
На основу члана 8. 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 („Службени гласник града јагодине“, број 8/18), 

Градска управа за друштвене делатности објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатности у области културе, ради остваривања права на уплату доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање 

 у 2019. години 

 

I Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 

здравствено осигурање, има лице које испуњава следеће услове: 

1. да му је својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у 

области културе утврђено од стране репрезентативног удружења у култури у складу са 

законом; 

2. да има пребивалиште на територији града Јагодине последњих 20 година од дана 

подношења захтева; 

3. 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, и 

4. да не поседује, као ни члан заједничког домаћинства (супружник, ванбрачни 

партнер, дете, усвојеник, родитељ или усвојилац) непокретну имовину, осим стамбеног 

простора где живи. 

 

II Уз Захтев за стицање права на плаћање доприноса за пензијско, инвалидско и 

здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе потребно је приложити следећу документацију: 

1. Копија ЛК 

2. Доказ репрезентативног удружења да лице самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе 

3. Одлуку односно други акт репрезентативног удружења о прихватању обавезе да 

са градом закључи уговор о уплати доприноса за подносиоца захтева 

4. Уверење надлежног Министарства о утврђивању репрезентативног удружења 

5. Изјаву о броју чланова домаћинства (изјава оверена код јавног бележника) 

6. Уверење о пребивалишту 

7. Уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о пријавама и одјавама, и о 

основу осигурања 

8. Уверење надлежне Пореске управе да лице не обавља другу самосталну 

делатност осим у области културе 

9. Решење надлежне Пореске управе о утврђивању аконтационог задужења 

доприноса за социјално осигурање за текућу годину 

10. Уверења из катастра о имовном стању за све чланове домаћинства 

 

III Рок, начин објављивања и достављање пријава: 

 

Захтев из тачке II преузима се у канцеларији бр. 5 у згради Градске управе града 

Јагодине, или на интернет страници Града www.jagodina.org.rs 

http://www.jagodina.org.rs/


 

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 15.10.2018. године. 

 

Пријаве са пратећом документацијом се достављају Градској управи за друштвене 

делатноси, на адресу Краља Петра I бр. 6, са назнаком: 

 

За: 

„ЈАВНИ ПОЗИВ 

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе, ради остваривања права на уплату доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години” 

 

Јавни позив је објављен и у недељним новинама „Нови пут“. Све додатне информације 

се могу добити: лично – у канцеларији бр. 5 Градске управе за друштвене делатности 

града Јагодина или на телефон 035/815-0536. 

 


