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На основу члана 70. став 1. и 2. 

Закона о култури („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 109. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ 
број 17/2008 и 2/2010), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 98. се-
дници, оджаној 20. априла 2012. године,  
доноси

ПРАВИЛНИК 
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

Члан 1.

Овим Правилником, уређују се 
ближи услови и начин стицања пра-
ва 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 
или другу делатност у области културе, 
из средстава буџета Општине Бачка Па-
ланка.  

Члан 2.

Лице које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у обла-
сти културе, у смислу закона којим се 

уређује област културе је: самостални 
уметник, самостални стручњак у култу-
ри, самостални извођач културних про-
грама и самостални сарадник у култури.

Самостални уметник јесте физич-
ко 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 у 
области културе.

Самостални стручњак у култури 
јесте физичко лице које самостално у ви-
ду занимања обавља научно-истраживач-
ке , теоријско-критичке, едукативне, про-
дуцентске, организаторске, менаџерске и 
друге стручне послове у области култур-
них делатности и коме је репрезентатив-
но удружење у култури утврдило статус 
лица које обавља уметничку или другу 
делатност у области културе.

Самостални извођач културних 
програма у музичким и сценским де-
латностима је физичко лице које самос-
тално у виду занимања обавља вокално 
и инструментално извођење културних 
програма или на други начин изводи кул-
турни или артистички програм и коме 
је репрезентативно удружење у култури 
утврдило статус лица које самостално 
обавља уметничку или другу делатност у 
области културе.

Самостални сарадник у култури 
јесте физичко лице  које самостално у 
виду занимања обавља стручно-техничке 
послове у области културних делатности 
и коме је репрезентативно удружење у 
култури утврдило статус лица које са-
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мостално обавља уметничку или другу 
делатност у области културе.

Члан 3.

Право на уплату доприноса може 
да оствари лице из члана 2. овог Правил-
ника коме је у складу са законом, репре-
зентативно удружење у култури код кога 
је то лице уведено у евиденцију, утврди-
ло статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност и ако ис-
пуњава услове:

 - да има пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка;

 - да му је надлежна Пореска управа 
утврдила обавезу плаћања допри-
носа у складу са законом којим 
се уређују доприноси за обавезно 
социјално осигурање, као лицу 
које самостално обавља уметнич-
ку или другу делатност у области 
културе;

 - да укупан приход који је оствари-
ло у претходној години не прелази 
износ просечне годишње зараде 
у Републици Србији, исплаћене у 
предходној години и 

 - да нема у својини непокретности, 
осим оне у којој станује. 

Члан 4.

Лице из члана 2. овог Правилника 
подноси захтев за стицање права на уп-
лату доприноса Општини Бачка Палан-
ка, на посебном обрасцу који прописује 
Општинска управа. 

Члан 5.

Уз захтев из члана 4. овог Правил-
ника прилаже се и:

1. уверење репрезентативног удру-
жења у култури о статусу лица 
које самостално обавља уметнич-
ку или другу делатност;

2. уверење о пребивалишту

3. оверена фотокопија личне карте и 
радне књижице;

4. решење надлежне Пореске управе 
о утврђивању аконтационог заду-
жења доприноса за социјално оси-
гурање за текућу годину, односно 
коначног задужења доприноса за 
претходну годину;

5. уверење надлежне локалне адми-
нистрације о поседовању имовине 
физичких лица;

6. потврда надлежног фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање о 
поднетој пријави, промени, одјави 
на обавезно социјално осигурање.  

Члан  6.

О праву на уплату доприноса за 
лице из члана 2. овог Правилника решава 
Општинска управа.

Члан 7.

Уплата доприноса за лице које 
је стекло право на уплату доприноса у 
складу са одредбама овог Правилника, 
врши се преко репрезентативног удру-
жења у култури код кога је то лице уведе-
но у евиденцију.

Члан 8.

Одобравање исплата средстава из 
буџета Општине репрезентативном уд-
ружењу у култури на име доприноса за 
лице из члана 2. овог Правилника, врши 
се давањем дотација у складу са поједи-
начним актима председника Општине.

Члан 9. 

Доприноси за лица из члана 2. 
овог Правилника за које се средства обез-
беђују у буџету Општине, обрачунаваће 
се и исплаћивати на најнижу месечну ос-
новицу доприноса за осигуранике самос-
талне уметнике, у роковима и на начин 
утврђен законом којим се уређују допри-
носи за обавезно социјално осигурање.
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Члан 10.

Репрезентативна удружења у кул-
тури дужна су да у року од 15 дана од да-
на преноса средстава из буџета Општи-
не, изврше уплату доприноса за лице из 
члана 2. овог Правилника надлежној По-
реској управи, и доказ о уплати достави 
Општинској управи.

Члан 11.

Уколико дође до промене чиње-
ница од значаја за остваривање права на 
уплату доприноса, лице из члана 2. овог 
Правилника дужно је да пријави настале 
промене Општинској управи најкасније 
15 дана од дана настанка промене.

Члан 12.

 До утврђивања статуса репре-
зентативног удружења у култури пренос 
средстава из буџета Општине за допри-
носе за лице из члана 2. овог Правилни-
ка, вршиће се уметничким удружењима 
утврђеним законом о самосталном оба-
вљању уметничке или друге делатности 
у области културе.

Члан 13.

Општинска управа општине Бачка 
Паланка, Одељење за друштвене делат-
ности ће за сваку календарску годину 
расписивати Конкурс за стицање права 
на уплату доприноса за пензијско и инва-
лидско осигурање и доприноса за здрав-
ствено осигурање за лице које је стекло 
статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у обла-
сти културе.

Конкурс је отворен током целе го-
дине.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:III-110-11/2012 
20. април 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,
Драган Бозало, с.р.

48
На основу чланова 66. тачка 8. 

и 109. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 98. седници, одржаној 20. 
априла 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о организацији и 
систематизацији послова и радних 
задатака  ЈКП "Комуналпројект" 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова 
и радних задатака ЈКП "Комуналпројект"  
Бачка Паланка, који је донео директор 
ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка, 
под бројем 05-207/1-2012  дана 10. апри-
ла 2012. године.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-110-10/2012
20. април 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,
Драган Бозало, с.р.



224 страна - Број 10/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    23. април 2012. године

47 ПРАВИЛНИК 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 .......................................  221
48 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Правилник о организацији и 
систематизацији послова и радних 
задатака  ЈКП "Комуналпројект" 
Бачка Паланка ..........................................  223

"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

С А Д Р Ж А Ј

Страна ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


