
На  основу  члана  70. став  2. 3акона  о  култури  (,,Службсни  гласник  рс , бр. 72/09, 
13/16, 3О/16-испр . и  6/20) и  члана  28. став  2. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  
Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ЈУ  ссдници  од  15. октобра  
2020. годинс, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОдЛУКЕ  О  пллти  доприносл  зл  ПЕНЗИЈСКО  И  

ИНВАЛИДСКО  ОСИГУРАЊЕ  И  дОПРИНОСА  ЗА  3дРАВСТВЕНО  ОСИГУРАЊЕ  
зл  ЛИЦЕ  КОЈЕ  ЈЕ  СТЕКЛО  СТАТУС  ЛИЦА  КОЈЕ  САМОСТАЛНО  ОБАВЛЈА  

УМЕТНИЧКУ  ИЛИ  ДРУГУ  ДЕЛАТНОСТ  У  ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  уплати  доприноса  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  и  доприноса  за  
здравствено  осигурање  за  лице  којс  је  стекло  статус  лица  које  самостално  о6авла  
уметничку  или  другу  делатност  у  области  културе  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  3/12), у  називу  Одлуке  и  члану  1. речи: или  другу , 

 брипіу  се! 

Члан  2. 
Члан  2. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  2. 

Лице  које  самостално  обавња  уметничку  делатност  у  области  културе , у  смислу  
закона  којим  се  уређује  област  културе, јесте  физичко  лице  које  самостално , у  виду  
занимања, обавла  уметничку  делатност  и  коме  је  репрезентативно  удружењс  у  култури  
утврдило  статус  лица  које  самостално  обавла  уметничку  делатност  у  области  културе  (у  
дањем  тексту: самостални  

Члан  3. мења  се  и  гласи : 

Члан  З. 

,,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  далем  тексту : Град) и  да  
јс  уписано  у  евиденцију , односно  Регистар  лица  које  самостално  обавлају  уметничку  
делатност  у  области  културе  (у  далем  тексту: Регистар  лица) код  одговарајућет  
репрезентативног  уметничког  удружења  у  култури  (у  далем  тексту: удруење) 

Ч.иzн  4. 

Члан  4. мења  се  и  гласи: 
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,,Члаті  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. 
Члан  8. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  8. 

Удружење  је  дужно  да  извріли  уплату  доприноса  за  лице  из  члана  3. ове  одлуке  
надлежној  пореској  управи, и  достави  Градској  управи  извештај  о  рсализацији  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  б. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада. 
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