
                   

 На основу члана 70. став 1. и 2. Закона о култури („Службени гласник Републике 

Србије“ број 72/2009,13/2016, 30/2016 - испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 4. Одлуке 

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 („Службени лист 

Општине Сремски Карловци“ број 11/2022), начелник Општинске управе Општине 

Сремски Карловци дана 31. јануара 2023. године расписује 

 

JAВНИ ПОЗИВ 

за стицање 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 у 2023. години 

 

 

Предмет јавног позива представља расподелу средстава опредељених Одлуком о 

буџету општине Сремски Карловци за 2023.годину (“Службени лист општине Сремски 

Карловци”, број 45/2022), функција 90 – социјална заштита, програмска класификација 

0902 – социјална и дечја заштита, програмска активност 0902-0001 – једнократне помоћи 

и други облици помоћи, позиција 126, економска класификација 472 – накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, у износу од 400.000,00 динара. 

 

 

1. Општи услови конкурса 

Право на уплату доприноса могу да остваре самостални уметници, самостални стручњаци 

у култури, самостални извођачи културних програма и самостални сарадници у култури, 

односно лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области 

културе, у смислу закона којим се уређује област културе, а која су пријављена на 

територији општине Сремски Карловци. 

 

Право на уплату доприноса може да оствари напред наведено лице под условом да има 

пребивалиште на територији општине Сремски Карловци, да му је, у складу са законом, 

удружење код кога је то лице уведено у евиденцију утврдило статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе као једину делатност и које није 

осигурано по другом основу или корисник пензије. 

 

2. Начин подношења пријаве 

Лице из тачке 1. овог Јавног позива подноси захтев за стицање права на уплату доприноса 

на посебном обрасцу који прописује Општинска управа Општине Сремски Карловци.  

 

Образац се може преузети у Општинској управи у пријемној канцеларији или на званичној 

интернет страници Општине Сремски Карловци. 
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Уз захтев је потребно приложити следећу документацију: 

1. уверење Удружења да подносилац захтева има статус лица које самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе; 

2.  фотокопија личне карте или очитани лист биометријске личне карте; 

3. уверење о месту пребивалишту на територији општине Сремски Карловци; 

4. потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да подносилац 

захтева није осигуран по другом основу. 

3. Одлучивање по пријавама 

Општинска управа на основу поднетог захтева у року од 15 дана од дана подношења 

захтева доноси Решење о утврђивању права на уплату доприноса уколико су испуњени 

горе наведени услови. 

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци 

www.sremskikarlovci.rs као и на огласној табли Општине. 

 

Јавни позив је отворен од 01.02.2023. године до 20.02.2023. године. 

 

Информације у вези са јавним позивом могу се добити у Општини Сремски Карловци, на 

телефоне: 021/685-3007 и 685-3015 или путем маил адресе: drustvened@sremskikarlovci.rs 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

Општинска управа 

НАЧЕЛНИК                                                                                        В.Д. НАЧЕЛНИКА 

Број: 432-1/2023-I/3 

Дана: 31. јануара 2023. године                                                        Љиљана Вајкслер, с.р. 

Сремски Карловци  
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