
 

На основу одредаба чланова 27-29, 32 и 61 Статута Организације за колективно остваривање 

права интерпретатора (у даљем тексту: Организација) број 669 од 22.12.2010. године, на 

седници одржаној дана 10. маја године 2011. Скупштина Организације (у даљем тексту 

Скупштина) доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ПРЕДСТАВЉАЊУ ЧЛАНОВА У СКУПШТИНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се представљање чланова Организације у Актуелном сазиву 

Скупштине Организације, у складу са Статутом и Законом о удружењима. 

Члан 2. 

 

Чланови Скупштине у раду Скупштине учествују преко Актуелног сазива Скупштине. 

 

Члан 3. 

 

Чланови Актуелног сазива Скупштине јесу представници оснивача и представници чланова који 

нису представљени преко оснивача (представници чланова).  

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА 

Члан 4. 

 

Представници оснивача јесу интерпретатори, односно носиоци права, који су именовани од 

стране удружења интерпретатора-оснивача (у даљем тексту оснивачи) Организације за 

представнике оснивача у Скупштини, односно за чланове Актуелног сазива Скупштине.  

 

Члан 5. 

 

Сваки оснивач има право да именује по једног представника за члана Актуелног сазива 

Скупштине Организације на сваких двестотине својих чланова интерпретатора, односно 

носилаца права. 

 

Представник оснивача мора бити члан Организације у смислу члана 21. Статута.  

 

Члан 6. 

 

Сваки оснивач је дужан да најкасније до 1. октобра текуће године Организацији достави списак 

представника које именује као чланове Актуелног сазива Скупштине за наредну годину.  

 

Уз списак из претходног става, сваки оснивач дужан је и да достави Организацији број својих 

чланова интерпретатора односно носилаца права, у смислу члана 5 став 1 овог Правилника. 



 

Списак представника оснивача и податак о броју чланова интерпретатора односно носилаца 

права, доставља се Организацији на меморандуму оснивача заједно са потписом овлашћеног 

лица и печатом. 

 

Члан 7. 

 

Представници оснивача који нису заинтересовани да буду чланови Актуелног сазива 

Скупштине, могу писмено да обавесте Управни одбор о томе до 1. септембра за наредну 

годину. 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЧЛАНОВА 

 

Члан 8. 

Чланови Организације који нису представљени преко оснивача, могу одлучити да учествују у 

раду Актуелног сазива Скупштине преко својих овлашћених представника, и то на сваких 

двестотине чланова по један представник чланова, а у складу са одредбама члана 29 Статута.  

Члан 9. 

Представник чланова Организације подноси посебан Захтев за чланство у Актуелном сазиву 

Скупштине (у даљем тексту Захтев) Управном одбору, уз одговарајућу пратећу документацију у 

складу са чланом 10. овог Правилника. 

Овим Захтевом представник чланова захтева да као овлашћени представник чланова учествује 

у раду Актуелног сазива Скупштине у наредној години.  

Члан 10. 

Представник чланова је дужан да, као обавезни прилог Захтева, достави следећу обавезну 

пратећу документацију: 

(1) доказ да је представник чланова члан Организације у складу са Статутом, и 

(2) овлашћења за представљање на Скупштини Организације од укупно 199 чланова 

Организације, а 

у складу са чланом 11 овог Правилника. 

Члан 11. 

Представник чланова своје чланство у Организацији доказује навођењем броја и датума 

уговора са Организацијом односно броја и датума налога/овлашћења датог Организацији.  

Свако појединачно овлашћење за представљање у Актуелном сазиву Скупштине мора да 

садржи: 

(1) Податке о представнику коме се даје овлашћење: 

a. Име и презиме, адреса, и ЈМБГ; 

(2) Податке о члану који даје овлашћење; 



a. Име и презиме, адреса, и ЈМБГ; 

b. Датум и број уговора односно налога/овлашћења Организацији. 

(3) Потпис члана Организације који даје овлашћење; 

(4) Период/Година за коју се даје овлашћење; и 

(5) Датум давања овлашћења. 

Члан 12. 

Захтев и пратећа документација морају бити достављени Управном одбору најкасније до 1. 

октобра текуће године за учешће у раду Актуелног сазива Скупштине у следећој години.  

Непотпуни и неисправни захтеви и пратећа документација неће бити узимати у обзир.  

Члан 13. 

Лица која нису заинтересована да буду чланови Актуелног сазива Скупштине, могу писмено да 

обавесте Управни одбор о томе до 1. септембра за наредну годину. 

ЛИСТА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 

Члан 14. 

Управни одбор је дужан да утврди Листу чланова Скупштине за наредну годину до 1. новембра 

текуће године. 

Управни одбор утврђује Листу чланова на основу документације која је приспела закључно са 

1. октобром текуће године, за наредну годину. 

Под документацијом из претходног става сматрају се: 

(1) Спискови именованих представника оснивача заједно са подацима о бројевима чланова 

оснивача који су интерпретатори односно носиоци права, за сваког оснивача, у складу са 

члановима 5 и 6 овог Правилника. 

(2) Захтеви за чланство у Актуелном сазиву Скупштине уз пратећу документацију; у складу 

са члановима 9, 10 и 11 овог Правилника.  

Члан 15. 

Управни одбор ће, у састав Листе чланова Скупштине уврстити свако лице које испуњава 

критеријуме предвиђене Статутом за члана Актуелног сазива Скупштине, а које је именовано за 

представника оснивача, односно захтевало чланство у Актуелном сазиву Скупштине као 

представник чланова, у складу са процедурама предвиђеним Статутом и овим Правилником.   

Члан 16. 

Ако неко лице није уврштено у Листу чланова Скупштине Управни одбор је дужан да, без 

одлагања, уз одговарајуће образложење обавести: 

1. свако лице које није уврштено у Листу чланова Скупштине, а именовано је од стране 

оснивача,  



2. оснивача који је именовао то лице за представника,  и  

3. лице које је захтевало чланство у Актуелном сазиву Скупштине као представник 

чланства. 

Обавештење из предходног става доставља се поштом са повратницом, и објављује на 

интернет страници Организације. 

Члан 17. 

Лице које није уврштено у Листу чланова Скупштине, односно оснивач које је именовао лице, а 

сматра да су испуњени сви услови и процедуре предвиђене Статутом и овим Правилником, 

има право жалбе Надзорном одбору, и то у року од 8 дана од дана пријема Обавештења, 

односно, уколико нема доказа да је Обавештење примљено, у року од 15 дана од дана објаве 

Обавештења на интернет страници Организације.  

Члан 18. 

Листа чланова скупштине објављује се на интернет страници Организације након што је одобри 

Надзорни одбор. 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу одмах по доношењу и односи се на усвајање Листе чланова 

Скупштине за 2012. годину.  

Члан 20. 

Тумачење одредаба овог Правилника даје Надзорни одбор. 

Члан 21. 

О правилној примени овог Правилника стара се директор.    

 

Председник Скупштине 

 

 

Иван Илић 

  

________________________ 


