлуке врши се преко
репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у евиденцији.
Репрезентативно удружење у култури дужно је да у року од пет 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 градској управи.

Члан 9.б.
Уколико број самосталних уметника који испуњавају услове за плаћање доприноса за
осигурање премашује износ планиран у буџету града Шапца за те сврхе, приоритет за
плаћање имају уметници са дужим стажом осигурања.

Члан 9.в.
Допринос за здравствено и пензијско инвалидско осигурање утврђен на основу ове
Одлуке уплаћује се за период од 1.јуануара до 31.децембра наредне године.

Члан 10.

Уметник који оствари право на уплату доприноса за осигурање по одредбама ове
одлуке, обавезан је да у години у којој остварује право, а на позив грдске управе надлежне за
послове културе учествује, у реализацији програма културе у установама културе, дечијим
обдаништима и у реализацији градских манифестација, без накнаде.
Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Шапца”
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