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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УПЛАЋИВАЊЕ ДОПРИНОСА 

ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ  

 

 Обавештавају се грађани Сремских Карловаца да је Скупштина Општине Сремски 

Карловци дана 01.04.2022. године донела Одлуку 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. Одлука је ступила на снагу 12. априла 2022. године. 

 Сходно наведеној одлуци Општина Сремски Карловци ће уплаћивати доприносе 

лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у 

области културе, а које испуњава следеће услове: 

 - да је лицу, у складу са законом, репрезентативно удружење у култури код кога је 

уведено у   евиденцију, утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или 

другу делатност, 

 -  да лице има пребивалиште на територији општине Сремски Карловци, 

 -  да лице није осигурано по другом основу или да није корисник пензије. 

 Доприноси за лица која су стекла статус лица које самостално обавља уметничку 

или другу делатност у области културе, за које се средства обезбеђују у буџету Општине 

Сремски Карловци, 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. 

 Општинска управа Општине Сремски Карловци расписаће јавни позив за стицање 

права за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 

здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица које самостално обављају 

уметничку или другу делатност у области културе на територији општине Сремски 

Карловци у року од 30 дана од дана ступања на снагу наведене Одлуке. 

 Јавни позив ће се објавити на интернет страници Општине Сремски Карловци 

sremskikarlovci.rs и на Огласној табли Општине. 

 Обавештавају се сва заинтересована лица која испуњавају напред наведене услове 

да након објављивања Јавног позива могу поднети захтев за стицање права на уплату 

доприноса са пратећом документацијом непосредно преко писарнице Општине Сремски 

Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, канцеларија број 2. 

 Обрасци захтева се могу преузети са интернет странице Општине Сремски 

Карловци sremskikarlovci.rs или непосредно у Општинској управи, а све додатне 

информације могу се добити на телефоне 021/685-3007 и 021/685-3015. 

 
                                       ОПШТИНСКА УПРАВА 


