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На основу чл. 25. Статута Организације произвођача фонограма Србије, Управни одбор 

Организације произвођача фонограма Србије на седници одржаној 10.06.2010. године, 

21.02.2013. године, 02.07.2014. године, 17.09.2015. године, 25.12.2015. године, 29.06.2017. 

године, 15.10.2018. године, 04.07.2019. године, 03.09.2020. године и 25.12.2020. године донео 

је 

 

ПОСЛОВНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

(пречишћен текст) 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 

Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивање Управног одбора 

Организације произвођача фонограма Србије (у даљем тексту: О.Ф.П.С.), у делу који није 

уређен Статутом. 

 

Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Управног одбора и сва лица која 

учествују у његовом раду. 

 

Члан 2. 

 

Управни одбор је орган управљања, који својим активним учешћем утиче на утврђивање, 

организовање и реализацију свих текућих послова у складу са својим статутарним 

овлашћењима.  

 

 

II ИЗБОР И МАНДАТ ЧЛАНОВА 

 

Члан 3. 

 

Управни одбор има 5 (пет) чланова, од којих се 3 (три) члана верификују и проглашавају са 

Листе 3 (три) прворангираних чланова на основу индивидуалног учешћа у расподели, а 2 

(два) се бирају непосредним гласањем, на период од три године, у складу са Статутом.. 

 

Од свих чланова Организације који су стекли право на расподелу и били исплаћивани по том 

основу у временском периоду од 5 (пет) репартиционих година узастопно, од стране 

директора формира се Листа 3 (три) прворангирана члана на основу индивидуалног учешћа у 

расподели, која Листа се објављује на интернет страници Организације и доставља 

Скупштини. Податке о индивидуалном учешћу чланова Организације у расподели, у виду 

књиговодствених картица, директору доставља стручна служба која се бави 

рачуноводственим и књиговодственим пословима. 

 

Члан 4. 

 

Управни одбор има 5 (пет) чланова.  

 

Директор Организације доставља Скупштини Листу из члана 3., ради верификације и 

проглашавања чланова из Листе, као чланова Управног одбора.  

 

Предлози за избор чланова Управног одбора достављају се директору Организације 

најкасније два дана пред одржавање седнице Скупштине на којој се бирају чланови Управног 
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одбора, лично, поштом, факсом или електронском поштом. Сваки члан Годишњег сазива 

Скупштине може предложити до пет кандидата за члана Управног одбора, с тим што не 

може предложити сам себе. За члана Управног одбора може бити предложен члан Годишњег 

сазива Скупштине. Да би предложени члан Годишњег сазива Скупштине био кандидат за 

члана Управног одбора, потребно је да га предложе најмање пет чланова Годишњег сазива 

Скупштине.  

 

Председавајући Скупштине на изборној седници обавештава чланове Годишњег сазива 

Скупштине о предлозима за избор чланова Управног одбора, а списак предлога се објављује 

на интернет страници Организације најкасније дан пре одржавања седнице на основу 

примљених предлога. 

 

У случају да предлози за избор чланова Управног одбора не буду достављени, кандидати се 

предлажу на самој седници Скупштине. 

 

Да би били изабрани, сви чланови Управног одбора морају бити чланови Годишњег сазива 

Скупштине, морају учествовати у расподели у сваком од последњих пет утврђених коначних 

обрачуна и имати минимум 500 домаћих фонограма произведених, издатих и пријављених у 

Организацији где су неспорно носиоци права. 

 

Уколико неко од верификованих и проглашених чланова Организације са Листе која је 

Скупштини достављена од стране директора не прихвати функцију члана Управног одбора, 

тако да не буду изабрани сви чланови Управног одбора, на самој Скупштини се за чланове 

Управног одбора предлажу чланови,  о којима Скупштина гласа. 

 

Одлуком Скупштине о потврђивању Листе 3 (три) прворангирана члана на основу 

индивидуалног учешћа у расподели као чланова Управног одбора, и о непосредном избору 2 

(два) члана Управног одбора, утврђује се и почетак важења њиховог мандата и разрешење 

односно престанак мандата претходног чланства. 

 

Чланство у Управном одбору Организације престаје иступањем, оставком или разрешењем, 

истеком манадата на који су изабрани, као и у случају престанка чланства у Годишњем 

сазиву Скупштине. У случају подношења оставке или у другим случајевима разрешења 

чланства неког од чланова Управног одбора, Скупштина задржава право избора новог члана.  

 

Уколико неки члан Управног одбора, током трајања мандата у Управном одбору, престане да 

остварује услове за учествовање у Годишњем сазиву Скупштине, истом аутоматски престаје 

мандат у Управном одбору о чему га обавештава директор, што констатује Управни одбор и 

о томе обавештава Скупштину, која ће на првој наредној седници изабрати новог члана 

Управног одбора, а којег предлажу чланови Годишњег сазива Скупштине непосредно на 

седници.  

 

Управни одбор може покренути иницијативу пред Скупштином за разрешењем неког члана 

Управног одбора из чланства у Управном одбору. Покренута иницијатива пред Скупштином 

мора бити образложена. Након покретања иницијативе, директор Организације је дужан да 

обавести члана за ког је покренута иницијатива искључења из Управног одбора да је иста 

покренута, како би се члан евентуално изјаснио, и то најкасније 2 (два) дана пре одржавања 

седнице Скупштине на којој ће се разматрати о иницијативи. Стручне службе Организације 

су дужне да обавесте све чланове Годишњег сазива Скупштине о том изјашњењу члана 

путем електронске поште. Својом иницијативом, а по овом питању, Управни одбор може 

сазвати ванредну седницу Скупштине. Уколико Годишњи сазив Скупштине донесе одлуку о 

разрешењу члана Управног одбора, Годишњи сазив Скупштине на истој седници 
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непосредним избором одлучује о избору новог члана уместо разрешеног. Сваки члан 

Годишњег сазива Скупштине може предложити сваког члана Годишњег сазива Скупштине. 

У случају да Управни одбор не сазове ванредну седницу Скупштине по предлогу за 

разрешење члана Управног одбора, Скупштина ће на првој следећој седници одлучити о 

овом питању. 

 

Мандат Управног одбора траје три године од дана избора.   

 

Уколико мандат Управног одбора истекне пре избора новог, чланови постојећег Управног 

одбора настављају са радом до избора нових чланова. 

 

На предлог Управног одбора, Скупштина може изабрати чланове Управног одбора 

најкасније 90 дана пре истека мандата постојећег Управног одбора, у ком случају мандат 

новог Управног одбора почиње истеком мандата постојећег Управног одбора. 

 

Члан 5. 

 

Председник Управног одбора постаје прворангирани са Листе из члана 3. Пословника. 

 

Уколико прворангирани не прихвати место председника на самој изборној седници, 

председника Управног одбора бира Управни одбор на конститутивној седници. 

 

На предлог председника Управног одбора, Управни одбор може изабрати потпредседника 

Управног одбора, чије надлежности и поступак избора ближе прописује Пословник о раду 

Управног одбора. 

 

Члан 6. 

 

Иницијативу за разрешење члана Управног одбора може дати Управни одбор или 1/3 

чланова актуелног Годишњег сазива Скупштине, које иницијативе морају бити образложене. 

Скупштина доноси одлуку о поднетој иницијативи, која одлука такође мора бити 

образложена. До доношења Одлуке од стране Скупштине, члану Управног одбора чије је 

разрешење предложено траје редован мандат. 

 

Члан 6а. 

 

Предлог за избор члана Комисије за проверу расподеле и решавање по приговорима испред 

Управног одбора у складу са чланом 12. став 13. Плана расподеле могу поднети Управном 

одбору председник Управног одбора или члан Управног одбора кога он овласти. 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Члан 7. 

 

Управни одбор одлучује на седницама које се одржавају према потреби и на њима се доносе 

пуноважне одлуке ако је присутно најмање три члана, а одлуке доноси простом већином 

присутних чланова. Уколико је неко од чланова Управног одбора разрешен или му је из 

неких других разлога престало чланство у Управном одбору, Управни одбор пуноправно 

одлучује ако је присутна већина преосталих чланова Управног одбора, а одлуке доноси 

простом већином присутних преосталих чланова Управног одбора, и то све до избора нових 

чланова Управног одбора. 
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Седнице се одржавају у седишту О.Ф.П.С.-а или у другим просторијама ван седишта 

О.Ф.П.С-а што одређује председник Управног одбора приликом заказивања седнице 

Управног одбор аили, у случају његовог одсуства, члан Управног одбора кога је председник 

Управног одбора овластио да га замењује у случају свог одсуства. 

 

Телефонске и хитне седнице се могу заказати дан пре одржавања седнице осим у случају 

потребе за нарочито хитним одлучивањем када се могу сазвати и у току истог дана а најмање 

3 сата пре времена одређеног за одржавање седнице у ком року би чланови Управног одбора 

били обавештени о томе где могу да преузму материјале за седницу. Заказивање телефонске 

и хитне седнице Управног одбора врши председник Управног одбора или члан Управног 

одбора кога је председник Управног одбора путем електронске поште овластио да га 

замењује у случају свог одсуства. Записничар сачињава записник о одржаној телефонској 

или хитној седници који, у року од највише 2 сата, путем електронске поште доставља 

члановима Управног одбора и који у року од највише једног дана поставља на званичну 

интернет страницу Организације, у делу који се односи на чланове Организације којем они 

могу приступити уз одговарајуће корисничко име и шифру. 

 

Материјали за телефонску и хитну седницу достављају се члановима најкасније један дан пре 

одржавања седнице на које се чланови могу изјаснити записничару седнице путем е-маила и 

пре одржавања седнице које се изјашњење сматра пуноважним приликом одржавања 

телефонске и хитне седнице. 

 

Записник са телефонске и хитне седнице се третира на исти начин као и записник са редовне 

седнице и у том смислу подлеже свим правилима која су овим Пословником прописана за 

записник са редовне седнице. 

 

Управни одбор пуноважно одлучује и на електронској седници коју председник Управног 

одбора може заказати најкасније дан пре одржавања седнице. У случају одсуства 

председника Управног одбора електронску седницу заказује члан Управног одбора кога је 

председник Управног одбора за то овластио. 

 

Материјали за електронску седницу се члановима достављају најкасније дан пре одржавања 

седнице. Чланови управног одбора се по достављању материјала путем електронске поште 

изјашњавају по тачкама дневног реда са „да“, „не“ или „уздржан“. Уколико се члан Управног 

одбора до одржавања седнице електронским путем није изјаснио о тачки дневног реда 

сматраће се да није ни гласао. Чланови Управног одбора могу изнети и примедбе које имају 

на тачке дневног реда као и образложења својих одлука које записничар уноси у записник 

који доставља члановима Управног одбора. 

 

У време одређено за одржавање електронске седнице записничар по тачкама дневног реда 

констатује гласове чланова Управног одбора који су у предвиђеном року достављени 

електронском поштом и сачињава записник који, у року од највише 2 сата, путем 

електронске поште доставља члановима Управног одбора и који у року од највише једног 

дана поставља на званичну интернет страницу Организације, у делу који се односи на 

чланове Организације којем они могу приступити уз одговарајуће корисничко име и шифру. 

Чланови Управног одбора путем електронске поште могу изнети своје примедбе на записник 

које ће бити констатоване на првој следећој седници Управног одбора, у року од 8 дана од 

дана достављања записника. 

 

Записник са електронске седнице се третира на исти начин као и записник са редовне 

седнице и у том смислу подлеже свим правилима која су овим Пословником прописана за 

записник са редовне седнице. 
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По потреби редовне и хитне седнице се могу одржавати путем видео или аудио 

конференцијских позива. Седницом председава председник Управног одбора или члан 

Управног одбора којег председник Управног одбора овласти. За техничко руковођење 

седнице која се одржава путем видео или аудио конференцијских позива задужени су 

директор, заменик директора или лице из стручне службе које овласти директор, по налогу 

председника Управног одбора или члана Управног одбора којег је овластио председник 

Управног одбора да председава седницом, о чему све чланове Управног одбора пре 

одржавања седнице обавештавају директор, заменик директора или лице из стручне службе 

које овласти директор. Записник са седнице која се одржава путем видео или аудио 

конференцијских позива се третира на исти начин као и записник са редовне и хитне седнице 

и у том смислу подлеже свим правилима која су овим Пословником прописана за записник 

са редовне и хитне седнице. 

 

У току одржавања редовне и хитне седнице, седници се путем видео или аудио 

конференцијских позива може прикључити члан Управног одбора који је био оправдано 

спречен да присуствује редовној или хитној седници, по позиву председника Управног 

одбора или по позиву лица које овласти председник Управног одбора или по захтеву самог 

члана, који је претходно о спречености доласка обавестио председника Управног одбора, 

члана Управног одбора којег је овластио председник Управног одбора да председава 

седницом, директора или заменика директора. 

 

У случају спречености да присуствује редовној или хитној седници, члан Управног одбора 

може своје изјашњење послати путем електронске поште педседнику Управног одбора, 

директору или заменику директора, и то најкасније непосредно пре одржавања седнице, 

након чега председник Управног одбора, директор или заменик директора о томе на самој 

седници обавештавају друге присутне чланове Управног одбора. 

 

Члан 8. 

 

Седницу Управног одбора сазива председник, старајући се о њеном организовању и 

реализовању. Председник руководи радом Управног одбора.  

 

На писани захтев већине чланова Управног одбора, председник Управног одбора може 

сазвати седницу Управног одбора, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од упућивања 

захтева.  

 

Материјале за седницу Управног одбора директор и стручне службе пре одржавања седнице 

најпре достављају председнику Управног одбора или члану Управног одбора кога он 

овласти, а председник Управног одбора или члан Управног одбора кога он овласти 

обавештавају директора и стручне службе да ли ће ти материјали бити уврштени у 

материјале за седницу Управног одбора. Директор и стручне службе дужни су да по захтеву 

председника Управног одбора или члана Управног одбора кога он овласти електронским 

путем доставе информације у погледу материјала за седницу Управног одбора председнику 

Управног одбора или члану Управног одбора кога он овласти, о којим информацијама 

председник Управног одбора или члан Управног одбора кога он овласти електронским путем 

обавештавају остале чланове Управног одбора пре одржавања седнице или на самој седници. 

 

Члан 9. 

 

Управни одбор доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова Управног 

одбора. 
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У случају једнаке поделе гласова, глас председника је одлучујући. 

 

Члан 10. 

 

Сазив седнице Управног одбора се члановима Управног одбора достављапо правилу 

најкасније 4 (четири) дана пре одржавања седнице путем електронске поште. Материјали се 

члановима Управног одбора достављају путем електронске поште или преко званичне 

интернет странице Организације, у делу који се односи на чланове Организације којем они 

могу приступити уз одговарајуће корисничко име и шифру, по правилу најкасније један дан 

пре одржавања седницес тим што се, изузетно, одређени материјали могу доставити 

члановима Управног одбора и пред само одржавање седнице или, најкасније, на самој 

седници Управног одбора. 

 

Уз сваку тачку предложеног дневног реда седнице Управног одбора, припрема се 

одговарајући материјал који треба да буде што потпуније обрађен и да садржи предлог 

одлука са образложењем за доношење предложених одлука. 

 

Стручно-техничку припрему рада Управног одбора обезбеђује директор О.Ф.П.С.-а преко 

одговарајућих стручних служби путем припрема материјала за седнице, уз обезбеђење свих 

техничких, просторних и других потребних услова за несметан рад Управног одбора. 

 

Управни одбор може одлуком да образује стална или повремена радна тела (комисије и сл.), 

као и да ангажује трећа лица као стручна у одређеној области, у циљу извршавања појединих 

послова и предлагања одређених решења о појединим питањима из надлежности Управног 

одбора. Овом одлуком одређује се састав, делокруг и начин рада лица којима је конкретан 

задатак поверен у рад. 

 

Члан 11. 

 

Седницом Управног одбора председава председник Управног одбора, осим у случају његове 

одсутности када га замењује члан Управног одбора кога он одреди, односно ако га није 

одредио, онда члан Управног одбора који је изабран већином гласова присутних чланова 

Управног одбора. 

 

Председник отвара седницу, руководи радом и стара се о одржавању реда на седници. 

 

На седницама су дужни да присуствују директор О.Ф.П.С.-а или његов заменик, односно 

представник одређене стручне службе О.Ф.П.С.-а којег директор овлашћује да га мења у 

његовом одсуству. 

 

На захтев Управног одбора седницама су дужни да присуствују и представници стручних 

служби О.Ф.П.С.-а. 

 

Члан 12. 

 

Пошто утврди да седници присуствује довољан број чланова како би Управни одбор могао 

пуноважно да одлучује (кворум), председник присутнима предлаже дневни ред након чега 

позива чланове да се о истом изјасне и да предложе евентуалне измене или допуне. 

 

Сваки члан Управног одбора може на седници да предложи да се у дневни ред уврсти 

одређено питање, уз обавезу образложења тако датог предлога. 
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На седници председавајући даје реч по реду пријављивања. 

 

Председавајући ће дати реч мимо реда пријављивања само лицу које даје допунска 

објашњења у вези са питањем које се разматра на седници. 

 

Члан 13. 

 

Брише се. 

 

Члан 14. 

 

Ток седнице опредељен је утврђеним дневним редом по тачкама о којима се уобичајено води 

расправа пре доношења коначне одлуке. 

 

Чланови Управног одбора могу се детаљно упознавати о појединим тачкама дневног реда 

преко известиоца који о материјалу по потреби даје објашњење. 

 

IV ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ 

 

Члан 15.  
 

О предлогу одлуке по обављеној расправи или предлогу прихваћеном без расправе, Управни 

одбор доноси одлуку, гласањем. 

 

Уколико претходно није поднет предлог одлуке, одлуку формулише председник Управног 

одбора на основу излагања у току седнице. 

 

Галасање се обавља по позиву председника, јавно, подизањем руке или појединачним 

изјашњавањем са „за“, „против“ и „уздржан“. 

 

Председник по завршеном гласању утврђује резултате гласања и проглашава да ли је предлог 

прихваћен или одбијен, односно одлука усвојена или не. 

 

Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно најмање три члана, а одлуке доноси 

простом већином присутних чланова.  

 

Члан 16. 

 

Управни одбор доноси опште акте који су му законом или Статутом стављене у надлежност, 

као и одлуке, решења, закључке и упутства. 

 

Управни одбор је овлашћен за тумачење аката које донео. 

 

Председник Управног одбора потписује писмене отправке аката које доноси Управни одбор. 

 

За извршавање одлука Управног одбора одговоран је директор О.Ф.П.С.-а. 

 

V ЗАПИСНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Члан 17. 
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На седницама Управног одбора записничар води записник који потписује председник 

Управног одбора и који се у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице поставља на 

интернет страницу организације ОФПС, у делу који се односи на чланове Управног одбора 

којем они могу приступити уз своје корисничко име и шифру, и шаље путем електронске 

поште, ради давања евентуалних примедби поштом, електронском поштом или факсом у 

року од 8 (осам) дана од дана постављања на интернет страницу. Све примедбе дате на 

записник констатују се на наредној седници  Управног одбора. Уколико нико не достави 

примедбе на записник у остављеном року сматраће се да није било примедби на записник. 

 

Записник се са свим прилозима чува као документ трајне вредности у архиви Управног 

одбора. 

 

Члан 18. 

 

У записник са седнице Управног одбора уносе се основни подаци о раду Управног одбора, а 

нарочито: 

1) место и дан одржавања, 

2) време почетка седнице, 

3) имена присутних чланова и имена одсутних чланова уз назнаку да ли је њихово одсуство 

оправдано или неоправдано, као и имена других присутних лица, 

4) утврђени дневни ред, 

5) ток разматрања питања из дневног реда, са именима лица која су узела учешћа у дискусији 

6) одлуке и закључци донети о појединим тачкама дневног реда, као и резултати гласања, 

7) остали важнији догађаји на седници, 

8) време завршетка седнице. 

 

Члан 19. 

 

Записник сачињава записничар и по његовом усвајању оверава га својеручним потписом. 

 

VI  ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 

 

Члан 20. 

 

О одржавању реда на седници Управног одбора стара се председавајући седнице. 

 

За повреду утврђеног реда на седници Управног одбора присутним лицима могу се изрећи 

следеће мере: 

 

1) опомена, 

2) одузимање речи и 

3) удаљење са седнице. 

 

Члан 21. 

 

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници 

Управног одбора нарушава несметан рад. 

 

Опомену изриче председник Управног одбора. 

 

Члан 22. 
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Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или говором на седници 

нарушава несметан рад, а већ је на истој седници опоменуто. 

 

Одузимање речи изриче председник Управног одбора. 

 

Члан 23. 

 

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника 

Управног одбора, који му је изрекао меру одузимања речи или које на други начин грубо 

омета или спречава рад Управног одбора. 

 

Удаљење са седнице на предлог председника изриче Управни одбор. 

 

Члан 24. 

 

Лице коме је изречена мера удаљења са седнице дужно је да одмах напусти просторију у 

којој се одржава седница. 

 

Ова мера се односи само на седницу на којој је изречена и уноси се у записник о раду 

Управног одбора. 

 

VII ИНФОРМИСАЊЕ О ОДЛУКАМА 

 

Члан 25. 

 

Одлуке Управног одбора истичу се на огласној табли у седишту О.Ф.П.С.-а, као и на 

интернет страници организације у делу који се односи на чланове организације. 

 

Истицање одлука из става 1. врши се у року од осам дана од дана одржавања седнице. 

 

Члан 26. 

 

Одлуке Управног одбора сређене по реду одржавања седнице чувају се посебно као 

документи трајне вредности у архиви Управног одбора. 

 

Одлуке које се поименично или на други одредив начин односе на поједине чланове или 

трећа лица, достављају се посебно лично тим лицима. 

 

Члановима О.Ф.П.С.-а информације о одлукама Управног одбора као и питањима која су 

разматрана на седницама Управног одбора, дају се на њихов писмени захтев упућен 

Управном одбору. 

 

Одлуке Управног одбора доступне су члановима О.Ф.П.С.-а преко интернет странице 

О.Ф.П.С.-а.  

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 

О правилној примени овог Пословника стара се председник Управног одбора. 

 

Члан 28. 
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Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

Пословник објавити на огласној табли даном доношења, као и на сајту О.Ф.П.С.-а. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

________________________ 

Бранислав Стојановић 

 

НАПОМЕНА: Пословник Управног одбора донет под бројем 1395/10 дана 10.06.2010. 

године, измењен и допуњен под бројем 703/13 дана 21.02.2013. године, под бројем 4091/14 

дана 02.07.2014. године, под бројем 5146/15 дана 17.09.2015. године као и под бројем 7198/15 

дана 25.12.2015. године, под бројем 3048/17 дана 29.06.2017. године, под бројем 4423/18 дана 

15.10.2018. године, под бројем 2714/19 дана 04.07.2019. године, под бројем 3690/20 дана 

03.09.2020. године,  под бројем 7135/20 дана 25.12.2020. године које измене и допуне су 

објављене на огласној табли Организације даном доношења и ступиле на снагу осмог дана од 

одана објављивања на огласној табли. 

 


