
 

 

На основу одредби члана 184. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 

104/2009, 99/2011, 119-2012 даље ЗАСП) и члана 37. Статута Организације за колективно 

остваривање права интерпретатора бр. 669 од 22.12.2010. године са изменама и допунама од од 

27.04.2012. године, 04.07.2012. године и 21.06.2013. године (даље: Организација), Управни одбор 

Организације на седници одржаној дана 19.07.2013. године доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА  КУЛТУРНЕ НАМЕНЕ 

 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Полазећи од Статутом утврђених циљева Организације, овим Правилником о издвајању средстава 

за културне намене (у даљем тексту: Правилник), ближе се одређује начин утврђивања износа 

средстава опредељених за културне намене, начин, поступак и критеријуми остваривања права и 

исплате средстава намењених за издвајање за културне намене. 

 

Члан 2. 

Средства која се издвајају за културне намене су средства чија је превасходна намена унапређење 

положаја интерпретатора музичких и музичкосценских дела, унапређење функционисања 

удружења која обављају послове значајне за област културе из области интерпретације музичких и 

музичкосценских дела, организовање манифестација, додела награда, унапређењу положаја 

интерпретатора и културних вредности у друштву, едукација и сл.  

 

II  

ОПШТА ПРАВИЛА 

 

Утврђивање износа средстава 

 

Члан 3.  

Финансијским планом Организације, Скупштина опредељује максималну висину износа који се 

издваја за културне намене. 

 

Члан 4. 

Дефинитивну одлуку о укупном износу који се издваја за културне намене доноси Управни одбор 

једном годишње, по истеку године, а Скупштина потврђује усвајањем завршног рачуна.  

 

III  

ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 

III-1  

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК 

 

Објављивање огласа 

Члан 5. 

Одлуку о прикупљању пријава за расподелу средстава за културне намене доноси Управни одбор.  

 



 

 

Управни одбор након доношења одлуке из става 1. овог члана објављује путем интернет странице 

Организације обавезно, а по потреби и у високотиражном дневном листу позив за подношење 

пријава за учествовање у расподели средстава за културне намене. 

 

Услови за учествовање 

Члан 6. 

Предлог за доделу средстава може поднети удружење које је регистровано као удружење у складу 

са прописима које уређују област културе и које ужива статус репрезентативности у делатности 

интерпретација и то музичке интерпретације, односно музичкосценске интерпретације, сценског 

стваралаштва и интерпретације, и осталих музичких и говорних извођења. 

 

Предлог за доделу средстава, поред удружења наведених у ставу 1 овог члана, може поднети и 

свакo друго лице које, о свом предлогу за расподелу средстава за културне намене, прибави и 

позитивно мишљење односно препоруку од удружења које испуњава услове предвиђене у ставу 1. 

овог члана. 

 

Члан 7. 

Пријава са предлогом за доделу средстава мора садржати: 

 

(1) износ финансијских средстава које подносилац сматра да треба да му се додели,  

(2) намене за које се средства захтевају са детаљним описом и образложењем,  

(3) рок у коме су захтевана средства потребна, и 

(4) доказ о испуњености услова за подносиоца предлога у смислу члана 6 овог Правилника. 

 

Важење позива за подношење пријава 

Члан 8. 

Позив за подношење пријава по огласу важи до утрошка средстава предвиђених за расподелу 

средстава за културне намене. 

 

Поступак претходног испитивања пријава 

Члан 9. 

Организација спроводи претходни поступак по пријему пријава. 

 

Задужено одговорно лице Организације, отвара сваку пристиглу пријаву, евидентира је пријемним 

печатом и уписује у деловодни протокол. 

 

Уколико је пријава непотпуна или неразумљива, односно ако садржи неки други формални 

недостатак, подносилац ће телефоном или слањем електронске поште бити позван да у року од 5 

радних дана отклони недостатке пријаве. 

 

Ако подносилац пријаве у остављеном року не отклони назначене недостатке, пријава ће бити 

одбачена као непотпуна. 

 

Члан 10. 

Уколико пријава испуњава све формалне услове, доставља се даље поступање Управном одбору и 

Савету интерпретатора, уколико је основан. 

 

 

 

 



 

 

 

III -2  

ПОСТУПАК ПРЕД УПРАВНИМ ОДБОРОМ 

 

Оцењивање и критеријуми за вредновање предлога финансирања 

Члан 11. 

Управни одбор ће разматрати предлоге финансирања за културне намене нарочито водећи 

рачуна о: 

 

(1) Доприносу конкретног предлога култури друштва, односно унапређењу интерпретатора и 

културних вредности у друштву; 

(2) Сврси за коју су предвиђена средства; 

(3) Квалитету идеје и инвентивности конкретног предлога; 

(4) Оправданости улагања средстава у одређене намене; 

(5) Износу тражених средстава; 

(6) Реалној финансијској изводљивости предлога, као и о 

(7) Свим другим релевантним околностима које могу утицати на унапређење циљева културне 

намене. 

Доношење Одлуке Управног одбора 

Члан 12. 

Управни одбор Организације доноси коначну одлуку о додели средстава у којој је садржана 

конкретна висина новчаних средстава која се додељују.  

 

Одлука из претходног става се доноси у року од највише 45 дана од дана пријема пријаве. 

 

Организација ће доставити подносиоцу предлога обавештење о одлуци из овог члана. 

 

Закључење уговора са добитником средстава 

Члан 13. 

По доношењу одлуке Управног одбора, Организација и добитник средстава закључују уговор којим 

се прецизно и на детаљан начин регулишу међусобна права и обавезе у вези са коришћењем 

средстава одобрене финансијске подршке. 

 

Управни одбор потврђује текст уговора из претходног става. 

 

Жалба 

Члан 14. 

Подносилац има право жалбе против одлуке из члана 12. Жалба се подноси у писаном облику на 

адресу Организације и то у року од петнаест дана од дана пријема обавештења о доношењу 

предметне одлуке. 

 

Жалба је дозвољена само на поступак, те према томе предмет жалбе не могу бити услови нити 

критеријуми за вредновање предлога. 

 

О жалби одлучује Надзорни одбор Организације. 

 

 

 

 



 

 

Обавезе добитника средстава након потписивања уговора 

 

Члан 15. 

Добитници средстава су обавезни да се придржавају одредби уговора. 

 

Раскид уговора 

Члан 16. 

Организација може да раскине уговор са добитником средстава у случају да добитник средстава 

није потрошио средства у складу са наменом, која је одређена уговором. 

 

Члан 17. 

О постојању разлога за раскид уговора у смислу одредби претходног члана овог Правилника, 

одлучује Управни одбор, и о томе сачињава записник. 

 

Надзор над наменским коришћењем средстава 

Члан 18. 

Управни одбор је овлашћен да врши увид у реализацију конкретног предлога за који су одобрена 

средства и да по његовој реализацији добије финансијски извештај. 

 

Добитник средстава је обавезан да Организацији поднесе извештај и достави доказе о наменском 

коришћењу средстава у реализацији, и то: 

 

1. наративни извештај о реализацији; 

2. копије свих рачуна или уговора којима се доказује наменски утрошак додељених 

средстава, са потписом овлашћених лица, по потреби и на захтев Организације; и 

3. и другу документацију којом се доказују извршена плаћања, по потреби и на захтев 

Организације. 

 

Документација из претходног става се доставља у року од 3 месеца од дана исплате средстава, 

осим ако, из разлога целисходности и изводљивости пројекта, уговором из члана 13 није 

предвиђен неки други рок. 

 

Уколико приликом вршења надзора над наменским коришћењем средстава Управни одбор 

посумња у истинитост поднетог извештаја или веродостојност исправа из става 2 овог члана, 

Организација може ангажовати ревизора за контролу наменског коришћења средстава. У случају 

да ревизор утврди да добитник средстава није користио средства у складу са уговором, сносиће 

трошак ангажовања ревизора. 

 

Члан 19. 

Средства Организације одобрена за културне намене, јесу неповратна уколико су потрошена у 

складу са закљученим уговором. 

 

III – 3  

УЛОГА ПОЈЕДИНИХ TЕЛА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 20. 

У циљу спровођења поступка доделе средстава за културне намене Управни одбор може донети 

одлуку о оснивању Савета интерпретатора, као стручног радног тела Организације, чија би основна 

функција била да саветује Управни одбор приликом доношења одлуке о избору добитника 

средстава за културне намене.  



 

 

 

Члан 21. 

У случају доношења Одлуке о оснивању Савета из претходног члана, Савет је дужан да приступи 

разматрању и оцењивању потпуних и уредних пријава у складу са критеријумима дефинисаним 

овим Правилником по истеку десет дана од дана подношења сваке пријаве. 

 

Савет је дужан да у року од тридесет дана од дана почетка рада, по оцени доспелих пријава, 

достави Управном одбору Препоруку са образложењем, нарочито водећи рачуна о критеријумима 

за вредновање предлога, дефинисаних у члану 11. овог Правилника. 

 

Препорука Савета није обавезујућа за Управни одбор. 

 

IV 

ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 22. 

Управни одбор може посебном одлуком утврдити организовање и финансирање одређеног 

културног пројекта у смислу члана 2 овог Правилника.  

 

Одлуком из става 1 овог члана утврдиће се износ финансијских средстава које се одвајају, намене 

за које се средства одвајају са детаљним описом и образложењем, лице које се задужује да 

организује културни пројекат, као и рок у коме се обезбеђује финансирање овог пројекта. 

 

У случају из овог члана, потребна је сагласност Надзорног одбора. 

 

Лице које се задужује да организује културни пројекат дужно је да сачини извештај о утрошку 

средстава, као и да обезбеди документацију у смислу члана 18 овог Правилника и да је достави 

Управном одбору и Надзорном одбору у року од највише три месеца од извршеног давања по 

основу културног пројекта. 

 

V 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

Уколико у текућој години преостану средства која су намењена за културне намене, та средства се 

додају средствима која су одобрена за следећу годину. 

 

Члан 24. 

Управни одбор даје тумачење одредби овог Правилника. 

 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања. 

  

  ПРЕДСЕДНИК 

   

Управног одбора 

 

 

    ________________________ 

                                  Живорад Ајдачић 


