


6) да остварује резултате у професионалном бављењу стручном делатношћу у области културе на 
територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене 
овим правилником.  
Изузетно, стручњацима у култури, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, а који 
своју делатност привремено, у краћем или дужем периоду, обављају у иностранству, доприносећи 
својим уметничким и професионалним радом афирмацији наше  
уметности и културе, а уколико испуњавају ближе услове, мерила и критеријуме из овог правилника, 
Комисија признаје тај рад и утврђује статус лица које самостално обавља стручну делатност у области 
културе (самостални стручњак у култури). 
Уколико стручњак у култури, борави ван територије Републике Србије, а његово стручно дело, 
односно резултат рада испуњава ближе услове, мерила и критеријуме из овог Правилника и јавно је 
доступно на територији Републике Србије, односно доприноси културном животу заједнице, Комисија 
признаје тај рад и утврђује самостални статус. 
 
Члан 5.  
Подносилац захтева за утврђивање статуса „самостални стручњак у култури”, поред ближих услова, 
треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења 
самосталном стручном делатношћу у области културе.  
Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати следеће:  
1) квалитет стручног дела, односно резултата рада;  
2) континуитет обављања професионалне делатности у области културе;  
3) позитивну оцену меродавне стручне јавности;  
4) јавну доступност стручног дела, односно резултата рада;  
5) допринос културном животу заједнице. 
 
Члан 6.  
Ближи критеријуми које мора испуњавати самостални стручњак у култури: Етнолог, Етномузиколог, 
Етнокореолог, Истраживач у области нематеријалног културног наслеђа: 

Активности којима се бави су: редовна теренска истраживања приказана кроз сву релевантну грађу 
укључујући фотографске, аудио и видео записе која је доступна или се може ставити на располагање 
јавности, учешће у програмима и радионицама, те националним и међународним стручним 
скуповима, конференцијама, симпозијумима, конгресима и сл. у наведеним областима, Објављене 
нотне записе, кореолошке записе и сл. верификоване од стране професионалаца у овим областима 
путем рецензија и критика, учешће у пројектима за одрживи развој у којима је ресурс нематеријално 
културно наслеђе. 

 
Члан 7.  
Посебни критеријуми за истраживаче у области нематеријалног културног наслеђа обухватају: 
- одговарајуће образовање у високошколској установи, 
- четири рецензирана научна рада или једна научна студија у подручју истраживања, заштите, 
коришћења, прикупљања и представљања нематеријалног културног наслеђа објављена у тематским 
зборницима радова, часописима, штампаним и дигиталним издањима и сл., односно четири 
уредничка задатка у истом подручју рада, 
- осмишљавање, руковођење или учешће у научним и/или истраживачким процесима и пројектима, 
или програмским одборима и саветима установа, културно-уметничких друштава, фестивала и 
манифестација, или научним или стручним скуповима и едукативним програмима у подручју 
истраживања, заштите, коришћења, прикупљања и представљања нематеријалног културног наслеђа 
у четири посебна и заокружена програма/пројекта, 
- четири одржана јавна предавања са темом у подручју истраживања, заштите, коришћења, 
прикупљања и представљања нематеријалног културног наслеђа. 



Посебни критеријуми за сваког самосталног стручњака из ове тачке у подручју истраживања, заштите, 
коришћења, прикупљања и представљања нематеријалног културног наслеђа могу се 
пропорционално комбиновати.  
 
Члан 8.  
Када самостални стручњак у култури обавља истовремено две или више делатности, односно два или 
више посла у истој делатности, његова активност у свакој делатности процентуално се приказује.  
Статус лица које самостално обавља стручну делатност у области културе утврђиваће се сходно 
претежној делатности одређеној на начин из става 1. овог члана. 
 
Члан 9.  

Подносилац захтева приликом подношења захтева Комисији за утврђивање статуса лица која 

обављају самосталну уметничку или другу делатност у области културе, подноси и захтев за упис у 

Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.  

Подносилац захтева, осим формулара доступног на Интернет страници WMAS, у пријави доставља и 

следећа документа 

- кратку биографију са контакт подацима  

- изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу 

бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом 

основу;  

- фотокопију личне карте;  

- фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања (диплома, уверење, и сл,);  

- уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање или оверену фотокопију радне књижице; 

- друге доказе о професионалном раду и испуњености ближих услова из чл 6. и чл 7. овог Правилника;  

 
 
Члан 10.  
Приликом оцењивања резултата рада подносиоца захтева у претходном периоду, Комисија узима као 
релевантан сваки професионални рад који је потврђен траженом документацијом, укључујући 
изузетно и рад током школовања, уколико је тај рад био професионалан и самосталан.  
Почетак професионалног ангажмана се доказује професионалним уговором или другим релевантним 
доказом који о томе сведочи.  
Одлуку о утврђивању статуса стручњака у култури, као и време од када се тај статус утврђује, Комисија 
доноси већином гласова свих чланова.  
WMAS доноси Решење о утврђивању статуса самосталног стручњака у култури у року од 30 дана од 
дана доношења одлуке Комисије.  
Решење се издаје у два примерка, један примерак за носиоца статуса и један за WMAS које води 
евиденцију.  
Решење, у складу са законом, садржи личне податке подносиоца захтева (име, име једног родитеља, 
презиме, адресу пребивалишта, занимање, подручје културне делатности) 
 
Члан 11.  
На основу Решења из члана 11. овог Правилника, издаје се, у складу са законом, уверење о 
чињеницама уписаним у евиденцију.  
Уверење се издаје сагласно подацима из евиденције, посебно за сваку намену. Уверење се издаје на 
захтев, по правилу истог дана када је кандидат за носиоца статуса / носилац статуса затражиo 
уверење, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.  
Ако WMAS одбије захтев за издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.  



Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева WMAS не изда уверење, кандидат за носиоца 
статуса / носилац статуса може изјавити жалбу Министарству као да је захтев одбијен.  
Ако кандидат за носиоца статуса / носилац статуса, на основу доказа којима располаже, сматра да јој 
уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати измену или издавање новог 
уверења.  
WMAS је дужно да донесе посебно решење ако одбије захтев кандидат за носиоца статуса / носилац 
статуса да јој измени или изда ново уверење.  
Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или издавање новог уверења то не буде 
учињено, кандидат за носиоца статуса / носилац статуса може изјавити жалбу као да је њен захтев 
одбијен.  
Против решења о одбијању захтева жалба се може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана 
достављања решења.  
Жалба се може изјавити Министарству и ако је истекао рок прописан за измену или издавање 
уверења. 
 
Члан 12.  
Лице које обавља самосталну стручну делатност у области културе, а које одређено време не обавља 
ту делатност због болести, не узима се у обзир за проверу испуњености услова из члана 11. став 1. овог 
правилника.   
 
Члан 13.  
Носилац статуса обавезан је да WMAS -у на крају сваке године доставља годишњи извештај о раду за 
протеклу годину.  
По истеку четири године од дана стицања статуса стручњака у култури за подручје у култури НКН, 
Комисија врши поступак провере испуњености услова за лица која су уписана у евиденцију лица која 
самостално обављају стручну делатност у области културе за четворогодишњи период.  
WMAS у року од 30 дана пре истека четворогодишњег периода доставља позив носиоцу статуса лица 
које самостално обавља стручну делатност у области културе да у том року поднесе Комисији захтев за 
проверу испуњености услова и доказе о свом претходном четворогодишњем раду, као и друга 
документа.  
Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обављају стручну делатност у области културе, 
ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова, када напуни 30 година стажа осигурања 
(мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене). 
 
 
Члан 14.  
Промене података 
Носилац статуса обавезан је да WMAS -у пријави сваку промену у вези са условима за упис у 
евиденцију наведених у чл. 4 – 6 овог Правилника у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 
Члан 15.  
 

Лице које је уписано у евиденцију лица која су стекла статус самосталног стручњака у култури се из 

евиденције бришу: 

1) на лични захтев  

2) по службеној дужности WМАS уколико не испуњава обавезу годишњег извештавања из чл. 13 ст. 1 

3) по службеној дужности WМАS уколико по истеку четири године а после 45 дана од пријема 

обавештења из чл. 13 ст. 3 не поднесе захтев за обнављање статуса  




