
                   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 ) САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА
б ) 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

(заокружите један од одговора)

а.  УМЕТНИК

б. РАДНИК У 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

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

____________________________          М.П.             ___________________________
                 Члан комисије
*непотребно прецртати


