
Скупштина Организације за колективно остваривање права интерпретатора ПИ (у даљем тексту:
Организација), у складу са чланом 167. став 3. Закона о ауторском и сродним правима („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 104/09, 99/2011 и 119/2012, у даљем тексту Закон) и у  складу са
чланом 32. Статута Организације бр. 669 од 22. децембра 2010. године са изменама и допунама
од 27. априла 2012. године и 04. јула 2012. године (у даљем тексту: Статут), на седници одржаној
21 јуна 2013. утврдила је пречишћен текст Плана расподеле који обухвата основни текст Плана
расподеле од 11. јула 2011. године и Изменe и допунe од 28. децембра 2011, 27. априла 2012. и
21. јуна. 2013. године:

План расподеле

УВОДНЕ И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
План расподеле (у даљем тексту План) је општи акт Организације којим се утврђују критеријуми и
општа начела на основу којих Организација расподељује интерпретаторима односно носиоцима
права приходе остварене по основу колективног остваривања имовинских права интерпретатора.

Члан 2
Овим  Планом  се  прописују рокови  и  уређују  поступци  обрачуна  и  исплате  у  циљу ефикасне
расподеле интерпретаторских накнада.

Све што није регулисано овим Планом уређује се актима Управног одбора и одлукама директора,
с тим да се овим актима и одлукама ни на који начин не могу мењати одредбе овог Плана нити
критеријуми по којима се накнада расподељује.

Члан 3
Овај План се састоји од основног текста и прилога. Прилози су унети ради прегледности, и
представљају интегрални део Плана расподеле.

Критеријуми и општа начела расподеле

Члан 4
Овај План предвиђа једнаке критеријуме обрачуна накнада за све интерпретације које су
заштићене домаћим односно међународним прописима, и на обрачун накнада не може утицати:
да ли Организација исплаћује директно интерпретатору или лицу коме је интерпретатор пренео
преносива имовинска права (носилац права), односно коме се исплаћује; да ли је интерпретатор
члан Организације или није; да ли је интерпретатор односно интерпретација пријављена код
Организације преко интерпретатора, носиоца права или преко билатералног уговора; уметничкa
вредност интерпретације; или било која друга особеност интерпретатора или интерпретације која
није непосредно прописана овим Планом.



Члан 5
Начини поверавања остваривања имовинских права интерпретатора Организацији уређују се
овим Планом расподеле, и по потреби, општим актом који доноси Управни одбор.

Начини поверавања остваривања имовинских права интерпретатора страног лица уређују се
билатералним уговором са иностраном организацијом, и по потреби општим актом који доноси
Управни одбор.

Основни  критеријуми  расподеле  прописани  овим  Планом  су  начин  и  обим искоришћавања
интерпретација.

Члан 6
Планом  се  прописује  да  се  расподела  интерпретаторских  накнада  врши  на  основу података о
коришћењу интерпретација уколико су такви подаци доступни (програмски подаци).

Члан 7
Планом  се  предвиђају  и  механизми  расподеле  када  прецизних  података  о искоришћавању
интерпретација нема, односно када прикупљање прецизних података представља за Организацију
неприхватљив организациони и финансијски терет.

У случајевима из става 1, расподела се заснива на релевантним и проверљивим чињеницама
(подаци о зони покривености и доступни програмски подаци).

Члан 8
Овај План се темељи на начелима сразмерности, примерености и правичности, а поступци
расподеле зависе од начина и обима искоришћавања интерпретација и других циљева утврђених
актима Организације.

Термини, појмови и дефиниције

Општи термини

Члан 9
Интерпретаторима, у смислу овог Плана, сматрају се физичка лица која се лично ангажују на
интерпретацији постојећег музичког или музичко-сценског дела.

Носиоцима права сматрају се друга физичка или правна лица која су преносива имовинска права
на интерпретацији стекла у складу са законом. У пословању Организације претпоставља се да
интерпретатор није пренео своја имовинска права на треће лице (носилац права), док се не
докаже супротно, а терет доказивања лежи на носиоцу права.

Интерпретацијом, у смислу овог Плана, сматра се духовно добро које настаје личним
ангажовањем интерпретатора приликом звучног, односно звучно-визуелног саопштавања
музичког или музичко-сценског дела.

Под коришћеном интерпретацијом подразумева се свака интерпретација која је емитована,
реемитована, јавно саопштена, интерактивно учињена доступном јавности, или приватно
умножена. За сваку коришћену интерпретацију се сматра да је издата на носачу звука, у смислу



емитовања, реемитовања и јавног саопштавања, све док се не докаже супротно. За коришћену
интерпретацију се сматра и да је заштићена по домаћим и међународним прописима док се не
докаже супротно.

Врста искоришћавања односно коришћења интерпретације јесте начин на који корисник
искоришћава интерпретацију уз обавезу плаћања интерпретаторске накнаде.

Обим искоришћавања интерпретације се у смислу овог Плана изједначава са дужином укупног
емитовања интерпретације, а у складу са подацима из програмске кошуљице.

Члан 10
Општи рок јесте временски период у коме је могуће преко Организације остварити право на
накнаду, и износи 3 године од последњег дана године током које је интерпретација коришћена.

Пријављивање интерпретатора и интерпретација регулисано је у Прилогу I – Документација.

Члан 11
Под термином емитер подразумева се правно или физичко лице које је регистровано за
делатност производње и емитовања радио или телевизијског програма и коме је у складу са
законом издата валидна дозвола за емитовање програма, односно које у складу са прописима из
области радиодифузије обавља делатност емитовања програма. Са емитером се изједначава и
лице који емитује програм а коме у складу са прописима из области радиодифузија није потребна
дозвола за емитовање.

Зона покривености представља област на територији Републике Србије у околини неког
предајника, у којој је задовољен услов да је интензитет електромагнетног сигнала већи од
минимално неопходног за квалитетан пријем без присуства других ометајућих сигнала.

Програмски податак (у овом Плану још назван и кошуљица, програмска кошуљица или податак о
коришћењу) представља списак коришћених интерпретација од стране одређеног емитера или
корисника за одређени период или за одређени догађај.

Облик и садржина кошуљица се прописује општим актом који доноси Управни одбор, а обавезно
садржи податак о кориснику, извођачу, интерпретацији или фонограму, месецу и години
коришћења и трајању односно дужини коришћења.

Правила обраде кошуљица која укључују и рокове у којима се доспеле програмске кошуљице
узимају у обзир, регулисани у Прилогу II – Правила обраде.

Појам фонда и листе коришћених интерпретација

Члан 12
Фонд представља начин груписања прикупљених средстава (новца) у поступку расподеле. Фонд се
изражава у износу средстава. Фондом се прикупљена средства лакше идентификују и повезују са
подацима о коришћењу интерпретације.



Листа коришћених интерпретација јесте списак свих интерпретација, са укупним дужинама
коришћења, а које су коришћене у обрачунском периоду, за један фонд, групу фондова, поједину
класу расподеле или све класе расподеле.

Појам статуса интерпретатора

Члан 13
Статус интерпретатора представља улогу коју интерпретатор обавља приликом учешћа у
интерпретацији. Детаљне одредбе o утврђивању статуса интерпретатора налазе се у Прилогу III –
Статус интерпретатора.

Врсте коришћења интерпретације – појам класе расподеле

Члан 14
Овај План разликује 5 врста коришћења интерпретације, а за сваку предвиђа одговарајуће
поступке расподеле (у даљем тексту класе расподеле), и то:

(1) за коришћење интерпретације од стране корисника који је дужан да доставља кошуљице
као и од корисника који доставља кошуљице (у даљем тексту корисник класе 1), предвиђа
се класа 1 расподеле;

(2) за коришћење интерпретације од стране корисника који није дужан да доставља
кошуљице (у даљем тексту корисник класе 2), предвиђа се класа 2 расподеле;

(3) за приватно умножавање интерпретација предвиђа се класа 3 расподеле;
(4) за остваривање искључивих имовинских права интерпретатора, предвиђа се класа 4

расподеле (лице које плаћа накнаду се у даљем тексту назива корисник класе 4); и
(5) за свако коришћење ван Републике Србије, предвиђа се класа 5 расподеле.

Појам Репартиционе масе

Члан 15
Репартициона маса јесте укупна накнада која се дели интерпретаторима у складу са одредбама
овог Плана. Репартициона маса је укупан остварен приход Организације умањен за укупне
трошкове рада Организације и давања за културу и унапређење пензионог, здравственог и
социјалног статуса чланова (укупни трошкови).

Укупни трошкови се предвиђају финансијским планом који усваја Скупштина, а дефинитивно
одређују усвајањем финансијских извештаја.

Репартициона маса се састоји од делова:

(1) Репартициона маса на име удела интерпретатора у јединственој накнади за произвођача
фонограма и интерпретатора – која представља укупан наплаћен приход по овом основу
умањен за сразмерни део укупних трошкова, и расподељује се кроз обрачуне класа 1 и 2
расподеле;

(2) Репартициона маса на име посебне накнаде - која представља укупан наплаћен приход по
овом основу умањен за сразмерни део укупних трошкова, и расподељује се кроз обрачун
класе 3 расподеле;



(3) Репартициона маса на име остваривања искључивих права интерпретатора – која
представља укупан наплаћен приход по овом основу умањен за сразмерни део укупних
трошкова, и расподељује се кроз обрачун класе 4 расподеле; и

(4) Репартициона маса на име остваривања права домаћих интерпретатора у иностранству
преко билатералних уговора - која представља укупан наплаћен приход по овом основу,
без умањења, и расподељује се кроз обрачун класе 5 расподеле.

РАСПОДЕЛА ИНТЕРПРЕТАТОРСКЕ НАКНАДЕ

Обрачунски периоди и рокови

Члан 16
Овим Планом се предвиђају обрачунски периоди и рокови расподеле за следеће начине
коришћења интерпретације, односно класе расподеле:

(1) за Класе 1, 2, 3, и 4 обрачунски период је годину дана, а расподела се извршава по правилу
до краја јуна текуће године за све пријављене и коришћене интерпретације у претходној
години;

(2) за Класу 5 расподеле, обрачунски период је годину дана по правилу, а расподела се по
правилу извршава одмах по пријему средстава и података о интерпретаторима од
одговарајуће иностране организације, сем ако није билатералним уговором другачије
уређено.

Годишњи обрачун

Члан 17
Управни одбор усваја Годишњи обрачун за претходну годину најкасније до краја јуна текуће
године. Годишњи обрачун садржи обрачуне за сваку класу расподеле остварене накнаде из
претходне године.

Одлуком о усвајању Годишњег обрачуна усвајају се и обрачуни свих класа расподеле.

Члан 18
По усвајању Годишњег обрачуна Организација обрачунава појединачне интерпретаторске накнаде
у складу са овим Планом (поглавље Правила расподеле накнаде за интерпретацију
интерпретаторима), и подацима којима располаже (поглавље Појединачни обрачун), и
исплаћује укупну интерпретаторску накнаду за обрачунски период (поглавље Исплата
интерпретаторских накнада).

Годишњи обрачун се израђује у складу са одредбама овог Плана, и предмет је ревизије, у складу
са позитивним прописима.

Правила израде годишњег обрачуна
Фазе расподеле

Члан 19
Класе 1, 2, 3, и 4 расподеле имају следеће основне фазе, за сваки обрачунски период:



(1) израчунавање репартиционе масе код класа 1 и 2, формирање фондова и приписивање
средстава овим фондовима;

(2) формирање листа коришћених интерпретација за сваки фонд;
(3) обрачун накнаде за сваку интерпретацију са  листе  коришћених интерпретација сваког

фонда; и
(4) усвајање обрачуна класе расподеле.

Члан 20
Класа 5 расподеле се врши на основу добијених података од одговарајуће иностране организације
са којом Организација има закључен билатералан уговор, а у складу са билатералним уговором.

Члан 21
Извршењем основних фаза расподеле одређене класе, сматра се да је расподела одређене класе
извршена у смислу рокова прописаних овим Планом.

Фаза 1 – Класа 1 расподеле

Израчунавање репартиционе масе за класу 1, формирање фондова и одређивање средстава за
фондове

Члан 22
Износ репартиционе масе за Класу 1 се одређује на следећи начин:

(1) На основу званичног податка организације која наплаћује јединствену накнаду, узима се
количник који се добије када се подели износ који одговара укупним приходима на име
јединствене накнаде које је организација која наплаћује јединствену накнаду наплатила од
корисника који су дужни да достављају кошуљице, у току једног обрачунског периода, са
износом који одговара приходима на име јединствене накнаде које је организација која
наплаћује јединствену накнаду наплатила од свих корисника на име јединствене накнаде у
току једног обрачунског периода;

(2) Количник из претходне тачке, заокружен као цео број, умножи се са укупном
репартиционом масом на име удела у интерпретатора у јединственој накнади, у току
једног обрачунског периода.

У случају сумње у износе добијене од организације која наплаћује јединствену накнаду,
Организација може ангажовати ревизора и захтевати независни извештај по коме ће поступати у
смислу претходног става.

Члан 23
Износ фонда за корисника класе 1 се добија на следећи начин:

(1) На основу званичног податка организације која наплаћује јединствену накнаду, узима се
количник који се добије када се подели износ који је дати корисник платио на име
јединствене накнаде организацији која наплаћује јединствену накнаду у обрачунском
периоду са износом који одговара укупним оствареним приходима организације која
наплаћује јединствену накнаду на име корисника који су дужни да достављају кошуљице;



(2) Количник из претходне тачке се умножи са износом репартиционе масе класе 1, и тако
добијени износ јесте фонд за корисника класе 1.

У случају сумње у износе добијене од организације која наплаћује јединствену накнаду,
Организација може ангажовати ревизора и захтевати независни извештај по коме ће поступати у
смислу претходног става.

Процедура из става 1 овог члана се понавља за сваки фонд, с тим да ће бити узет у обзир корисник
који је доставио комплетне кошуљице за обрачунски период у смису овог Плана; и који је платио
јединствену накнаду организацији коју сходно уговору о наплати односно закону наплаћује
јединствену накнаду. Фондови који одговарају корисницима који не испуњавају неки од услова
претходне тачке се искључују, а средства се равномерно распоређују у корист фондова осталих
корисника класе 1.

Уколико је корисник класе 1 расподеле емитер који има и радио и телевизијски програм, или
емитује више радио или ТВ канала, тада ће се износ који би одговарао фонду таквог корисника у
складу са одредбама овог члана, равномерно распоредити на све посебне радио односно ТВ
канале који представљају посебне фондове.

Члан 24
Износ фонда се утврђује усвајањем обрачуна класе 1 за обрачунски период класе 1 расподеле.

Фаза 1 - Класе 2  расподеле

Израчунавање репартиционе масе Класе 2, формирање фондова и одређивање средстава за
фондове

Члан 25
Износ репартиционе масе за Класу 2 се одређује на следећи начин:

(1) На основу званичног податка организације која наплаћује јединствену накнаду, узима се
количник који се добије када се подели износ који одговара укупним приходима на име
јединствене накнаде које је организација која наплаћује јединствену накнаду наплатила од
корисника који нису дужни да достављају кошуљице у току једног обрачунског периода, са
износом који одговара приходима на име јединствене накнаде које је организација која
наплаћује јединствену накнаду наплатила од свих корисника на име јединствене накнаде у
току једног обрачунског периода;

(2) Количник из претходне тачке, заокружен као цео број, умножи се са укупном
репартиционом масом на име удела у интерпретатора у јединственој накнади, у току
једног обрачунског периода.

У случају сумње у износе добијене од организације која наплаћује јединствену накнаду,
Организација може ангажовати ревизора и захтевати независни извештај по коме ће поступати у
смислу претходног става.



Члан 26
Обрачуном класе 2 се формирају фондови који одговарају емитерима који су доставили
програмске кошуљице за обрачунски период независно од питања да ли су платили јединствену
накнаду, и то тако да се сваком емитеру који је доставио програмске кошуљице додељује један
фонд.

Сваком фонду одређује се износ који се обрачунава тако што се репартициона маса класе 2
подели на следеће групе фондова, и то:

(1) Група А фондова коју чине емитери који имају зону покривености преко 2,000,000
слушалаца/гледалаца и додаје им се коефицијент 2.00;

(2) Група Б фондова коју чине емитери који имају зону покривености преко 1,000,000
слушалаца/гледалаца и додаје им се коефицијент 1.75;

(3) Група Ц фондова коју чине емитери који имају зону покривености преко 500,000
слушалаца/гледалаца и додаје им се коефицијент 1.50;

(4) Група Д фондова коју чине емитери који имају зону покривености преко 100,000
слушалаца/гледалаца и додаје им се коефицијент 1.25;

(5) Група Е фондова коју чине емитери који имају до зону покривености до 100,000, и остали
корисници који су доставили кошуљице код којих зона покривености није позната или
примењива и додаје им се коефицијент 1.00.

Репартициона маса класе 2 се распоређује на све емитере сразмерно коефицијентима из
претходног става.

Уколико је емитер класе 2 расподеле емитер који има и радио и телевизијски програм, или
емитује више радио или ТВ канала, тада ће се сваки радио односно ТВ канал посматрати као
посебан емитер.

Обрачун вредности фондова врши се усвајањем обрачуна класе 2 за односни обрачунски период.

Фаза 1 – Класа 3 расподеле

Формирање фондова и одређивање средстава за фондове

Члан 27
Износ репартиционе масе класе 3 се дели на фондове и то:

(1) Фонд корисника који достављају радио кошуљице где ће се наћи сви радио емитери који
су доставили благовремено комплетне кошуљице за односни обрачунски период (у даљем
тексту радио фонд); а у укупном износу од 50% репартиционе масе класе 3; и

(2) Фонд корисника који достављају ТВ кошуљице где ће се наћи сви ТВ емитери који су
доставили благовремено комплетне кошуљице за односни обрачунски период (у даљем
тексту ТВ фонд), а у износу од 50% репартиционе масе класе 3.



Фаза 1 – Класа 4 расподеле

Формирање фондова и одређивање средстава за фондове

Члан 28
Износ репартиционе масе класе 4 се дели на фондове који одговарају корисницима класе 4, тако
што се формирају фондови који одговарају корисницима класе 4, под условом да је корисник:

(1) доставио комплетне кошуљице за односни обрачунски период; и
(2) да је корисник платио накнаду Организацији.

Члан 29
Износ фонда за сваког корисника класе 4 се добија на следећи начин:

(1) Узима се количник који се добија када се подели износ који одговара укупном износу који
је дати корисник платио на име накнаде Организацији у обрачунском периоду са укупним
наплаћеним приходом Организације на име свих корисника класе 4 у обрачунском
периоду.

(2) Количник из претходне тачке се умножи са износом репартиционе масе класе 4, и тако
добијени износ јесте фонд за корисника класе 4.

Износ фонда се утврђује усвајањем обрачуна класе 4 за односни обрачунски период класе 4
расподеле.

Уколико је уговорено да корисник плаћа другој колективној организацији која прослеђује
наплаћену накнаду Организацији, репартициона маса класе 4 и фондови ће се одредити сходном
применом правила за одређивање репартиционе масе класе 1.

Фаза 2 – Класе 1, 2, 3 и 4 расподеле

Формирање листа коришћених интерпретација за сваки фонд

Члан 30
За сваког корисника коме је додељен фонд у складу са овим Планом, утврђује се листа
коришћених интерпретација за односни обрачунски период.

Листа коришћених интерпретација за односни обрачунски период се формира на основу
кошуљица које се обрађују по правилима предвиђеним Прилогом II – Правила обраде овог Плана,
тако да ће:

(1) код класа 1, 2, и 4 сваки фонд за сваку класу имати по припадајућу листу коришћених
интерпретација; а код

(2) класе 3 ће постојати два фонда од којих један одговара радио корисницима, са
припадајућом листом коришћених интерпретација, а други одговара ТВ корисницима са
припадајућом листом коришћених интерпретација.



Фаза 3 – класе 1, 2, 3 и 4 расподеле

Обрачун накнаде за сваку интерпретацију са листа коришћених интерпретација сваког фонда
Класе 1 и 2

Члан 31
Свакој интерпретацији са листа коришћених интерпретација са носача звука се додељује износ
накнаде (у даљем тексту накнада за интерпретацију). Накнада за интерпретацију код Класа 1 и 2
се обрачунава на следећи начин:

(1) износ фонда се подели са укупним трајањем свих интерпретација са листе коришћених
интерпретација за тај фонд у секундама и тако добије основна вредност секунде за
одговарајући фонд;

(2) укупан износ коришћених секунди једне интерпретације са листе се помножи са
вредношћу секунде за тај фонд;

(3) тако  добијен  резултат  је  износ  накнаде  за  једну  интерпретацију,  у  фонду,  за односни
обрачунски период; и

(4) поступак из тачака 1 – 3 се понавља за сваку интерпретацију и сваки фонд.

На основу примене правила из претходног става формулише се Листа коришћених интерпретација
Класа 1 и 2.

Обрачун накнаде за сваку интерпретацију са листе коришћених интерпретација сваког фонда
Класе 3

Члан 32
Накнада за интерпретацију код Класе 3 се обрачунава на следећи начин:

(1) из листа коришћених интерпретација се искључују све интерпретације које нису
Организацији пријављене у складу са Прилогом I Документација закључно са 28.
фебруаром године која следује години за коју се врши расподела класе 4;

(2) износ фонда се подели са укупним трајањем свих интерпретација са листе коришћених
интерпретација (у смислу претходне тачке), за тај фонд у секундама и тако добије основна
вредност секунде за одговарајући фонд;

(3) укупан износ коришћених секунди једне интерпретације са листе се помножи са
вредношћу секунде за тај фонд;

(4) тако  добијен  резултат  је  износ  накнаде  за  једну  интерпретацију,  у  фонду,  за односни
обрачунски период; и

(5) поступак из претходног става тачака 2 – 4 се понавља за сваку интерпретацију из оба
фонда.

На основу примене правила из претходног става формулише се Листа коришћених интерпретација
Класе 3.



Обрачун накнаде за сваку интерпретацију са листе коришћених интерпретација сваког фонда
Класе 4

Члан 33
Накнада за интерпретацију код Класе 4 се обрачунава сходном применом члана 31.

На основу примене правила из претходног става формулише Листа коришћених интерпретација
Класе 4.

Фаза 4 расподеле за класе 1, 2, 3 и 4

Обрачун класе расподеле

Члан 34
Расподела одговарајуће класе се сматра извршеном када Управни одбор усвоји Годишњеи
обрачун у коме се налазе обрачуни свих класа расподеле.

Обрачун класе расподеле обавезно садржи:

(1) податак о класи расподеле;
(2) обрачунски период;
(3) фондове;
(4) вредност секунде за фонд;
(5) податак о броју интерпретација које се налазе на листи коришћених интерпретација свих

класа.

ПРАВИЛА РАСПОДЕЛЕ НАКНАДЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ИНТЕРПРЕТАТОРИМА

Члан 35
Применом чланова 19 до 34, израчунава се накнада за интерпретацију тиме што се сабирају
вредности које је свака интерпретација зарадила по основу свих фондова свих класа расподеле.

Накнада за интерпретацију се расподељује свим интерпретаторима који су у њој учествовали, с
тим да се расподела накнаде за интерпретацију из класа 1 и 2 врши за интерпретаторе
интерпретација са носача звука, док се расподела накнаде за интерпретацију класа 3 и 4 врши и за
интерпретаторе интерпретација и са носача звука и са носача звука и слике.

Накнада за интерпретацију се расподељује интерпретаторима сходно њиховом међусобном
споразуму.

Уколико Организацији није достављен споразум до 28. фебруара године која следује години у
којој је прикупљена накнада која се дели, примењују се правила из наредних чланова.



Члан 36
Код расподеле интерпретација класа 1, и 2, износи удела по врстама интерпретатора износе и
дати су у табели.

Опције

Музичка група,
и/или главни

извођач Извођачки састав
Диригент, вођа
оркестра и сл

Оркестар,  хор,
средњи и већи

састав и сл.
Сума

1 100% не постоји не постоји не постоји 100%
2 50% 50% не постоји не постоји 100%
3 не постоји 100% не постоји не постоји 100%
4 50% не постоји 25% 25% 100%
5 50% 25% 25% не постоји 100%
6 50% 20% 10% 20% 100%
7 не постоји 50% 25% 25% 100%
8 не постоји 50% не постоји 50% 100%
9 не постоји 75% 25% не постоји 100%

10 не постоји не постоји 25% 75% 100%
11 не постоји не постоји не постоји 100% 100%
12 не постоји не постоји 100% не постоји 100%

У ситуацијама када интерпретацију изводи музичка група, накнада на име музичке групе се даље
дели како је дато у табели.

Mузичка група % % %
чланови музичке

групе 100 не постоји 90
пратећи интерпретатори не-чланови

групе
не

постоји 100 10

Члан 37
Приликом сарадње са одговарајућом иностраном организацијом која темељи своја правила
расподеле на подели интерпретатора на featured и non-featured artists, и није у могућности да
обезбеди податке који би омогућили примену правила из члана 36, и када исту интепретацију
није пријавио ниједан домаћи члан, примениће се подела интерпретатора на featured/non-
featured artist, и тада ће се накнада по врстама интерпретатора поделити на начин дат у табели.

Иностране пријаве F/NF % % %
Featured

Artist 100% не постоји 90%

Non-Featured Artist
не

постоји 100% 10%



Члан 38
Накнада на име врсте интерпретатора се дели интерпретаторима на једнаке делове. Уколико
Организација не располаже подацима о укупном броју интерпретатора по врстама, а који су
учествовали у конкретној интерпретацији, и пријаву Организацији поднесе овлашћени заступник
ансамбла (музичке групе, извођачког састава, симфонијског оркестра) сматраће се да је број
интерпретатора у интерпретацији за врсту онај који одреди заступник ансамбла у писаној изјави.

Уколико Организација не располаже подацима о укупном броју интерпретатора по врстама, а који
су учествовали у конкретној интерпретацији, и пријаву Организацији поднесе само један или више
интерпретатора, који нису у могућности или нису овлашћени да дају проверљиве податке о броју
осталих интерпретатора у интерпретацији по врстама, претпостављени удели (коефицијенти) у
накнади интерпретације за интерпретатора по статусу износе:

• за главног интерпретатора, статус S – 0,50;
• за диригента, вођу оркестра и сл., статус D – 0,25;
• за члана групе, статус С1 – 0,20;
• за члана извођачког састава, статус С2 – 0,10;
• за члана пратећег састава, статус С3 – 0,05;
• за члана оркестра народне или забавне музике, статус С4 – 0,033;
• за члана састава (хор или оркестар средње величине), статус С5 – 0,014;
• за члана великог састава великог симфонијског оркестра или компаративно великог

састава – 0,007; и
• за интерпретаторе који нису обухваћени ниједном од група – 0,10.

Уколико се једно лице појављује у више улога приликом учешћа у интерпретацији, статус који
носи највећи удео исцрпљује сва остала појављивања.

Уколико се деси да из пријава интерпретација проистиче да применом коефицијената из овог
члана се пређе износ накнаде за интерпретацију, удели ће се сразмерно умањити тако да се
накнада распореди интерпретаторима сходно члану 36.

Члан 39
Расподела класа 3 и 4 се врши и за интерпретације са носача звука и за интерпретације са носача
звука и слике.

За интерпретације са носача звука из класа 3 и 4 сходно се примењују статуси и удели из чланова
36 до 38.

За интерпретације са носача звука и слике из класа 3 и 4 сматра се да су сви интерпретатори по
статусу и висини удела изједначени. У случају да Организација не располаже информацијом о
укупном броју интерпретатора на интерпретацији са носача звука и слике, за интерпретаторе који
доприносе интерпретацији звуком примениће се коефицијенти из члана 38, а за интерпретаторе
који доприносе интерпретацији визуелно (балет, игра и сл) примениће се коефицијент 0,10.

Члан 40
Део средстава који применом овог Плана преостане на име непријављених интерпретатора се се
књижи као обавеза Организације и исплаћује сходно роковима прописаним овим Планом.



Члан 41
Уколико се у наредном периоду, сходно поглављу Накнадно пријављене интерпретације,
Организацији пријаве и остали интерпретатори који су учествовали у конкретној интерпретацији,
па се испостави да је број интерпретатора по врстама или укупно у интерпретацији већи од раније
обрачунатог, сматраће се да су интерпретатори којима је већ исплаћена накнада у износу који је
већи него што им припада, у претплати, те ће им се претплата одбити од будућих прихода од
Организације.

Уколико се по протеку општег рока испостави да је укупан број интерпретатора у конкретној
интерпретацији мањи од раније обрачунатог, интерпретаторима којима је већ исплаћена накнада
у износу који је мањи од оног који им припада, исплатиће се разлика која одговара остатку
средстава сразмерно њиховим уделима у конкретној интерпретацији, а сходно правилима овог
Плана.

Члан 42
Када истекне општи рок прописан овим Планом, пријављени интерпретатори се сматрају и
јединим и коначним за годину за коју је општи рок истекао.

ПОЈЕДИНАЧНИ ОБРАЧУН
Појединачни обрачун накнаде за Класе 1, 2, 3 и 4 расподеле

Члан 43
Појединачни обрачун се израђује за сваког интерпретатора, за сваку класу расподеле, а садржи
податак о обрачунском периоду, податак о коришћеним интерпретацијама, укупне износе
остварене накнаде по интерпретацијама, и по класама, податке о коришћеним секундама
интерпретатора и износ интерпретаторске накнаде. Појединачни обрачун се израђује сходно овом
Плану, за све пријављене и коришћене интерпретације са листа коришћених интерпретација свих
фондова из свих класа.

Под  интерпретаторском накнадом  из  претходног  става  се  подразумева  укупан  износ накнаде
који се добија када се саберу сви удели појединог интерпретатора у свим интерпретацијама у
којима је учествовао, за сваки фонд, за све класе расподеле.

Члан 44
Појединачни обрачун накнаде се по правилу израђује одмах по усвајању Годишњег обрачуна и
укључује оне интерпретације које су пријављене Организацији закључно са 28. фебруаром године
која следује години на коју се Годишњи обрачун односи, а у складу са Прилогом I Документација.

Члан 45
По израђеном појединачном обрачуну код класа 1, 2, 3, 4, интерпретатору се исплаћује
интерпретаторска накнада, у складу са поглављем Исплата интерпретаторских накнада из овог
Плана.



Појединачни обрачун за класу 5 расподеле

Члан 46
Појединачни обрачун код класе 5 расподеле се обавља по пријему средстава и података о
коришћењу интерпретација у иностранству.

Појединачни обрачун код  класе  5  се  заснива  на  добијеним подацима од  иностраних сродних
организација, а садржи:

(1) износ средстава која су добијена на име интерпретатора, за сваку инострану организацију
посебно; и

(2) напомену о коришћењу интерпретације у иностранству.

Члан 47
По израђеном појединачном обрачуну, интерпретатору се исплаћује интерпретаторска накнада, у
складу са поглављем Исплата интерпретаторских накнада из овог Плана, с тим да ће
организација исплатити средства у изворној валути, уколико је правно могуће.

Уколико исплата у изворној валути није правно могућа или као последицу има значајне трошкове
за Организацију или интерпретатора, Организација ће исплатити интерпретатора у РСД, по
средњем курсу НБС на дан промене валуте.

ИСПЛАТА ИНТЕРПРЕТАТОРСКИХ НАКНАДА

Члан 48
Интерпретаторска накнада по правилу се исплаћује на рачун интерпретатора, а у складу са
подацима из пријаве интерпретатора.

У случају да је преносиво право на накнаду пренето на треће лице које није интерпретатор,
Организација уплаћује интерпретаторску накнаду том трећем лицу, сходно правилима из Прилога
I Документација.

Интерпретаторска накнада која се обрачуна у складу са овим Планом јесте бруто износ из кога се
издвајају средства за порез по одбитку, а нето вредност се плаћа интерпретатору односно носиоцу
права, сем ако позитивним прописима није другачије предвиђено.

Уколико интерпретатор или носилац права сматра да Организација није дужна да регулише порез
по одбитку, дужан је да достави мишљење надлежног органа у коме јасно стоји да пореска
обавеза пада на примаоца накнаде.

Члан 49
Организација ће исплатити интерпретаторску накнаду у првом исплатном периоду, одмах по
испуњавању неопходних елемената за исплату.

Неопходни елементи за исплату класа 1, 2, 3, и 4 су:

(1) Усвојен годишњи обрачун за односну годину; и
(2) Интерпретатор и интерпретације су пријављене у складу са овим Планом.



Неопходни елемент за исплату класе 5 су добијени индивидуализовани подаци од одговарајуће
иностране организације са којом Организација има билатерални уговор, сем ако билатералним
уговором није другачије уређено.

Члан 50
У ситуацији у којој се интерпретаторска накнада исплаћује у корист интерпретатора који су
пријављени преко одговарајуће иностране организација са којом Организација има закључен
билатерални уговор, накнада се уплаћује на рачун те иностране организације, и њој се достављају
појединачни обрачуни за све интепретаторе које представља, сем ако није билатералним
уговором другачије уређено.

Члан 51
Исплатни периоди су март, јун, септембар и децембар, а Управни одбор може на предлог
директора увести и друге исплатне периоде, уколико разлози ефикасности и правичности то
налажу.

Достава обрачуна за интерпретатора и остваривање права на увид

Члан 52
Организација доставља јануара сваке године поштом обрачун за интерпретатора
интерпретаторима и носиоцима права чија права остварује.

У обрачуну за интерпретатора интерпретатори се обавештавају о:

(1) интерпретаторској накнади по класама, коју су остварили по годишњем обрачуну који је
усвојен претходне године;

(2) износу укупно уплаћене интерпретаторске накнаде на њихов рачун и на рачуне носилаца
права на накнаду за њихове интерпретације, по свим основама; и

(3) подацима који су прописани прописима из области пореског пословања.

У обрачуну за носиоца права носилац права се обавештава о:

(1) интерпретаторској накнади по интерпретатору, коју је остварио по годишњем обрачуну
који је усвојен претходне године;

(2) износ укупно уплаћене интерпретаторске накнаде на рачун лица;
(3) податке који су прописани прописима из области пореског пословања.

Члан 53
Интерпретатор односно носилац права може захтевати увид у усвојен годишњи општи обрачун и
израђене посебне обрачуне свих класа које се односе на остваривање његових имовинских права.

Интерпретатор односно носилац права подноси захтев писмено директору којим опредељује
документе које жели да разгледа. Директор ће обезбедити интерпретатору да у договореном
термину, у присуству одговарајуће комисије разгледа документе из претходног става, без права
копирања документације која се не односи на њега.



Интерпретатор односно носилац права нема право на увид из претходна два става уколико је
захтевана документација већ доступна на интернет сајту Организације.

НАКНАДНО ПРИЈАВЉЕНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Члан 54
Накнадно пријављене интерпретације класа 1, 2, и 4 јесу интерпретације које се налазе на листама
коришћених интерпретација класа 1, 2, и 4 за односну годину, које су пријављене у општем року
од три године, али након 28. фебруара године која следује години за коју се усваја годишњи
обрачун.

У ситуацији описаној у претходном ставу Организација ће израдити накнадно појединачни
обрачун на истоветан начин као да је интерпретација пријављена на време, а накнада ће се
исплатити што пре, а најкасније у првом исплатном периоду по усвајању годишњег обрачуна
наредне године.

Члан 55
Накнадно пријављене интерпретације класе 3, које су пријављене у општем року од три године,
али након 28. фебруара године која следује години за коју се усваја годишњи обрачун, те су
искључене са листе коришћених интерпретација класе 3, укључиће се у листу коришћених
интерпретација за наредну годину, сходно секундажи из изворне листе коришћених
интерпретација са које су искључене.

У ситуацији описаној у претходном ставу Организација ће узети у обзир накнадно пријављене
интерпретације у годишњем обрачуну наредне године.

Члан 56
Ради што ефикаснијег рада Организација ће спровести разумне мере са циљем  увећања базе
пријављених интерпретација. Те мере су:

(1) објава листа свих коришћених интерпретација на својој интернет страници, заједно са
позивом Организације за пријаву, уколико је технички изводљиво и у складу са прописима
о заштити података о личности;

(2) објавом позива у службеном гласилу Републике;
(3) објавом кварталних позива у једном високотиражном дневном листу који се растура на

територији Републике;
(4) непосредним контактом са интерпретаторима, члановима организације;
(5) слањем циркуларних писама струковним удружењима интерпретатора; и
(6) слањем циркуларних писама иностраним сродним организацијама.

РАСПОДЕЛА НАКНАДА ЗА НЕПРИЈАВЉЕНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Члан 57
По протицању општег рока од три године, средства на име накнаде за непријављене
интерпретације остају у Републици Србији, односно исплаћују се домаћим интерпретаторима који
су пријавили своје интерпретацији Организацији у години за коју је општи рок од три године
протекао.



Средства резервисана на име непријављених интерпретација се расподељују на све коришћене и
пријављене интерпретације и исплаћују се интерпретаторима из става 1 овог члана, односно
носиоцима права на накнаду тих интерпретатора, сразмерно коефицијентима њихових статуса, а
према укупној емитованој секундажи пријављених интерпретација за односну годину, с тим да
једно лице може примити ову накнаду за једну интерпретацију само по основу једног статуса.

Члан 58
Управни одбор може одлуком утврдити да се чланству Организације и пре истека рока исплати
аконтативно накнада предвиђена претходним чланом, и тада ће ово давање бити констатовано у
наредном обрачуну за интерпретатора, и одузето од накнаде која, по протеку општег рока,
припада интерпретатору у смислу претходног члана.

Приликом доношења одлуке из претходног става Управни одбор ће водити рачуна да се не угрози
ликвидност пословања Организације, односно да на располагању остане разумни износ средстава
за исплату накнадно пријављених интерпретација, а никада мање од 10% репартиционе масе за
односну годину.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Минимална исплата

Члан 59
Управни  одбор  Организације може  донети  одлуку  о  минималном  износу  исплате, којом ће
утврдити да  се  интерпретаторска накнада по  правилу исплаћује у  случају када је бруто свота за
исплату већа од тако утврђеног минималног износа.

У том случају, неисплаћен износ се књижи у корист интерпретатора односно носиоца права и
исплаћује се када кумулативни износ пређе минимални износ.

На захтев интерпретатора, може се исплатити и преко благајне Организације износ накнаде који је
нижи од минималног износа из првог става овог члана.

Аванс

Члан 60
Управни одбор може донети одлуку о исплати аванса. У овом случају, висина аванса се процентом
везује за обрачун интерпретаторске накнаде из претходног периода по свим основама.

Аванс се по правилу исплаћује у децембарском исплатном периоду.

Рекламације

Члан 61
Интерпретатор има право да уложи образложени приговор (рекламацију) на обрачун своје
накнаде.



Рок за подношење рекламације 30 дана од дана достављања обрачуна за интерпретатора
(субјективни рок), односно 60 дана од дана објављивања информације о послатим извештајима
на интернет страници Организације.

Интерпретатор подноси рекламацију Управном одбору. Одлука Управног одбора по рекламацији
је коначна.

Поступак за утврђивање рекламације прописује се општим актом који доноси Управни одбор.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 62
Ове измене и допуне Плана расподеле ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Приликом усвајања првог годишњег обрачуна у складу са овим Планом, Организација ће у свим
затеченим ситуацијама, а у циљу што правичније расподеле применити следеће:

(1) у обзир ће бити узете све пријаве интерпретатора и интерпретација које су поднете
Организацији до дана ступања на снагу ових измена и допуна Плана расподеле;

(2) обрачунски период за Класу 2 ће бити шестомесечје;
(3) узеће се у обзир све комплетне кошуљице за Класе 1 и 2, а које су доспеле до 31. марта

2013, сходно одговарајућој одлуци Скупштине и одредбама Плана расподеле које су
важиле пре ступања на снагу ових измена и допуна Плана расподеле, а члан 4 Прилога II
овог Плана се неће применити;

(4) статуси већ пријављених интерпретатора по ранијем Плану расподеле ће бити
конвертовани у најприближније статусе који су прописани овим Планом.

Организација ће исплатити интерпретаторску накнаду за све интерпретације које су пријављене
закључно са даном ступања на снагу ових Измена и допуна најкасније у року од 180 дана од
ступања на снагу ових Измена и допуна.

Организација ће ажурирати документацију у вези са статусима интерпретаторима до 28. фебруара
2014. године.

Члан 63
Управни одбор тумачи овај План и доноси упутства за његову примену, с тим да се овим
тумачењима односно упутствима не могу мењати одредбе овог Плана, а нарочито критеријуми
расподеле накнаде.

Председник Скупштине

Иван Илић



Прилог I Плана Расподеле

Достава документације и
поступак пријаве интерпретатора и интерпретација

Опште о пријављивању интерпретатора и интерпретација

Члан 1
Приликом израчунавања износа накнаде у обзир се узимају пријављени интерпретатори и
пријављена учешћа интерпретатора у интерпретацији, сходно правилима из овог Плана.

Пријаву интерпретатора и учешћа у интерпретацији могу извршити интерпретатори:

(1) непосреднo при Организацији (независно да ли је интерпретатор члан Организације или
не); или

(2) преко овлашћеног пуномоћника, који може бити адвокат на основу писаног пуномоћја или
друго пословно способно лице на основу пуномоћја које мора бити оверено од стране
надлежног органа за оверу; или

(3) преко носиоца права на накнаду; или
(4) преко сродне иностране организације, у складу са билатералним уговором и добрим

обичајима међународне сарадње у области остваривања имовинских права
интерпретатора.

Члан 2
Сваки интерпретатор који се обрати Организацији у циљу остваривања својих имовинских
интерпретаторских права у обавези је да достави одговарајуће доказе којима се потврђује
својство интерпретатора, као и лична документа којима би потврдио свој идентитет и друге личне
податке.

У поступку остваривања имовинских интерпретаторских права интерпретатор, независно да ли је
члан Организације или не, у обавези је да поднесе пријаву учешћа у интерпретацији на формулару
који прописује Организација, а која је доступна у седишту Организације и објављена на интернет
страници Организације.

Носилац права који пријављује интерпретатора и интерпретацију обавезан је да поднесе
одговарајући обавештење/налог којим интерпретатор налаже Организацији да накнаду уплати на
рачун носиоцу права.

Пријава интерпретатора и пријава интерпретација

Члан 3
Пријавом учешћа у интерпретацији интерпретатор опредељује интерпретације на којима
остварује имовинска интерпретаторска права. Пријавом учешћа у интерпретацији се дата
интерпретација сматра пријављеном.

Приликом првог пријављивања интерпретатор прилаже:



- фотокопију личног идентификационог документа – лична карта или пасош, а оригинал на
увид, или оверену фотокопију личног документа;

- податке о броју рачуна у банци ради уплате накнаде;
- изјаву о обради података о личности.

Приликом пријављивања интерпретација интерпретатор прилаже:

- исправно попуњен образац – Пријава интерпретација (Дискографија), за свако учешће у
интерпретацији;

- копију омота фонограма или видеограма за свако пријављено учешће у интерпретацији,
као доказ учешћа интeрпретације изузев у случајевима описаним у члану 4 овог Прилога
Плана;

- у случају да је интерпретатор пренео преносива интерпретаторска права
обавештење/налог организацији да накнаду на име пренетих интерпретаторских права
уплати носиоцу права, у смислу члана 6 овог Прилога Плана;

- у случају да учешће у интерпретацији пријављује носилац права, поред горње
документације носилац права прилаже и обавештење/налог интерпретатора
Организацији да накнаду која проистиче из преносивих имовинских права уплати носиоцу
права, у смислу члана 6 овог Прилога Плана.

У случају промене личних података, интерпретатор и носилац права се обавезују да одмах
обавесте Организацију о променама које су наступиле.

Доказ учешћа у интерпретацији

Члан 4
У ситуацијама када Организација већ располаже копијом омота фонограма или видеограма
интерпретатор није у обавези да исту достави, а листинг омота фонограма/видеограма је доступан
на интернет страници Организације.

У случају да интерпретатор није поменут на омоту фонограма/видеограма као учесник у
интерпретацији, као доказ уважиће се писана изјава другог интерпретатора који је лично
ангажован на тој интерпретацији, а који је потписан на омоту фонограма.

У случају да интерпретатор нађе да није могуће доћи до интерпретатора који су заједно
интерпретирали конкретну интерпретацију или је њихово проналажење скопчано са
несразмерним трошковима, интерпретатор се може обратити Управном одбору са образложеним
захтевом да буде ослобођен ове обавезе, о чему ће се Управни одбор изјаснити у року од 30 дана.

За интерпретације које нису издате на физичком, опипљивом носачу звука или слике уз пратећи
омот (као што су дигитална и друга издања), интерпретатори су у обавези да као одговарајуће
доказе којима се потврђује учешће интерпретатора у интерпретацији, достављају Потврду
одговарајућег струковног удружења или Потврду правног лица која садржи све податке о
ангажовању интерпретатора у интерпретацији (број изведених интерпретација, допринос
интерпретатора у интерпретацији) или друге одговарајуће доказе (адреса сајта на којој се
интерпретација чини доступна јавности и сл...).



У ситуацији када до потврда наведених из претходног става овог члана, није могуће доћи или је
скопчано са несразмерним трошковима, то лице је у обавези да достави уговор којим је
регулисано његово интерпретирање, заједно са писаном Изјавом којом, под материјалном и
кривичном одговорношћу, потврђује да је он интерпретатор конкретног дела.

У случају да је достављање уговора из претходног става овог члана скопчано са несразмерним
трошковима, као доказ удела у интерпретацији могу бити коришћени и сви јавно доступни подаци
којима Организација располаже, као и сви други подобни докази.

Члан 5
У случају да интерпретацију врши ансамбл, у остваривању имовинских права на интерпретацији,
ансамбл заступа лице које овласти већина чланова ансамбла.

Лице које заступа ансамбл дужно је да поднесе одговарајуће писано овлашћење издато од стране
већине чланова ансамбла.

Ако у интерпретацији једног дела, поред ансамбла, учествују диригент, солисти и носиоци главних
улога који нису чланови ансамбла, у остваривању имовинских права на интерпретацији, потребна
је сагласност и ових лица, ако између њих и ансамбла није друкчије уговорено.

Заступник ансамбла ће остваривати интерпретаторска права ансамбла докле год овлашћење не
буде повучено од стране чланова ансамбла који су га издали.

На чланове ансамбла сходно се примењују правила овог Прилога Плана која се односе на
интерпретаторе, тако да је заступник ансамбла у обавези да поднесе документацију на основу
које се утврђује својство сваког члана ансамбла као интерпретатора у интерпретацији ансамбла.

Уплата накнаде домаћем носиоцу права за домаћег интерпретатора

Члан 6
У случају да је интерпретатор пренео на друго лице преносива имовинска интерпретаторска права
за поједине интерпретације, дужан је о томе да обавести Организацију, и тада је носилац
ослобођен обавезе да достави одговарајући налог односно обавештење у смислу овог члана.

У случају да интерпретатор није обавестио Организацију о околностима из претходног става,
носилац права је дужан да достави обавештење/налог интерпретатора Организацији.

Обавештење/налог из претходног става мора садржати јасну и прецизну формулацију којом се
налаже Организацији ПИ да по наплати накнаде из преносивих права интерпретатора на накнаду,
накнаду уплати на рачун носиоца права.

Обавештење/налог мора садржати напомену о евентуалним ограничењима у временском или
територијалном смислу, мора важити на пуну годину, и мора дефинисати тачне интерпретације на
које се односи.



Уплата накнаде домаћем носиоцу права за страног интерпретатора

Члан 7
У случају да је страни интерпретатор пренео на домаће лице преносива права интерпретатора на
накнаду за поједине интерпретације, носилац права је дужан да достави уговор са страним
интерпретатором из кога је јасно да је право на накнаду страног лица за Републику Србију пренето
на носиоца права.

Носилац права страног интерпретатора из претходног става је дужан да поднесе и потврду
одговарајуће иностране организације из земље у којој страни интерпретатор има пребивалиште,
из које је јасно да овај интерпретатор није члан, или да јесте члан, али је искључио Републику
Србију из мандата који је дао односној иностраној организацији, а за пријављене интерпретације.

Уколико у земљи у којој страни интерпретатор има пребивалиште нема одговарајуће иностране
организације, носилац права даје одговарајућу изјаву интерпретатора да не постоји таква
организација, и да гарантује да неће од Организације ПИ у будућности захтевати накнаду.

Наследници интерпретатора

Члан 8
Наследници интерпретатора подносе документацију аналогну интерпретаторима, уз
правноснажно оставинско решење.

Потпуност документације

Члан 9
Уколико интерпретатор или носилац права нису у могућности да испуне документацију прописану
овим Планом, могу поднети Управном одбору образложен предлог за прихват непотпуне
документације, о којој је Управни одбор дужан да одлучи у року од 30 дана, и таква одлука је
коначна.

Члан 10
У случају промене личних података, интерпретатор се обавезује да одмах обавести Организацију о
променама које су наступиле.

У случају промене личних података носиоца права или у случају промене пословног имена,
седишта или других релевантних података носиоца права, носилац права се обавезује да одмах
обавести Организацију о променама које су наступиле.

Организација не сноси одговорност за евентуалне нетачне податке које су јој доставили
интерпретатори, односно носиоци права.

Остале одредбе

Члан 11
Организација чува као пословну тајну податке које у обављању делатности колективног
остваривања права интерпретатора прибави и сазна, а у складу са позитивним прописима.



Члан 12
Организација се приликом обраде података о личности руководи позитивним прописима РС и
основним начелима о заштити података личности.

Члан 13
Правила из овог Прилога Плана расподеле се не примењују на већ пријављене интерпретације.



Прилог II Плана Расподеле

Правила обраде програмских кошуљица

Правила обраде програмских кошуљица

Члан 1
Приликом обраде програмских кошуљица, по правилу се узимају у обзир програмске кошуљице
како су формулисане од стране корисника.

Овај План предвиђа и начине обраде кошуљица и у ситуацијама у којима није могуће применити
кошуљицу како је формулисана, будући да је корисник приликом попуњавања пропустио да
попуни неко или нека од поља предвиђених за извођача, фонограм односно интерпретацију и
трајање (у смислу општег акта који уређује изглед и садржину програмских података) или је
приликом попуњавања начинио очигледну грешку.

Правила обраде кошуљица за поља Извођач, Фонограм односно Интерпретација

Члан 2
Организација је дужна да обради податке из кошуљица када је корисник тачно определио име
Извођача и Назив фонограма односно интерпретације.

Организација ће приликом опредељивања накнаде и израде обрачуна узети у обзир и оне
податке из кошуљице у којима је корисник погрешно унео неко од поља, у мери у којој је
утврђивање исправног податка организационо и технички могуће.

Уколико је корисник пропустио да унесе име извођача или назив интерпретације за конкретно
емитовање, такво емитовање из кошуљице се неће узети у обраду сем уколико се из унетих
података не може без сумње утврдити која је интерпретација и који је интерпретатор у питању.

Уколико је корисник унео податак на основу кога се не може никако идентификовати
интерпретација (напр. Track 01), такав податак се неће узети у обраду.

Организација неће узети у обраду оне податке из кошуљица за које је очигледно да не
представљају интерпретације.

Правила обраде кошуљица за поље Трајање

Члан 3
Приликом обраде примениће се правила прописана овим Планом уколико је корисник пропустио
да формулише дужину трајања, или је формулисао дужину која је нејасна или очигледно нетачна.

Правила из претходног става јесу:



(1) Уколико се приликом обраде података из програмских кошуљица утврди да су подаци о
трајању неке интерпретације из програмске кошуљице неразумљиви (укључујући и означену нулу
као трајање), узеће се за интерпретације: већег формата (соната, симфонија, балет и сл) да трају
480 секунди, а за све остале интерпретације да трају 180 секунди.

(2) Уколико je на програмској кошуљици дужина трајања интерпретације означена у секундама, а
садржи број, знак интерпункције и децимале, примениће се математичко правило заокруживања
без децимала.

(3) Уколико je на програмској кошуљици дужина трајања интерпретације означена само бројем,
знаком интерпункције и двема децималама које су веће од 60, а није означено о којој се
временској јединици ради, или је на други нејасан начин означена дужина трајања
интерпретације, а евидентно је да такав број није исправан, примениће се правило из тачке 1.

(4) Уколико je на програмској кошуљици дужина трајања интерпретације означена само бројем,
знаком интерпункције и двема децималама које су мање од 60, а није означено о којој се
временској јединици ради, сматраће се да број означава минуте, а децимале секунде.

(5) Уколико je на програмској кошуљици дужина трајања интерпретације тако да је очигледно
начињена омашка, односно да интерпретација траје краће од 5, или дуже од 720 секунди, а није у
питању џингл, концерт и сл, примениће се правило из тачке 1.

(6) Уколико су подаци из кошуљице и након примене одредби из овог члана, непотпуни,
противуречни или нејасни, средстава из тог фонда или дела фонда на који се односи предметна
кошуљица, Управни одбор може донети одлуку да се фонд или део фонда равномерно распореди
у остале фондове.

Благовремена достава кошуљица

Члан 4
У обраду ће се узети све благовремено достављене комплетне кошуљице, тако да:

(1) За класе 1 и 3, обрадиће се све кошуљице које су достављене за целу годину до 15. јануара
године која следује години за коју се врши расподела, а уколико корисник пропусти да
достави неке од месеци, узеће се као релевантни последњих 12 достављених месеци,
иззев уколико корисник не користи интерпретације само повремено, а тада ће се узети у
обзир само кошуљице које су доспеле у напред наведеном року; а

(2) за Класе 2 и 4 узеће се у обзир све месечне кошуљице које су доспеле закључно са 15.
јануаром, а односе се на претходну годину.



Прилог III Плана расподеле

Статуси интерпретатора у интерпретацији

Статуси интерпретатора

Члан 1
Код интерпретација које су забележене на носачу звука или носачу звука и слике, овај План
разликује статусе који су дати у табели.

Шифра Скраћени назив Скраћени опис Број

S
главни

интерпретатор
лице или лица која су именом или псеудонимом

наведена у кошуљицама 1

C1 члан групе

лице које је у тренутку бележења интерпретације на
фонограму учествовало у интерпретацији и било члан

музичке групе 5

C2

члан
извођачког

састава
лице које учествује у интерпретацији, уз главног

интерпретатора 5

C3
члан пратећег

састава
студијски  или пратећи интерпретатор који није члан

музичке групе, а група је насловљена у кошуљици 5
С4 члан оркестра члан оркестра забавне или народне музике 15

С5 члан састава
члан оркестра/састава укључујући хор, класични оркестар

и сл, средњи 50

С6
члан великог

састава члан оркестра/састава укључујући и хор, велики 100

D вођа оркестра
вођа оркестра, диригент и други интерпретатор који

значајно утиче на интерпретацију 1

AV аудиовизуелни
интерпретатор који плесом или игром доприноси

интерпретацији 10
F* featured примењује у сарадњи са ино-организацијама које своје

чланство разврставају на ова два статуса
5

NF* nonfeatured 5

Члан 2
Под главним интерпретатором (S) се подразумева лице које је неспорно препознато као
најзначајније за ту интерпретацију, односно лице које је као извођач наведено у кошуљици
својим личним или уметничким именом (псеудонимом). Интерпретација може имати више
оваквих лица (укључујући дуете, фт. и сл).

Под музичком групом се подразумева састав интерпретатора, који је познат под одређеним
називом, као такав је назначен на кошуљици. Неспорни чланови групе у тренутку бележења
интерпретације јесу препознати као чланови групе (C1), а лица која нису чланови групе, али



учествују у интерпретацији и нису поменути на кошуљици (напр. пратећи вокали или студијски
музичари) препознати су као чланови пратећег састава (C3).

Уколико је у кошуљици наведена и музичка група и главни интерпретатор, главни интерпретатор
се изједначава са статусом члана групе.

Извођачки састав је састав интерпретатора који није познат под посебним називом, није
поменут у кошуљици, а који изводи уз главног интерпретатора, оркестар, хор и други састав.
Учесник у оваквом саставу се препознаје као члан извођачког састава (C2).

Диригент, вођа оркестра и сл. је интерпретатор које диригује, односно организује, води и
доминантно утиче на оркестар или други састав извођача. Са овим статусом (D) се изједначава и
онај интерпретатор који значајно и превасходно, односно доминантно својим интерпретирањем
утиче на интерпретацију.

Под интерпретаторима – члановима састава (C4, C5, C6) се сматрају интерпретатори – учесници у
саставима оркестара народне и забавне музике, камерних, симфонијских и других оркестара,
хорова и слично.

Под аудиовизуелним интерпретатором се подразумева лице које доприноси интерпретацији
игром, балетом или на други визуелни начин.

Члан 3
Приликом сарадње са иностраном билатералном организацијом која темељи своја правила
расподеле на подели feaured/non-featured artists, и није у могућности да обезбеди податке који
би омогућили примену правила, и исту интепретацију није пријавио ниједан домаћи члан у
општем року, примениће се подела интерпретатора на featured/non-featured artist.

Одређивање статуса интерпретатора

Члан 4
Као релевантни и проверљиви подаци којима се утврђује учешће и статус интерпретатора у
интерпретацији узеће се подаци:

 из програмске кошуљице на којем је јасно назначено ангажовање интерпретатора у
интерпретацији;

 са омота фонограма или видеограма;
 са пријаве учешћа у интерпретацији (дискографије);
 добијени од иностраних сродних организација, у случају да се ради о иностраним

интерпретаторима;
 из свих других релевантних и проверивих извора.



Члан 5
У случају да су подаци који су достављени Организацији, као и други подаци са којима располаже
Организација у колизији са подацима из програмске кошуљице, по правилу ће се као релевантни
узети подаци из програмских кошуљица.

Уколико се и након увида у програмске кошуљице и друге изворе не може утврдити који статус
припада интерпретатору, одлуку о статусу доноси Управни одбор, а интерпретатор има право
жалбе Надзорном одбору, који ће одлучити о жалби у року од 30 дана.

Члан 6
У случају да дође до ситуације у којима није могуће одредити статус интепретатора,  Управни
одбор ће предложити Скупштини измене и допуне овог Плана како би се односна ситуација
предвидела.


