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На основу члана 36. Статута Организације за колективно остваривање права 

интерпретатора Управни одбор на седници одржаној дана 29. априла 2011. године 

донео је  

 

 

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА ОРГАНА И СТРУЧНИХ РАДНИХ ТЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИНТЕРПРЕТАТОРА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Правилником о накнадама трошкова органа и стручних радних тела (у даљем 

тексту Правилник) Организације за колективно остваривање права интерпретатора 

(у даљем тексту: Организација) уређују се трошкови  рада органа и стручних радних 

тела Организације (у даљем тексту органи/тела), као и поступак остваривања права 

на накнаде чланова органа и тела  организације и других лица. 

 

Овим Правилником се регулише и накнађивање путних трошкова чланова 

органа/тела и других лица. 

 

Овим Правилником се не регулишу трошкови службених путовања у земљи и 

иностранству, који се обављају по налогу директора или Управног одбора. 

 

 

Члан 2. 

 

Органи Организације, у складу са Статутом организације су: 

 

1. Скупштина, која има свог председника, заменика и чланове. Чланови 

Организације у раду скупштине учествују преко својих представника у 

Актуелном сазиву Скупштине (у даљем тексту чланови Скупштине).  

 

2. Управни одбор, који има председника, заменика председника, и чланове 

које бира Скупштина Организације у складу са Статутом;  

 

3. Директор кога именује Управни одбор; и 

 

4. Надзорни одбор, који има председника и чланове које бира Скупштина 

Организације у складу са Статутом. 
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II ТРОШКОВИ ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРОШКОВИ РАДА СКУПШТИНЕ 

 

 

Члан 3. 

 

Основни трошкови рада Скупштине су: 

  

- Трошкови заседања Скупштине; 

- Трошкови накнада за рад и накнада путних трошкова.  

 

Скупштина може имати и друге трошкове, у складу са финансијским планом или 

сопственом одлуком.  

 

 

Члан 4.  

 

Трошкови заседања Скупштине обухватају трошкове који настају у поступку 

сазивања, припреме и одржавања седница Скупштине и представљају трошкове 

пословања Организације и признају се кроз обрачун дат у складу са овим 

Правилником ако су плаћени у готовини од стране овлашћеног лица Организације, 

и то: 

 

(1) У поступку припреме седнице Скупштине постоје: трошкови израде и 

умножавања дневног реда, аката и других писмених материјала потребних 

за рад седнице Скупштине у довољном броју примерака, достављање 

поштом, односно курирском службом предметних докумената 

представницима чланова Скупштине када је то потребно, као и други 

трошкови с тим у вези. 

 

(2) У поступку сазивања седнице настају: трошкови телефонског позивања 

сваког представника чланова Скупштине, односно трошкови слања 

телеграма, препоручене пошиљке или ангажовања курирске службе у циљу 

позивања представника чланова на седницу Скупштине и други трошкови 

који се могу појавити у поступку сазивања седнице Скупштине. 

 

(3) У поступку одржавања седнице Скупштине настају: трошкови најма сале, 

трошкови послужења, као и други додатни трошкови који се могу јавити у 

току и/или поводом непосредног одржавања седнице Скупштине.  

 

Трошкови се одмеравају према реалној тржишној вредности на дан извршене 

радње. 

 

 

Члан 5.  
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Председник, заменик и чланови Актуелног сазива Скупштине, као и остали чланови 

органа Организације имају право на накнаду за седнице на којима присуствују, и 

то: 

 

• Председавајући Скупштине има право на нето накнаду у износу од 10,000.00 

РСД по седници којом председава; 

• Остали чланови Актуелног сазива Скупштине имају право на нето накнаду у 

износу од 2.000,00 РСД по седници којој присуствују. 

 

 

Члан 6. 

 

Члан Актуелног сазива Скупштине има право и на накнаду путних трошкова који 

настану у вези са доласком на седницу, а у складу са овим Правилником. 

 

Под доласком на седницу у смислу овог Правилника, сматра се путовање у место у 

коме заседа Актуелни сазив Скупштине, као и повратак у место пребивалишта, а на 

територији Републике Србије. 

 

 

Члан 7. 

 

Накнада за трошкове превоза приликом доласка на седницу обрачунава се у 

висини цене превозне карте (воз или аутобус) од места пребивалишта до места 

заседања Скупштине и натраг, или у висини реално утрошеног погонског горива и 

плаћене путарине, уколико члан долази сопственим аутомобилом. 

 

Уз захтев за накнаду путних трошкова прилаже се копија возних или аутобуских 

карата, или обрачун износа трошкова превоза сопственим аутомобилом који 

садржи податке о марки и типу аутомобила, износ пређене километраже, 

просечна потрошња, цена по литру погонског горива и износ плаћених путарина. 

 

 

Члан 8. 

 

На образложен захтев и у оправданим околностима Скупштина може одлучити да 

накнади члану Актуелног сазива Скупштине и трошкове ноћења и доручка.  

 

 

Члан 9. 

 

Право на накнаду путних трошкова признају се под истим условима и члановима 

других органа Организације који присуствују седници Скупштине, као и гостима 

који присуствују седници на позив Председника Скупштине или Управног одбора.  
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ТРОШКОВИ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Члан 10. 

 

Основни трошкови рада Управног одбора су: 

 

• Трошкови одржавања седнице Управног одбора; 

• Трошкови накнада за рад у Управном одбору и накнада путних трошкова за 

чланове Управног одбора. 

 

Управни одбор може имати и друге трошкове, у складу са сопственом одлуком и 

финансијским планом. 

 

 

Члан 11.  

 

Трошкови заседања Управног одбора обухватају трошкове који настају у поступку 

сазивања, припреме и одржавања седница Управног одбора и представљају 

трошкове пословања Организације и признају се кроз обрачун дат у складу са овим 

Правилником ако су плаћени у готовини од стране овлашћеног лица Организације, 

и то: 

 

(1) У поступку припреме седнице Управног одбора постоје: трошкови израде и 

умножавања дневног реда, аката и других писмених материјала потребних 

за рад седнице Управног одбора у довољном броју примерака, достављање 

поштом, односно курирском службом предметних докумената 

представницима чланова Управног одбора када је то потребно, као и други 

трошкови с тим у вези. 

 

(2) У поступку сазивања седнице настају: трошкови телефонског позивања 

сваког представника чланова Управног одбора, односно трошкови слања 

телеграма, препоручене пошиљке или ангажовања курирске службе у циљу 

позивања представника чланова на седницу Управног одбора и други 

трошкови који се могу појавити у поступку сазивања седнице Управног 

одбора. 

 

(3) У поступку одржавања седнице Управног одбора настају: трошкови најма 

сале, трошкови послужења, као и други додатни трошкови који се могу 

јавити у току и/или поводом непосредног одржавања седнице Управног 

одбора.  
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Трошкови се одмеравају према реалној тржишној вредности на дан извршене 

радње. 

 

 

Члан 12. 

 

Чланови Управног одбора имају право на накнаду на име учешћа у раду Управног 

одбора, и то за сваку одржану седници којој присуствују. 

 

• Накнада за рад уз физичко присуство члана на седници Управног одбора 

износи 10.000,00 РСД нето, а за председника Управног одбора износи 15.000,00 

РСД; 

• Накнада за конференцијско присуство на седници Управног одбора за члана 

Управног одбора износи 5.000,00 РСД нето, а за председника Управног одбора 

7.500,00 РСД; 

• Накнада за даљинско гласање без учешћа у расправи на седници Управног 

одбора износи 3.000,00 РСД нето, за члана Управног одбора. 

 

Са радом уз физичко присуство на седници Управног одбора изједначава се рад и 

присуство представника Управног одбора на седници Савета за надзор и 

спровођење уговора. 

 

 

Члан 13. 

 

Поред накнаде из претходног става, члан Управног одбора има право и на накнаду 

путних трошкова, под истим условима који су прописани за чланове Актуелног 

сазива Скупштине. 

 

 

ТРОШКОВИ РАДА ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 

Члан 14. 

 

Трошкови рада директора одређују се на основу уговора који закључује Управни 

одбор са директором. 

 

Уговором са директором се уређује износ зараде, накнаде зарада, начин 

остваривања права на накнаду као и остала примања у складу са Законом о раду, 

правилницима Организације и одлукама Управног одбора. Уговором о раду не 

могу се дати директору мања права од права загарантованих законом. 

 

За накнаду трошкова везаних за рад Скупштине и осталих органа Организације 

примењују се одредбе овог Правилника које се односе на накнаде која одговарају 
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накнади члановима органа Организације на чијим седницама директор 

присуствује, као и на надокнаду путних и осталих трошкова у складу са овим 

Правилником. 

 

 

ТРОШКОВИ РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 

Члан 15. 

 

Основни трошкови рада Надзорног одбора су: 

 

• Трошкови одржавања седнице Надзорног одбора; 

• Трошкови накнада за рад и накнада путних трошкова за чланове Надзорног 

одбора. 

 

За одређивање и нормирање трошкова одржавања седнице Надзорног одбора 

Организације примењују се одредбе о трошковима заседања Скупштине у смислу 

члана 4 овог Правилника. 

 

Надзорни одбор може имати и друге трошкове, у складу са сопственом одлуком и 

финансијским планом. 

 

Члан 16.  

 

Трошкови заседања Надзорног одбора обухватају трошкове који настају у поступку 

сазивања, припреме и одржавања седница Надзорног одбора и представљају 

трошкове пословања Организације и признају се кроз обрачун дат у складу са овим 

Правилником ако су плаћени у готовини од стране овлашћеног лица Организације, 

и то: 

 

(1) У поступку припреме седнице Надзорног одбора постоје: трошкови израде 

и умножавања дневног реда, аката и других писмених материјала 

потребних за рад седнице Надзорног одбора у довољном броју примерака, 

достављање поштом, односно курирском службом предметних докумената 

представницима чланова Надзорног одбора када је то потребно, као и други 

трошкови с тим у вези. 

 

(2) У поступку сазивања седнице настају: трошкови телефонског позивања 

сваког представника чланова Надзорног одбора, односно трошкови слања 

телеграма, препоручене пошиљке или ангажовања курирске службе у циљу 

позивања представника чланова на седницу Надзорног одбора и други 

трошкови који се могу појавити у поступку сазивања седнице Надзорног 

одбора. 
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(3) У поступку одржавања седнице Надзорног одбора настају: трошкови најма 

сале, трошкови послужења, као и други додатни трошкови који се могу 

јавити у току и/или поводом непосредног одржавања седнице Надзорног 

одбора.  

 

Члан 17. 

 

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду на име учешћа у раду 

Надзорног одбора, и то за сваку одржану седници на којој присуствују. 

 

• Накнада за рад уз физичко присуство члана на седници Надзорног одбора 

износи 10.000,00 РСД нето, а за председника Надзорног одбора износи 

12.000,00 РСД; 

• Накнада за конференцијско присуство на седници Надзорног одбора за члана 

Надзорног одбора износи 5.000,00 РСД нето, а за председника Надзорног 

одбора 6.000,00 РСД;  

• Накнада за даљинско гласање без учешћа у расправи на седници Надзорног 

одбора износи 3.000,00 РСД нето, за члана Надзорног одбора. 

 

 

Члан 18. 

 

Члан Надзорног одбора поред накнаде из претходног става има право и на 

накнаду путних трошкова, под истим условима који су прописани за чланове 

Актуелног сазива Скупштине. 

 

 

ТРОШКОВИ РАДА СТРУЧНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

 

Члан 19. 

 

Чланови стручних радних тела имају право на накнаду за сваку седницу стручног 

радног тела на којој присуствују као и право на накнаду путних трошкова. 

 

Износ накнаде по седници стручног радног тела по правилу одговара накнади која 

се додељује члановима Актуелног сазива Скупштине. 

 

Скупштина може финансијским планом и посебном одлуком уредити и другачији 

износ накнаде за рад у стручном радном телу.  

 

 

ТРОШКОВИ РАДА РЕГИОНАЛНИХ ПРЕДСТАНИШТАВА И ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА 

ВАН СЕДИШТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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Члан 20. 

 

Трошкове рада регионалних представништава и локалних канцеларија ван седишта 

Организације уређује Управни одбор посебном одлуком, а у складу са 

финансијским планом Организације. 

  

 

III ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА РАД У ОРГАНУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 

НАКНАДУ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ 

 

 

Члан 21. 

 

Право на накнаде члана органа/тела Организације остварује се подношењем 

одговарајућег захтева на обрасцу чији су обавезни елементи прописани овим 

Правилником. 

 

Образац Захтева за накнаду за рад у органу/телу Организације и накнаду 

путних трошкова доступан је бесплатно на wеб-страници Организације и у 

просторијама Организације. 

 

 

Члан 22. 

 

Члан органа/тела Организације односно позвани гост (у даљем тексту 

заинтересовано лице) је дужно да на Захтеву за накнаду за рад у органу/телу 

Организације и накнаду путних трошкова назначи (обавезни елементи): 

 

(1) Име, презиме, адреса, ЈМБГ заинтересованог лица; 

(2) Држављанство заинтересованог лица;  

(3) Чланство у органу или стручном радном телу, односно позив Председника 

Актуелног сазива Скупштине или Управног одбора, на седницу; 

(4) Датум седнице органа/тела на којој је заинтересовано лице присуствовао; 

(5) Начин учешћа у раду органа/тела (редовно-физичко присуство, 

конференцијско присуство или даљинско гласање); 

(6) Износ накнаде путних трошкова, и то; 

i. Износ са возне или аутобуске карте, или 

ii. Обрачун потрошње погонског горива и плаћене путарине, и 

то: 

1. Марка и тип возила; 

2. Пређена километража на седницу органа/тела и 

натраг; 

3. Просечна потрошња возила на пређених 100 км; и 

4. Цена за литар погонског горива 
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(7) Подаци о текућем рачуну: 

i. Назив банке; 

ii. Број текући рачуна. 

(8) Подаци о здравственом осигурању: 

i. има по неком основу; или 

ii. нема. 

(9) Подаци о социјалном осигурању: 

i. Запослен, незаспослен, самостална делатност, пензионер ПИО 

запослених, пензионер самосталних делатности, 

пољопривредник. и 

(10) Други подаци релевантни за исплату.   

 

 

Захтев се подноси Организацији лично, курирском службом, или поштом. 

 

  

Члан 23. 

 

Лице које остварује право на накнаду, а које не поднесе Захтев за накнаду за рад у 

органу/телу Организације у року до тридесет дана од дана седнице органа/тела 

Организације за који је уредно позван и учествовао је у раду, сматра се да је 

одустао од својих права.  

 

Лице које остварује право на накнаду и непосредном изјавом о одрицању или 

пропуштањем да поднесе захтев у прописаном року. 

 

 

Члан 24. 

 

Организација утврђује испуњеност услова поднетог Захтева, одговорна особа 

печатом и потписом оверава Захтев и врши се исплата у року од пет дана од дана 

пријема Захтева. 

 

Исплата накнаде и путних трошкова се врши по правилу на текући рачун 

заинтересованог лица, а изузетно у готовини на благајни Организације уз обавезну 

ранију најаву од најмање 2 радна дана. 

 

 

Члан 25. 

 

Уколико Организација нађе да нису испуњени услови за исплату по поднетом 

Захтеву, она ће позвати заинтересовано лице да допуни захтев, које је дужно да у 

року од 30 дана достави исправно попуњен Захтев и пратећу документацију. 
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Уколико лице пропусти да достави исправно попуњен Захтев и пратећу 

документацију сматра да се одрекло права на накнаду и путне трошкове. 

 

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗАСЕДАЊА ОРГАНА И СТРУЧНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

 

Члан 26. 

 

Трошкове који су предвиђени члановима 4, 11, 16 и 20. овог Правилника регулише 

директор на основу финансијског плана или одлуке Управног одбора Организације, 

на сопствену иницијативу или на захтев лица које председава органом, односно 

стручним радним телом. 

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 

Овај Правилник се примењује одмах по усвајању од стране Управног одбора 

Организације. 

 

Члан 28. 

 

Ко изузетак од одредаба претходног члана Правилника, чланови Скупштине, 

Управног и Надзорног одбора могу захтевати исплату накнаде путних трошкова за 

све седнице органа којима су присуствовали као чланови органа Организације од 

почетка 2010. године до усвајања овог Правилника, сходном применом одредаба 

овог Правилника, уколико поднесу захтев за исплату накнаде путних трошкова у 

року од 30 дана од дана усвајања овог Правилника.  

 

 

 

 

 Председник Управног одбора 

  

  

 

_________________ 

Живорад Ајдачић 


