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КОВИН, 20. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
46.
На основу члана 70. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
13/2016 и 30/2016) и члана 11. Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
(„Сл. лист општине Ковин“, број 2/2018),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној 20.02.2018.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА
ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСАЗА
ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА
УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ
ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се прописују међусобна права и обавезе између Општинске управе општине Ковин (у даљем тексту: Управe) и репрезентативног удружења у
култури (у даљем тексту: удружење) по основи уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање (у даљем тексту: уплата доприноса), за лице које је стекло статус лица које
самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а која се, у складу
са Законом о култури («Службени гласник
Републике Србије» бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
води у Евиденцији удружења.
Члан 2.
Удружење, на основу закона, утврђује статус лица и уводи га у Евиденцију удружења.
Удружење Управи подноси захтев за
уплату доприноса који садржи списак лица за
која ће се вршити уплата доприноса из

средстава буџета Општине Ковин (у даљем
тексту: Општине), квартално и то у првом
кварталу до 31. јануара, у другом кварталу до
30. априла, у трећем кварталу до 31. јула и у
четвртом кварталу до 31. октобра, почев од
01.01.2018. године.
Члан 3.
У захтеву из члана 2. овог Правилника, удружење је обавезно да наведе укупан
број лица за која ће се вршити уплата доприноса, као и укупан износ средстава за уплату
доприноса који је потребно да се пренесе из
буџета Општине.
Списак из члана 2. овог Правилника
мора да садржи следеће податке: - име и презиме лица за које ће се вршити уплата доприноса, - јединствени матични број грађана, број личне карте и од кога је издата, - пребивалиште, - износ средстава за уплату доприноса за наведени квартал, уверење Удружења о статусу самосталног уметника и решење о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури.
Члан 4.
Удружење је обавезно да након приспећа средства из буџета Општине, изврши
уплату доприноса надлежној организационој
јединици Пореске управе, у року који не
може да буде дужи од 45 дана од дана почетка квартала.
Члан 5.
Удружење је обавезно да у року од 15
дана од уплате доприноса Управи достави
следеће доказе: - извод са рачуна са јасном
назнаком уплате за лице са списка, сврхом
уплате и примаоцем уплате и доказ о предаји
пореске пријава.
Члан 6.
Удружење се обавезује да Управи
доставља обавештења о промени података
непосредно пре преноса средстава за наредни
квартал у складу са чланом 2. овог Правилни-
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ка, што се посебно односи на податке о промени адресе становања и брисања из Евиденције коју Удружење води за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.
Члан 7.
Овaј Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Ковин“.
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Број: 43-3/2018-III од 20. фебруара 2018.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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