Удружење музичко-сценских извођача
Србија – 22000 Сремска Митровица – Стари шор 18 – ПАК 320644
телефон 065 26 22 588 – факс 022 62 62 60 – E-пошта umsi@hotmail.rs

матични број 28039751 – ПИБ 106996500 – текући рачун 170-30016502000-45

ПРИСТУПНИЦА
Добровољно приступам чланству Удружења музичко-сценских извођача
и прихватам права и обавезе утврђене Статутом Удружења музичко-сценских извођача.

Лични подаци:
Презиме (име једног родитеља) Име
Јединствени матични број грађана
Поштански број, место и адреса
сталног пребивалишта

* вокални извођач
* имитатор

* инструментални извођач

* пародист
* комичар

Занимање у области културе
(заокружити *)

* рецитатор
* артист

* вокални солиста
* композитор

* фолклорни или други играч

* водитељ

* мађионичар

* водитељ у дискотеци
* манекен

* музичар инструменталиста

* диригент

* композитор џез, забавне и народне музике

* аранжер музичких дела

* музички уредник

* реализатор светла

* музички продуцент

* реализатор тона – сниматељ

Дан почетка обављања делатности
Контакт телефон - @

Својим потписом гарантујем, и лично одговарам морално, материјално и кривично за тачност наведених података.

У Сремској Митровици
дана _______________ године.

(М.П.)

___________________________
( својеручни потпис )
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Образац З-1
Eв.број Савеза:____________
(са ранијег уверења)

САВЕЗ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА – БЕОГРАД
преко

_______________________________________________________
назив удружења
__________________
место
ЗАХТЕВ – УПИТНИК
за утврђивање својства, уписа у евиденцију и издавање исправе о томе:
а)
б)

САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА
САМОСТАЛНОГ РАДНИКА У КУЛТУРИ

заокружити а или б
Подносим Захтев да ми се утврди горе наведено својство, изврши упис у евиденцију коју
води тај Савез и изда одговарајућа исправа – уверење сходно члану 3. и 4. Закона о самосталном
обављању уметничке или друге делатности у области културе ( Сл. Гласник РС 39/93 и 42/98).
У смислу Правилника о мерилима и критеријумима за утврђивање резултата у бављењу
уметничком или другом делатношћу у области културе и поступка за утврђивање својства
самосталног уметника, односно самосталног радника у области културе у естрадно-музичкој
делатности Савеза дајем о себи следеће податке:
1

Презиме ( очево име ) и име

2

Датум, место рођења,
општина
Република, Држављанство

3

Место пребивалишта(стално),
адреса, телефон и Општина

4.
Делатност – односно послови

а. УМЕТНИК
б. РАДНИК У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
(заокружите један од одговора)

УМЕТНИЧКИ
САРАДНИЦИ

1. вокални солиста
2. музичар нструменталиста
3. композитор
4. диригент
1. вокални извођач
2. инструментални извођач
3. манекен
1. аранжер музичких дела
2. музички уредник
3. музички продуцент
4. тон-мајстор дизајнер звука
5. тонски реализатор

5

Члан удружења од:
Дан почетка обављања делатности
- занимања у самосталном својству
Пријава на пензијско и инвалидско
осигурање од:

6

Краћи подаци о обављању
естрадно-музичке делатности
Добијене награде и признања у
обављању естрадно – музичке
делатности

Ради утврђивања траженог својства прилажем доказе (потврде, уговоре о обављању
естрадно-музичке делатности и сл.) предвиђене Правилником Савеза, 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 – Упитнику.
У

Подносилац Захтева - Упитника

Дана

___________________________
Потпис
_________________________________

Матични број из личне карте

СЛУЖБЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ СЛУЖБЕ УДРУЖЕЊА
Подаци под 1. 2. и 3. овог Захтева – Упитника сравњени су са подацима из личне карте
именованог подносиоца Захтева а подаци под 5. и 6. са евиденцијом удружења и доказима
извођача.
Потпис одговорног радника
службе Удружења

М.П.

______________________

Посебна Комисија Удружења, у смислу члана 9. Правилника Савеза, на својој седници
одржаној дана ____________ 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 или самостални радник у области културе – уметнички сарадник
у занимању из тачке 4. овог захтева)

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

____________________________

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан комисије

____________________________
Члан комисије
*непотребно прецртати

М.П.

___________________________

Образац ЗЛ- 1*
(обнова лиценце)

Број ранијег уписа у

Евиденцију Савеза XXI-______________

САВЕЗ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ-БЕОГРАД
Преко
УДРУЖЕЊА МУЗИЧКО-СЦЕНСКИХ ИЗВОЂАЧА
Сремска Митровица

ЗАХТЕВ
За издавање уверења* (обнова лиценце-годишње) о упису у евидецију
Савеза естрадно-музичких уметника Србије-Београд
Подносим Захтев да ми се изда УВЕРЕЊЕ да сам уписан у ЕВИДЕНЦИЈУ САВЕЗА у смислу
Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области Културе (Сл. Гласник РС бр.39/93,
42/98 и 55/2012) за текућу 20________ годину.
О себи дајем следеће податке, поред података које води Удружење-Савез:
1.

Презиме (очево име) и име
2.

Место пребивалишта
Адреса и телефон
Општина
3.

Естрадно-музичку делатност обављам у својству (заокружити и попунити један од одговора)

а.

УМЕТНИК ____________________________________________________________________________

б.

РАДНИК У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ( извођач) _____________________________________________

в.

САМОСТАЛНО У ВИДУ ЗАНИМАЊА ___________________________________________________

(заокружити)
У Сремској Митровици ______________ године.

Подносилац захтева
___________________________
( својеручни потпис)
ЈМБГ: ___________________________

Служба Удружења под моралном и кривичном одговорношћу потврђује тачност горњих
података из личне карте и евиденције Удружења.
У Сремској Митровици

ЗА УДРУЖЕЊЕ
Председник или овлашћено лице

Дана ___________________ године.
М.П

_______________________________

ОБРАСЦИ УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ЧЛАНАРИНЕ – САМОСТАЛНИ ИЗВОЂАЧИ
(УВЕРЕЊЕ)

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

валута

189

износ

RSD

4.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

170-30016502000-45

Уплата чланарине

модел и позив на број (одобрење)
јединствени матични број грађана уплатиоца

прималац

УМСИ
Сремска Митровица
Стари шор 18

Образац бр.1
ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА СИНДИКАТУ

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

валута

189

износ

RSD

1.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

325-9500600012779-28

Уплата чланаринe

модел и позив на број (одобрење)

прималац

Самостални синдикат естрадних уметника и
извођача Србије
11000 Београд Дечанска 14

Образац бр.2
ЧЛАНСКИ ДОПРИНОС СЕМУС-У

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

189

валута

износ

RSD

2.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

Уплата чланског доприноса

205-20937-36
модел и позив на број (одобрење)

прималац

СЕМУС
Београд Змај Јовина 4/1

Образац бр.3

