Управни одбор Глумачке Организације Србије подноси Скупштини, у складу са члановима
165. и 166. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС"
бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 i 66/2019) и члана 12. Закона о удружењима
("Службени гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и
44/2018 - други закон)

ПРЕДЛОГ СТАТУТА
о изменама и допунама Статута Удружења Глумачка Организација Србије

I
Мења се члан 1. став 3. Статута тако што се уместо речи „претходног става овог
члана“ уноси „члана 7. овог Статута“, те став 3. члана 1. сада гласи:
„Носилац имовинских интерпретаторских права је физичко или правно лице које је
туђа права из члана 7. овог Статута стекло на законом утврђен начин.“
II

Мења се члан 3. тако што:

- из става 4. избацују се речи „на адреси Курсулина бр. 7/2“, те став 4. сада гласи:
“Организација има седиште у Београду.”
- додаје се нови став 5. који гласи:
„Одлуку о измени адресе седишта у истом месту, доноси Управни одбор, а одлуку о
измени места седишта Скупштина.“
- досадашњи став 5. постаје став 6. и исти се мења тако што се избацују речи „и у
иностранству“, те став 6. сада гласи:
„Организација своју делатности остварује на територији Републике Србије. “
- досадашњи став 6. постаје став 7.
III

Мења се члан 8. став 1. тако да исти сада гласи:
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„На основу законских овлашћења, односно уговора или налога интерпретатора и
носилаца имовинских интерпретаторских права, Организација обавља делатности
колективног остваривања права интерпретатора из члана 7. Статута, на
интерпретацијама из члана 1. Статута у земљи и иностранству, све у складу са
законом.“
IV

Мења се члан 9. став 2. тако да сада гласи:

“Организација може, у складу са законом, обављати и делатност којом се остварују
уметнички, стручни или социјални интереси носилаца права, као и административнотехничке услуге у име и за рачун друге организације, или у своје име, а за рачун друге
организације, на основу писаног уговора. “
V

Mења се члан 10. тако што:

-Бришу се досадашњи ставови 3. и 6.
-Досадашњи став 4. постаје став 3., досадашњи став 5. постаје став 4., досадашњи став 7.
постаје став 5.
VI

Мења се члан 13. тако што се:

-у ставу 1. тачки 2. између “проузрокује Организацији материјалну” и “моралну штету”
уместо зареза уноси реч “или“, те тачка 2. става 1. сада гласи:
“-У случају да својим деловањем или понашањем у Организацији или у вези са
Организацијом, самостално или са другим лицима, организацијама или у оквиру других
удружења, поступајући супротно одредбама овог Статута или другог општег акта
Организације, шкоди угледу Организације, јавно вређа чланове органа Организације,
проузрокује Организацији материјалну или моралну штету или било коју другу врсту
штете или изазива озбиљнији поремећај у раду Организације;“
-у ставу 1. између тачке 2. и 3. додаје нова тачка која гласи:
”-У сукобу је интереса са интересима Организације, у складу са одредбама Статута и
општег акта Организације;”
- досадашња тачка 3. става 1. постаје тачка 4 .става 1.
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-у ставу 2. у првој реченици брише реч „истовремену“ и на крају те реченице, пре тачке,
додају речи „поднету заједнички или појединачно у временском периоду од 6 месеци“,
тако да став 2 сада гласи:
,,Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, на сопствену иницијативу, иницијативу
другог органа Организације или иницијативу минимум 10 чланова Организације
поднету заједнички или појединачно у временском периоду од 6 месеци. Иницијатива
мора бити поднета у писаном облику. Члан има право да се изјасни о разлозима за
искључење, пре доношења одлуке. Образложена одлука о искључењу доставља се члану
и објављује на интернет страници Организације у делу резервисаном за чланове”
- мења се став 3. тако да сада гласи:
„Достава писмена којима се одлучује о правима и обавезама чланова, што укључује и
одлуке у вези са иницијативом за искључење или самим искључењем се достављају
члану на адресу или е-mail адресу о којој је обавестио Организацију. Достава се сматра
уредном даном технички успешног слања одлуке e-mail адресу члана или даном пријема
одлуке било ког лица које се затекне на адреси пријема поште коју је члан пријавио
Организацији, у зависности од тога који датум буде ранији. Промена адресе или е-mail
адресе члана о којој није обавестио Организацију, не утиче на уредну доставу.“
- додаје се став 4. који гласи:
,,Достава осталих писмена се врши на е-mail адресу чланова, осим уколико нису
изричито писаним путем обавестили Организацију да писмена желе да примају на
адресу поште.“
- досадашњи став 4. постаје став 5., досадашњи став 5. постаје став 6., досадашњи став 6.
постаје став 7., досадашњи став 7. постаје став 8., досадашњи став 8. постаје став 9.
- додаје се нови став 10. који гласи:
„Члан Управног одбора и Надзорног одбора о чијем се искључењу из чланства одлучује,
нема право гласа приликом одлучивања о сопственом искључењу.“
VII

Мења се члан 14. тако што се додаје став 2. који гласи:

„Лица која обављају функције у оквиру органа Организације (директор, чланови
управног одбора, чланови надзорног одбора, председник и потпредседник скупштине)
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имају право на накнаду за свој рад у складу са Правилником о накнадама за рад органа,
који доноси Управни одбор. “
VIII

Мења се члан 15. тако што се:

-мења став 3. тако да сада гласи:
„У раду Скупштине могу учествовати чланови Скупштине. Трећа лица могу
учествовати у раду Скупштине на изричит позив Скупштине, који у име Скупштине
упућује Председник скупштине када за то нађе да постоје оправдани интереси, а на
предлог било ког члана Скупштине или органа Организације. На Скупштину се позивају
и директор и чланови Надзорног одбора. Лица која учествују у раду и присуствују
седницама Скупштине, а нису чланови Скупштине, могу учествовати у расправи, али
без права гласа.“
-брише став 4.
IX
Мења се члан 16. став 4. тако што се бришу речи „у року од 30 дана“ и уместо њих
уносе „на првој наредној седници.“ , те став 4 члана 16. сада гласи:
„У случају престанка функције Председника скупштине или Потпредседника
скупштине, Скупштина бира новог Председника скупштине тј. Потпредседника
скупштине на првој наредној седници.“
X

Мења се члан 17. тако што се у ставу 1:

- тачки 4. бришу речи ,,и завршни рачун пословања Организације“, те тачка 4. сада гласи:
,, Разматра и усваја финансијски план и финансијске извештаје“
- тачки 15., пре знака ”;” додаје „и места седишта Организације“, те тачка 15. сада гласи:
„- Одлучује о промени имена Организације и места седишта Организације; “
- додаје се после тачке 16. нова тачка која гласи:
„Доноси одлуку о расподели средстава из фонда Оргaнизације, намењених социјалним
давањима и одлуку о расподели средстава намењених културним давањима;“.
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- досадашња тачка 17. постаје тачка 18. и мења се тако што се након речи „Обавља друге
послове“ додаје „и доноси друге одлуке“, те тачка 18. сада гласи:
„- Обавља друге послове и доноси друге одлуке у складу са законом, овим Статутом и
другим општим актима Организације.“

XI

Мења се члан 18. тако што се:

- у ставу 1. бришу речи „најкасније 30.09. текуће године“, те став 1. сада гласи:
„Скупштина се редовно састаје једном годишње. “
- додаје нови став 3. који гласи:
„Позив се члановима упућује на е-mail адресу чланова коју су доставили Организацији, а
уз позив им се достављају и материјали за седницу, осим уколико члан изричито
писаним путем не обавести Организацију да жели да позиве прима на поштанску
адресу или уколико Организација приликом слања позива добије повратну електронску
поруку да е-mail није успешно достављен.“
- досадашњи став 3. постаје став 4., досадашњи став 4. постаје став 5., досадашњи став 5.
постаје став 6., досашањи став 6. постаје став 7.
-додаје на крају члана нови став 8. који гласи:
„Седнице Скупштине се могу одржати или непосредним присуством чланова
скупштине или електронским путем који се детаљније уређује Пословником о раду
Скупштине.“
XII

Мења се члан 20. став 3. тако да гласи:

„Одлуке о питањима промене Статута доносе се већином гласова свих чланова
Скупштине.“
XIII

Мења се члан 21. тако што се:

- додаје нови став 3. који гласи:
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,,Организацији може бити поднето више предлога овлашћених предлагача, који су
заједнички предложила лица која испуњавају услове у броју и својству овлашћеног
предлагача, а сваки предлог садржи листу са предложеним кандидатима. Једно лице ne
može biti među dva ili više ovlašćenih predlagača tj. може потписати само један предлог
тј. једну листу са предложеним кандидатима.“
Досадашњи став 3. постаје став 4., досадашњи став 4. постаје став 5.
- додаје нови став 6. који гласи:
„Организација упућује писани позив оснивачима и члановима Скупштине да доставе
листе за избор чланова управног одбора, најмање 15 дана пре рока за доставу листа,
слањем позива на њихове е-маил адресе и објављивањем позива на интернет страници
Организације.“
- досадашњи став 5. постаје став 7. и мења се тако што се у првој реченици исправља
техничка грешка у речи „предложеним“ и између „ оснивача и једна са предложеним
кандидатима од стране“ и „Скупштине“ додаје се реч „чланова“, те став 7 сада гласи:
„Формирају се јединствене 2 листе (једна са предложеним кандидатима од стране
оснивача и једна са предложеним кандидатима од стране чланова Скупштине). Са
сваке од јединствених листа се бира укупно по 2 члана. Чланови се бирају гласањем за
сваког члана са листе појединачно, при чему се сматрају изабрани чланови који имају
највећи број гласова. У случају да неки од чланова са јединствене листе имају исти број
гласова, а не могу због ограничења од 2 ући у Управни одбор, избор ће се извршити
тако што ће Скупштина гласати само за те чланове, а у случају поновно истог броја
гласова, пресудан глас ће имати онај члан за ког је гласао Председник скупштине. “
- досадашњи став 6. постаје став 8. и мења се тако да гласи:
„Пети члан Управног одбора ће бити онај кандидат који има највише гласова од свих
преосталих кандидата са обе листе.“
- додаје се нови став 9. који гласи:
„Сваки члан скупштине може гласати за највише 3 кандидата са сваке листе и највише
5 кандидата укупно.“
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- досадашњи став 7. постаје став 10. и мења се тако што се брише последња реченица те
исти сада гласи:
,,У случају да неко од овлашћених предлагача не поднесе листу, гласаће се за кандидате
са листа које су предложене од стране других овлашћених предлагача, а ако је поднета
само једна таква листа, предлагач који је исту поднео је дужан да поднесе листу од
додатна 3 кандидата, а у том случају се од 8 предложених чланова бира 5 по принципу
већине гласова.“
Досадашњи ставoви 8., 9., 10., 11. и 12. постају ставови 11., 12., 13., 14. и 15.
- додаје се нови став 16., који гласи:
,,Председник, односно Потпредседник Управног одбора, о чијем се разрешењу одлучује,
нема право гласа приликом одлучивања о сопственом разрешењу.“
Досадашњи ставови 13. и 14. постају ставови 17. и 18.
XIV

Мења се члан 22. тако што:

- додаје се нова тачка 9. која гласи:
„-Одлучује о појединачним молбама за помоћ из Фонда за социјална давања, по
овлашћењу Скупштине;“
- досадашња тачка 9. постаје тачка 10. која се мења тако што се након речи „Обавља и
друге послове“ додаје „и доноси друге одлуке“, те тачка 10. сада гласи:
„- Обавља и друге послове и доноси друге одлуке у складу са законом, овим Статутом и
другим општим актима Организације.“
XV

Мења се члан 23. тако што:

-додаје се нови став 2. који гласи:
„У случају престанка функције члана Управног одбора, Управни одбор може да одлучује
докле год има довољно чланова потребних за кворум.“
- досадашњи став 2. постаје став 3. и мења се тако да гласи:
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„У случају престанка функције члана Управног одбора, овлашћени предлагач са чије је
листе изабран члан, на благовремени позив Организације, предлаже нова 3 члана, а о
избору новог члана Скупштина одлучује на првој наредној седници, а најкасније у року од
6 месеци.“
XVI

Мења се члан 24. тако што:

- додаје се нови став 3. који гласи:
,,Члан Управног одбора о чијем се разрешењу одлучује, нема право гласа у Скупштини
приликом одлучивања о сопственом разрешењу.“
- досадашњи став 3. постаје став 4., досадашњи став 4. постаје став 5.
XVII

Мења се члан 27. тако што:

-мења се став 2. тако што се у другој реченици бришу речи „и/или Управног одбора“ и
после речи ,,Организације“ додаје ,,уколико испуњава услове за чланство у Скупштини“,
те став 2. сада гласи:
„Директор мора бити пословно способно, пунолетно лице, држављанин Републике
Србије са високим образовањем и поседовањем знања из области драме и филма.
Директор организације може бити члан Скупштине Организације, уколико испуњава
услове за чланство у Скупштини, али не може обављати другу функцију у органима
Организације.“
-мења се став 4. тако што се у тачки 1. реч „радом“ мења у речи „процесом рада“, те тачка
1. става 4. сада гласи:
„- Организује и руководи процесом рада Организације; “
Мења се став 5. тако да гласи:
„Директор организације може бити разрешен од стране Управног одбора из било ког
разлога и у било које време.“
XVIII

Мења се члан 28. тако што:
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-мења се став 4. тако да гласи:
„Овлашћени предлагачи достављају листе са по 3 кандидата за чланове Надзорног
одбора. Са јединствене листе сваког од овлашћених предлагача се бира укупно по 1
члан, а трећи члан ће бити онај са највише гласова од свих преосталих кандидата са
обе листе заједно.“
-мења се став 8. тако да гласи:
,, Први Надзорни одбор ће бити изабран најкасније 3 месеца након добијања дозволе за
обављање делатности организације за колективно остваривање права
интерпретатора.“
XIX

Додаје се нови члан 32а. који гласи:

„План расподеле предлажу заједнички Управни одбор и Надзорни одбор.
За потребе састављања предлога Плана расподеле, Управни и Надзорни одбор могу
формирати посебно стручно тело, састављено од стране уметника-интерпретатора
из области драмске и филмске уметности.“
XX
Мења се члан 33. тако што се у ставу 1. исправља техничка грешка у речи
„прокламованих“.
-додаје се нови став 5. који гласи:
”Организација може посебним актом ближе уредити правила о сукобу интереса, те
дефинисати шта се сматра постојањем сукоба интереса.”
XXI

Додаје се нови члан 44. који гласи:

,,Доношење новог Статута и других општих аката, односно измене и допуне Статута
и других општих аката, које доноси Скупштина, а чије предлагање није овим
Статутом изричито стављено у надлежност неког органа, може предложити
најмање 5 чланова скупштине заједнички, Управни одбор или Надзорни одбор.
Предлог се подноси Председнику Скупштине, преко Организације, у писаном облику,
потписан од стране овлашћеног предлагача (председника Управног одбора када
предлог подноси Управни одбор, председника Надзорног одбора када предлог подноси
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Надзорни одбор и свих чланова Скупштине који подносе предлог када предлог подноси
најмање 5 чланова Скупштине).
Уколико Председник скупштине утврди да је предлог поднет у складу са Статутом и
другим општим актима Организације, дужан је да ради гласања о истом сазове
Скупштину у року од 6 месеци од дана пријема пуноважног предлога, а водећи рачуна о
разлозима хитности, а у случају да су испуњени услови за сазивање ванредне седнице
Скупштине, у роковима за сазивање ванредне седнице Скупштине.“
XXII

Додаје се нови члан 45. који гласи:

,,Организација може своје пословање и рад органа уредити посебним актима који
морају бити у складу са Статутом.
Акти којима се ближе уређује рад органа Организације, биће донети у року од 6 месеци
од дана добијања дозволе за обављање делатности колективног остваривања права
интерпретатора.
Све одредбе општих аката Организације које нису у складу са Статутом, сматраће се
ништавим.“
XXIII У осталом делу одредбе Статута Удружења Глумачка Организација Србије од
11.06.2020. године остају на снази неизмењене.
XXIV По ступању овог Статута на снагу, биће поднете одговарајуће пријаве Агенцији за
привредне регистре. Овај Статут биће достављен Заводу за интелектуалну својину у циљу
добијања дозволе за колективно остваривање права интерпретатора.
XXV Овај Статут се објављује на огласној табли и интернет страници Удружења
Глумачка Организација Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања и
примењује се од дана ступања на снагу.
У Београду, дана 19.07. 2021. године

За Управни одбор ГОС-а:
Небојша Дугалић с.р.
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