
ОВЛАШЋЕЊЕ/НАЛОГ
ФИЗИЧКА ЛИЦА

Овим овлашћењем ја:                                                                                                 
(презиме, име једног родитеља, име – штампаним словима)

Псеудоним:

Бр. моб. тел:

Држављанство:                                                                               

Место и општина
становања:                                                                                     

Улица и број:                                                                                  

Жиро/текући
рачун:                                                                     

Назив банке:                                                                          

Покривеност
мандата:                                                                         

ЈМБГ:                                                                       _ 

Е-маил:                                                                           

Налог
Овлашћујем и налажем Организацији ПИ да колективно остварује моја имовинска права интерпретатора у земљи у складу са законом, као и у 
иностранству преко билатералних уговора са сродним иностраним организацијама.
Овлашћујем и налажем Организацији ПИ да у своје име, а за мој рачун, потражује и наплати накнаду за све видове коришћења мојих 
интерпретација за које је прописано обавезно колективно остваривање интерпретаторских права.
Истовремено овлашћујем Организацију ПИ да остварује моје право на посебну накнаду у земљи од увоза, односно продаје техничких уређаја и
празних носача звука, односно звука и слике за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање за личне 
некомерцијалне потребе.
Ово овлашћење може се писмено опозвати у свако доба, са тим да производи правно дејство од 01.01. наредне године, a под условом да немам 
неизмирених дуговања према Организацији.
Уколико  због  промене  прописа  дође  до  проширења  видова  обавезног  колективног  остваривања  интерпретаторских  права,  овлашћујем
Организацију да и у тим случајевима остварује моја права.
Сагласан сам да Организација ПИ на основу овог овлашћења врши расподелу и исплату наплаћене интерпретаторске накнаде у складу са 
планом расподеле и другим актима Организације.

Тврдим под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су горенаведени подаци тачни, те изјављујем да ћу у случају промене 
података из овог овлашћења одмах обавестити Организацију ПИ.

Организација ПИ не сноси одговорност за евентуалне нетачне податке које су јој до ставили интерпретатори/носиоци права интерпретатора и на 
основу којих у своје име и за њихов рачун обавља послове колективног остваривања права интерпретатора.

У Београду, дана Потпис интерпретатора/носиoца права
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