
Образац ЗП-1

САВЕЗ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА – БЕОГРАД
Преко

_________________________________________________________
Назив Удружења

                ____________________
Место

На основу члана 4. Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у 
области културе (Сл. Гласник РС. Бр. 32/93 и 42/98), Правилника о мерилима и критеријумима за  
утврђивање резултата у бављењу уметничком, односно другом делатношћу у области културе и 
поступку за утврђивање својства самосталног уметника, односно самосталног радника у области 
културе у музичко-естрадној делатности Савеза       п о д н о с и м 

З А Х Т Е В
За брисање из евиденције самосталних уметника * - самосталних радника у
  области културе Савеза естрадно – музичких уметника Србије – Београд

                                             

Презиме ( очево име ) и име

Датум, место рођења, општина

Република, Држављанство

Место  пребивалишта(стално),адреса, 
телефон и Општина 

         Због престанка обављања самосталне естрадно-музичке делатности
са даном  ___________године посносим овај Захтев и то из следећих
разлога:

                                      Заокружити и попунити један од одговора

1.  Заснивање радног односа код организације
                                       
                                           Назив организације…………………………………………………….. 

                         Број и датум решења или одлуке     

2.  Утврђивање инвалидности   (инвалидске пензије)
Број Решења РФ ПИО и датум

3.  Утврђивање старосне  или  превремене  пензије
Број и датум Решења РФ ПИО

4. Престанак вршења самосталне
делатности по личном захтеву
(од дана подношења Захтева)

5.   Одласка на служење војног рока у Војску Србије
Позив – решење надлежног органа 
број и датум

6.  Други разлози одређени Законом
 (промена пребивалишта, казна затвора и сл.)



7.  Остали разлози
(дужи боравак у иностранству,
дуже боловање и други разлози 
предвиђени Правилником Савеза и
Статутом Удружења)

Водим се у Евиденцији Савеза под бројем: СУ – СРК *                          

У својству                                                                    
(Назив занимања)

Као доказ прилажем фотокопију наведеног документа *   уз овај захтев или оригинал на 
увид.

У                                        Подносилац Захтева

Дана                                                                            
Потпис

     Матични број из личне карте

    СЛУЖБЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ - ПРЕДЛОГ УДРУЖЕЊА

Утврдили смо увидом у документацију подносиоца захтева, односно на основу одлука по  
Правилнику Савеза, да се за именованог може извршити брисање из Евиденције Савеза од дана 
                             и о томе издати одговарајућа исправа, а што потврђујемо потписом овлашћеног 
лица ( задржавајући фотокопију документа у досијеу ).

У                                        За Удружење

Дана                                                                                             
             потпис овлашћеног лица

      СЛУЖБЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ СЛУЖБЕ САВЕЗА
(попуњава се ако Савез непосредно прима захтев и доказе или врши увид у оригинал доказа) 

Служба Савеза у смислу члана 13. став 4. Правилника Савеза констатује да се подносилац 
захтева, на основу датих доказа (фотокопија у прилогу захтева) или оригинала документа датог на 
увид или на основу                                                                                            
може брисати из Евиденције коју Савез води по Закону у својству самосталног радника у области  
културе са даном                                        године.

У Београду                                                  године

   ЗА СЛУЖБУ САВЕЗА
   Секретар Савеза

  Или овлашћени радник службе

                                                                                

*непотребно прецртати


	Преко
	З А Х Т Е В

