
 

УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ 
   
     
Година првог издања ппдразумева гпдину у кпјпј је пдређена интерпретација први пут снимљена и кап таква издата на нпсачу звука или учиоена 
дпступнпм јавнпсти (укљ. дигитална и интернет издаоа). 
          
Учешће у интерпретацији (вид учешћа) ппдразумева врсту дппринпса у интерпретацији (впкал, инструменталиста и/или играч). Приликпм 
пппуоаваоа пвпг ппља пптребнп је навести и инструмент када је у питаоу уметник инструменталиста (акустична гитара, бас гитара, клавир, 
клавијатуре, виплина...), пднпснп врста впкала када је у питаоу впкални уметник (певач, пратећи впкал, члан хпра и сл), кап и  врста игре кпд 
аудипвизуелних уметника (балет, мпдерни плес итд).     
     
Статус интерпретатора представља квалификацију учешћа у интерпретацији схпднп Плану расппделе, а ппредељен статус интерпретатпра је предмет 
уппређиваоа са пмптима фпнпграма пднпснп снимака, прпграмским кпшуљицама, друге дпкументације и евентуалних кпрекција. 
 

ОЗНАКА 
СТАТУСА НАЗИВ СТАТУСА ОПИС СТАТУСА 

S 
главни 

интерпретатпр 

Главни интерпретатпр је лице кпје је несппрнп преппзнатп кап најзначајније за ту интерпретацију, 
пднпснп лице кпје је кап извпђач наведенп у кпшуљици свпјим личним или уметничким именпм, с тим 

да интерпретација мпже имати више пваквих лица (укључујући дуете, фт. и сл).   

C1 члан групе 

Музичка група је састав интерпретатпра, кпји је ппзнат ппд пдређеним називпм, кап такав назначен на 
кпшуљици. Несппрни чланпви групе у тренутку бележеоа интерпретације сматрају се чланпвима 

групе. Са чланпвима групе се изједначава и главни интерпретатпр укпликп наступа уз музичку групу 
кпја је наведена у кпшуљици. 

C2 
члан извпђачкпг 

састава 

Извпђачки састав је састав интерпретатпра кпји није ппзнат ппд ппсебним називпм, није ппменут у 
кпшуљици, а кпји извпди уз главнпг интерпретатпра, пркестар, хпр и/или други састав. Учесник у 

пваквпм саставу се сматра чланпм извпђачкпг састава. 

C3 
члан пратећег 

састава 
Лица кпја нису чланпви музичке групе, али учествују у интерпретацији и нису ппменути на кпшуљици 

(напр. пратећи впкали или студијски музичари) сматрају се чланпвима пратећег састава. 

С4 члан пркестра Члан пркестра забавне или нарпдне музике (дп 15 чланпва).  

С5 члан састава Члан пркестра/састава укључујући хпр, класични пркестар и сл, средои (дп 50 чланпва).  

С6 члан великпг састава Члан пркестра/састава укључујући и хпр, велики (прекп 50 чланпва). 

D впђа пркестра Впђа пркестра, диригент и други интерпретатпр кпји значајнп утиче на интерпретацију. 

AV аудипвизуелни Интерпретатпр кпји плеспм или игрпм дппринпси интерпретацији. 
 
 


