Образац З-1
Eв.број СЕМУС-а:____________
(са ранијег уверења)
Удружење музичко-сценских извођача Сремска Митровица
УДРУЖЕЊА _______________________________________________________________________
назив, седиште и адреса удружења

САВЕЗ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Репрезентативно удружење у култури
Београд, Дечанска бр.14/7
ЗАХТЕВ
за утврђивање својства и уписа у Регистар лица која самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе:
а)
б)

САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА
САМОСТАЛНОГ ИЗВОЂАЧА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

в)

САМОСТАЛНОГ САРАДНИКА У КУЛТУРИ

Подносим Захтев да ми се утврди горе наведено својство и изврши упис у Регистар која
самостално обављају уметничку или другу делатноста који води Савез естрадно-музичких
уметника Србије-репрезентативно удружење у култури:
1

Презиме ( очево име ) и име

2

Датум, место рођења,
општина, република
Држављанство

3

Место пребивалишта(стално),
адреса, општина

4.
Делатност – односно послови

а. САМОСТАЛНИ
УМЕТНИК
б. САМОСТАЛНИ
ИЗВОЂАЧ
КУЛТУРНИХ
ПРОГРАМА

(заокружите један од одговора)

5

Извођење музичких,
говорних, артистичких и
сценских културних
програма

в. САМОСТАЛНИ
САРАДНИК У
КУЛТУРИ

Члан удружења од:
Контакт телефон
Е - адреса

Ради утврђивања траженог својства прилажем доказе (потврде, уговоре о обављању
естрадно-музичке делатности и сл.) предвиђене Правилником о ближим условима, мерилим и

критеријумима, као и поступку по захтевима лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе („Службени гласник PC”, бр. 9/17 и 96/19), изјављујем да су горе
наведени подаци тачни и истинити и да ми није изречена мера безбедности забране јавног
иступања, а све под моралном и кривичном одговорношћу, што потврђујем мојим потписом на
овом захтеву.
Сремској Митровици
У ________________

Подносилац захтева

Дана ______________

___________________________
Потпис
_________________________________

Матични број из личне карте

Евиденциони број члана: _____________

СЛУЖБЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ СЛУЖБЕ МАТИЧНОГ УДРУЖЕЊА
Подаци под 1. 2. и 3. овог захтева сравњени су са подацима из личне карте именованог
подносиоца захтева, а подаци под 4. и 5. са евиденцијом удружења и доказима извођача.
Секретар Удружења

М.П.

______________________

Статусна комисија Удружења___________________________________________________,
у смислу услова и критеријума прописаних чланом 3. и 4. став 3 тачка 12.) Правилника о ближим
условима, мерилим и критеријумима, као и поступку по захтевима лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе, на својој седници одржаној дана
____________. године утврдила је, на основу документације Удружења, других мишљења –
потврда организација са којима је подносилац захтева остварио сарадњу, уговора и других доказа
да подносилац захтева испуњава - не испуњава* услове и критеријуме за утврђивање својства.
_____________________________________________________________________________________
(навести: самостални уметник, самостални извођач културних програма или самостални сарадник
у култури (из члана 4. став 3. тачка 12) наведеног правилника)

Служба и Комисија потврђују под моралном и кривичном одговорношћу тачност горњих
података.
____________________________
Председнк комисије Удружења

____________________________

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан комисије

____________________________
Члан комисије
*непотребно прецртати

___________________________

