
                                                                                                                                                                                                     

  

 
 
 
На основу члана 184. став 2. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/2009, 

99/2011, 119/2012, 29/16 - одлука УС и 66/2019) и члана 28. и 44. Статута Сокоја – Организације музичких аутора 
Србије (у даљем тексту: Сокој) број 02-3502/3 од 10. марта 2010. године, Управни одбор Сокоја дана 7. априла 
2020. године, доноси 

 
 

Правилник о допуни 
Правилника о социјалним давањима 

 

Члан 1. 
У Правилнику o социјалним давањима (даље: Правилник) број  02-1029/1 од 17.12.2019. године после члана 

4б. додаје се члан 4ц. који гласи: 
 

У случају проглашења ванредне ситуације, ванредног стања, ратног стања или другог догађаја који би се 
могао сматрати вишом силом, која онемогућава нормално функционисање државе и друштва  (даље: 
ванредни догађај), Управни одбор може одобрити исплату једнократне новчане помоћи из Фонда ван 
општих услова који су предвиђени овим Правилником и по хитном поступку. 
           
       Право на једнократну помоћ може се признати члану  који се изненада или тренутно нађе у стању 
социјалне потребе, коју не може самостално превазићи. 
      Једнократна новчана помоћ може се признати у случајевима задовољавања основних животних потреба 
члана или његове породице.  

 
Право на помоћ из Фонда, у случају ванредног догађаја, по основу егзистенцијалне угрожености има 

сваки члан који испуњава следеће услове: 
- да није у радном односу што доказује потврдом да се води у евиденцији незапослених, 
- да има статус самосталног уметника што доказује изводом из евиденције лица која самостално 

обављају уметничку или другу делатност у области културе, 
- уколико је пензионер, услов је да његова пензија не прелази износ од 32.000 динара што доказује 

достављањем копије последњег пензијског чека, 
- да није обавезно социјално осигуран по другом основу односно да није предузетник или власник 

другог привредног субјекта и да нема други извор прихода (осим новчане социјалне помоћи, 
накнаде за помоћ и негу другог лица и сл.) што доказује изјавом датом под моралном и 
материјалном одговорношћу уз пристанак да уколико се утврди нетачност навода у изјави, Сокој 
износ исплаћене накнаде одбије од  његових тантијема по првом следећем обрачуну, све у оквиру 
молбе за помоћ, 

- да је у последњих 12 месеци, рачунајући од месеца који претходи месецу подношења молбе, по  
свим  основама (емитовање и реемитовање, јавно извођење, јавно саопштавање, механичка 
репродукција, интернет и остали сервиси, посебна накнада и накнада из иностранства) остварио 
тантијеме с тим да не прелазе нето износ од 500.000,00 динара.  
 

     Приликом подношења молбе за једнократну помоћ, ако је због специфичности ситуације отежано 
прибављање доказа, довољно је да члан поднесе молбу, с тим да остале доказе мора доставити без 
одлагања, чим престану околности које су отежавале њихово прибављање, а најкасније у року од 90 дана 
од дана престанка ванредног догађаја (Стручна служба проверава услов који се односи на висину 
исплаћених тантијема). 
       
      Уколико Сокој накнадно утврди нетачност навода у изјави члана да нема других прихода, односно члан 
у остављеном року не документује свој статус, Сокој задржава право да износ исплаћене једнократне 
накнаде одбије од тантијема члана по првом следећем обрачуну накнада. 

     Једнократна новчана помоћ за члана, који је испунио услове из претходног става, се одређује у фиксном 
нето износу од 24.000 динара. 



 

  страна 2 од 2 

 
     Молба за помоћ се подноси Стручној служби искључиво лично, у писаној форми са образложење, 
електронском поштом, путем и-мејла са адресе коју је члан пријавио Сокоју, а ако то није могуће, редовном 
поштом.  
 
 У убрзаном поступку, Стручна служба, након провере да ли члан Сокоја испуњава предвиђени услов о 
износу остварених нето тантијемама, по молби исплаћује новчану помоћ у износу из става 3. овог члана. 
      
    На основу овог члана, право на једнократну новчану помоћ има само члан, а не његови чланови породице. 
 

Члан 2. 
 Ступањем на снагу ове допуне, све одредбе Правилника о социјалним давањима број 02-1029/1 од 
17.12.2019. године које нису допуњене овим Правилником, производе и даље правн0 дејство. 
 

Члан 3. 
    
 Овај Правилник ступа на снагу дана 7. априла 2020. године, када се објављује и од тада се примењује. 
 

                                      
                       Председник Управног одбора, 
       Никола Чутурило с.р. 

 


