ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКA ЗА АУТОРСКО И
СРОДНА ПРАВА ЗА 2007 ГОДИНУ
За в.д. директора Завода за интелектуалну својину
Г-ђу Бранку Тотић
На основу Закона о ауторском и сродним правима („Службени лист СЦГ“ број
61/07) и Уредбе о евиденцији ауторских дела и предмета сродних права
(„Службени лист СЦГ“број 24/05) евидентирање и депоновање ауторских дела и
предмета сродних права у делокругу су Завода за интелектуалну својину односно
Одсека за ауторско и сродна права.
Од 01. јануара 2007. године до 31. децембра 2007. године (закључно) у Заводу за
интелектуалну својину депоновано је укупно – 642 ауторска дела.
Депонована дела у 2007. години
ПОДНОСИОЦИ
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Од укупно приказаног броја предмета у 2007 години преостало је незавршених
предмета - 57.
Наведени број депонованих ауторских дела у 2007 години представља само благи
пад у односу на број депонованих дела у 2006 години који је износио укупно 681.
Организације за колективно остваривање ауторског и сродних права
Одсек за ауторско и сродна права води евиденцију организација за колективно
остваривање ауторског и сродних права у Републици Србији . У 2007. години у
Евиденцији организација за колективно остваривање ауторског и сродних права,
коју води Завод за интелектуалну својину, на основу члана 159. ЗАСП-а, уписане су
следеће организације:
1. „СОКОЈ“- Организација музичких
Мишарска 12-14, www.sokoj.org.yu.

аутора

Србије,

Београд,

Ова организација специјализована је за колективно остваривање
ауторских права композитора, текстописаца, аранжера музике и
других носилаца ауторских права на музичким делима свих жанрова.
Реч је о организацији основаној још давне, 1950 године, која данас
заступа по основу пуномоћја, преко 7000 домаћих аутора и носилаца
ауторских права, а на основу 88 билатералних уговора закључених са
иностраним ауторским друштвима више од 2.000.000 иностраних
аутора.
Наведена организација, први пут је уписана у евиденцију
организација за колективно остваривање ауторског и сродних права
коју води Завод за интелектуалну својину, дана 28.07.1998.године
решењем број 3101/1-98 и то под називом „СОКОЈ“ Савез
организација композитора Југославије-друштво за заштиту ауторских
права.
Последње решење о обнови дозволе за обављање делатности, издато
је 25.03.2005. године, под бројем 3212/02-05 за права из следећих
чланова ЗАСП-а: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 38. Дана
16.03.2006.године решењем број 3212/3-06 СОКОЈ-у измењена издата
дозвола тако што се важење дозволе ограничило на територију
државе Србије.
Своју тарифу накнада, организација је донела и објавила у
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 85/07 од 18.09.2007.
године.
2. „OFPS“-Организација произвођача фонограма Србије, Београд,
Адмирала Вуковића 38, www.ofps.org.yu.
Ова организација је специјализована за колективно остваривање
имовинских права произвођача фонограма.
Наведена организација, први пут је уписана у евиденцију
организација за колективно остваривање ауторског и сродних права
коју води Завод за интелектуалну својину, дана 14.06.2002. године
решењем број 2269-2/02 и то под називом „OFPYU“.
Последње решење о обнови дозволе за обављање делатности, издато
је овој организацији дана 13.04.2005. године, под бројем 5494/1-05 за
права из следећих чланова ЗАСП-а: 124, 125 и 143.
Своју тарифу накнада, организација је донела и објавила у
„Службеном листу СЦГ“ број 5/06 од 27.01.2006. године.
3. „ПРАГУС“, Организација за колективно остваривање права глумаца,
Београд, Масарикова 5/VII, www.pragus.org.
Ова организација је специјализована за заштиту имовинских права
уметника интерпретатора (глумаца, играча и пантомимичара).
Наведена организација је дозволу за рад добила на основу решења
Завода број 12088/06-1 од 28.11.2006. године, за права из следећих
чланова ЗАСП-а: 114 и 115.
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Своју тарифу накнада, организација је донела и објавила у
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 52/07 од 08.06.2007.
године.
4. „ПИ“,
Организација
за
колективно
остваривање
права
интерпретатора музичких и музичко-сценских дела, Београд, Мајке
Јевросиме 38. pravainterpretatora.org.
Ова организација је специјализована за заштиту имовинских права
интерпретатора музичких и музичко-сценских дела.
Наведена организација је дозволу за рад добила на основу решења
Завода број 6737/07-2 од 06.06.2007. године, за права из следећих
чланова ЗАСП-а: 114, 115 и 143. Своју тарифу накнада, организација
је донела и објавила у „Службеном гласнику Републике Србије“ број
број 6/08 од 18.01.2008. године.

Редовне активности одсека у 2007 години
•
•
•

•

•
•
•

Учешће у раду на припреми нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
ауторском и сродним правима и на припреми образложења овог закона.
Сарадња и надзор над радом регистрованих организација за колективно
остваривање ауторског и сродних права у Србији, присуствовање
скупштинама и управним одборима ових организација.
Извршен надзор над радом „ОФПС“-а организације за колективно
остваривање права произвођача фонограма. На основу извршеног надзора,
Завод је утврдио више неправилности у раду ове организације те је у складу
са чланом. 174. став. 2. ЗАСП-а наложио овој организацији спровођење
мера за отклањање неправилности и одредио рокове за њихово отклањање
(записник број 106/07-2 о извршеном надзору од 19.04.2007 .године).
Све налоге Завода, ова организација је и извршила у остављеним роковима.
Извршен надзор над радом „СОКОЈ“-а – организације за заштиту ауторских
музичких права. На основу извршеног надзора, Завод је утврдио више
неправилности у раду ове организације те је у складу са чланом. 174. став. 2.
ЗАСП-а наложио овој организацији спровођење мера за отклањање
неправилности и одредио рокове за њихово отклањање (записник број
105/07-2 о извршеном надзору од 14.05.2007. године).
Све налоге Завода, ова организација је и извршила у остављеним роковима.
Издата дозвола за рад-решење, организацији за колективно остваривање
права интерпретатора музичких и музичко-сценских дела „ПИ“, Београд,
Мајке Јевросиме 38.
Извршен поновни надзор над радом „СОКОЈ“-а – организације за заштиту
ауторских музичких права у децембру 2007 године.
Извршен поновни надзор над радом „ОФПС“-а- Организације произвођача
фонограма Србије у децембру 2007. године.У току је сумирање налаза и израда
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записника о извршеном надзору.

•

•
•
•
•

Администрирање базе података евидентираних и депонованих ауторских
дела и предмета сродних права за 2007 годину. Тачно 22 предмета нису
унета у евиденцију, односно базу података и пренети су у 2008. годину.
Предмети заштите из 2007 године који нису унети у базу података, биће
евидентирани, уношењем у базу, у трећој недељи јануара 2008. године.
Сарадња са органима управе: Министарством финансија, Министарством
одбране Републике Србије, Министарством културе Србије. Републичким
јавним правобранилаштвом.
Сарадња са Републичким јавним правобранилаштвом.
Сарадња са Општинским судом у Нишу.
Сарадња са Привредном комором Србије.

Семинари и конференције у Републици Србији
•

•

•
•

Учешће на 16. сусрету правника у привреди Србије одржаног у Врњачкој
Бањи у мају 2007. године и презентација рада у оквиру секције
интелектуалне својине: “Заштита инвестиције у стварању и пласману
нематеријалног добра интелектуалне својине“-Љиљана Рудић Димић.
Учешће Јелене Радојевић, дипл.правник, саветник за послове ауторског и
сродних права, у својству предавача, на семинару у организацији Удружења
независних новинара Србије-НУНС, са темом „Ауторско право и медији“ у
Београду, Врању, Новом Пазару, Суботици, Чачку, Крагујевцу, Новом Саду.
Присуствовање семинару “Усклађивање са законодавством Европске Уније“
одржаном у Београду 03.10-04.10.2007. године.
Присуствовање Регионалној конференцији о заштити интелектуалне
својине, одржаној на Космају 03.12-04.12.2007. године.

Стручна усавршавања и семинари у иностранству
•

•

Учешће на Првој посебној сесији Сталног комитета за ауторско и сродна
права, WIPO SCCR везано за даљи консензус предлога новог међународног
Уговора о заштити емисионих предузећа, од 16. до 20. јануара 2007. године,
Женева, Швајцарска.
Учешће на другој посебној сесији Сталног комитета за ауторско и сродна
права, WIPO SCCR S2 од 17 - 23.06.2007. године, Женева, Швајцарска.
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Односи са медијима
У 2007. години, испред Одсека, дате су и објављене изјаве у дневним и недељним
новинама, као и изјаве за телевизијске емисије, на тему ауторско и сродна права,
рад Завода као надзорног органа над радом регистрованих организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права у Србији, стање ауторско
правне заштите и законодавства у Србији и то:
•
•
•
•

Интервју за дневне новине „Данас“, о стању ауторско правне заштите и
законодавства у Србији, објављен 11.01.2007. године, у рубрици Теразије.
Интервју листу „Данас“, новинар С.Стаменић - 07.03.2007. године везано за
решења из Закона о ауторском и сродним правима и звона мобилних
телефона односно рачунарске опреме који покрећу мобилне телефоне.
Интервју ТВ Палма+, емитован на дневнику 13.03.2007. године везано за
решења из Закона о ауторском и сродним правима, улози Завода и правима
аутора музичких дела.
Изјава за Радио Телевизију Србије, за емисију „Београдска хроника“,
09.12.2007. године, везано за обавезе корисника према регистрованим
организацијама за колективно остваривање права.

испред Одсека за ауторско
и сродна права, шеф Одсека
Зорица Гулас, дипл.правник
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