
На основу одредби члана 37. Статута Организације за колективно остваривање права 

интерпретатора бр. 669 од 22.12.2010. године, са изменама и допунама усвојеним 27.04.2012. 

године, 04.07.2012. године и 21.06.2013. године (даље: Организација), Управни одбор 

Организације на седници одржаној дана 16. септембра 2013. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

 

Члан 1. 

Мења се члан 45. Пословника о раду Управног одбора (у даљем тексту: Пословник) тако што се 

уместо речи „Актуелног сазива скупштине „ уноси „Годишњег сазива Скупштине“.  

 

Члан 2. 

Мења се став 1 члана 46 Пословника тако што се иза речи „које је“ брише реч „предложио“ и 

додају се речи „овлашћени предлагач приликом састављања Листе кандидата за чланова Управног 

одбора предложио на основу предлога“. 

 

Мења се став 2 члана 46 Пословника тако што се иза речи „чланови Управног одбора“  бришу речи 

„које је предложио извршилац стручних послова“ и додају се речи  „из става 1 овог члана“. 

 

Члан 3. 

Досадашњи члан 49 Пословника постаје члан  50. 

 

Члан 4. 

Иза члана 50, уноси се поднаслов:„ ЗАСТУПНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА И МЕШОВИТА РАДНА ТЕЛА“ и 

уносе се нови чланови 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. и 58 који гласе: 

 

„Члан 51. 

Управни одбор може одговарајућом одлуком именовати своје заступнике, који га представљају у 

мешовитим радним телима. Под мешовитим радним телима се подразумевају тела која се 

образују Законом, уговором, или на други начин, а у њему раде представници и других 

колективних организација, или других лица. 

 

Члан 52. 

Овим пословником се уређују права и дужности заступника Управног одбора односно оних лица 

који у мешовитим радним телима учествују у раду као заступници Управног одбора („овлашћени 

представник“).  

 

Члан 53. 

Овлашћени представник има право на тачне, потпуне, правовремене и јасне информације 

неопходне за извршавање својих задатака.  

 



Овлашћени представници имају право и дужност да присуствују седницама мешовитог радног 

тела. 

 

Овлашћени представник има право да тражи да му Управни одбор Организације пружи помоћ у 

вршењу  његове дужности, првенствено у изради предлога које подноси, у обављању послова и 

задатака које му је поверено, односно да му осигура допунску документацију за поједине теме 

које су на дневном реду седнице мешовитог радног тела, а може тражити и обавештења и стручна 

објашњења. 

 

Овлашћени представник има право на новчану накнаду за свој рад, уколико је тако прописано 

општим актом који уређује трошкове рада Организације. 

 

Члан 54. 

Овлашћени представник је дужан да савесно и одговорно врши послове који су им поверени од 

стране Управног одбора и да подноси извештаје о обављеним пословима Управном одбору.  

 

Овлашћени представници су приликом поступања у мешовитим радним телима дужни да се  

руководе интересима Организације, и да поступају у складу са смерницама, одлукама и општим 

актима Скупштине и Управног одбора, као и уговорима које је закључила Организација. 

 

Овлашћени представник не сме да користи информације које је сазнао обављајући предметну 

функцију, у било које друге сврхе осим за извршавање задатака овлашћеног представника.  

 

Члан 55. 

Овлашћени представници мешовитог радног тела дужни су да извештавају Управни одбор о свом 

раду у мешовитим радим телима. 

 

У смислу претходног става овог члана, овлашћени представник мешовитог радног тела дужан је 

давати Управном одбору обавештења и објашњења о ставовима, смерницама, мишљењима, 

предлозима и примедбама мешовитог радног тела. 

 

Овлашћени представници подносе извештај о своме раду у мешовитом радном телу Управном 

одбору најмање једном годишње. 

 

Члан 56. 

Овлашћени представници су дужни да одмах по заказивању седнице мешовитог радног тела 

доставе Управном одбору позив и сав пратећи материјал за заказану седницу мешовитог радног 

тела. 

 

Члан 57. 

По завршетку сваке седнице мешовитог радног тела овлашћени представници су дужни да 

достављају ставове, смернице и друге акте које се усвојило мешовито радно тело на потврду од 

стране Управног одбора. Евентуално одбијање потврде Управног одбора неће повредити права 

трећих лица. 



 

Члан 58. 

Функција овлашћеног представника престаје истицањем мандата уколико је прописан одлуком 

Управног одбора, одлуком о разрешењу обавезе овлашћеног представника, истицањем мандата 

Управног одбора, и у другим законом предвиђеним ситуацијама.“ 

 

Члан 5. 

Досадашњи чланови Пословника 50, 51, 52 и 53 постају чланови 59, 60, 61 и 62. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука о изменама и допунама Пословника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

Све остале одредбе Пословника од 30.06.2011. године остају на снази непромењене. 

 

 

                                                                                  

За Управни одбор 

 

 

_______________________ 

Живорад Ајдачић, 

Председник Управног одбора 


