ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКA ЗА АУТОРСКО И СРОДНА
ПРАВА ЗА 2008. ГОДИНУ

Од 01. јануара 2008. године до 31. децембра 2008. године Заводу за интелектуалну својину
је поднета укупно 741 пријава за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и
предмета сродних права.
Депоновани предмети заштите у 2008. години
ПОДНОСИОЦИ
ПРИЈАВЕ
Држављани Србије
/физичка и правна
лица
Страни подносиоци/
физичка и правна
лица
Укупно

А1/ауторско право

С1/сродна права

УКУПНО
ДЕПОНОВАНО

724

10

734

7

/

7

731

10

741

Наведени број депонованих ауторских дела и предмета сродних права у 2008. години
представља благи пораст у односу на број депонованих ауторских дела и предмета сродних
права у 2007. години који је износио укупно 642 депонована предмета заштите.
Све пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета сродних
права из 2008. године су унете у Евиденцију ауторских дела и предмета сродних права коју
води Завод за интелектуалну својину и унете у електронску базу података евидентираних и
депонованих ауторских дела и предмета сродних права за 2008 годину.
Одсек за ауторско и сродна права са укупно пет извршиоца у 2008. години издао је:
ПОТВРДЕ

УРЕЂЕЊА ПРИЈАВА

МИШЉЕЊА, ДОПИСИ И ЕMAIL ОДГОВОРИ

649

130

120

Од укупно приказаног броја депонованих предмета заштите у 2008. години у Одсеку за
ауторско и сродна права, није издата потврда о уношењу у евиденцију и депоновању за 113
предмета, од тог броја за 63 пријаве је писано уређење. Укупно 50 пријава за уношење у
евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета сродних права из 2008. године остало
је необрађено и преноси се за рад у 2009. годину.
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 2008. години у Евиденцији

организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, коју води Завод за
интелектуалну својину, на основу члана 159. Закона о ауторском и сродним правима (у
даљем тексту-ЗАСП), уписане су следеће организације:
1. СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14,
www.sokoj.rs.
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 1950. године, која
данас заступа по основу пуномоћја, преко 7000 домаћих аутора и носилаца ауторских
права, а на основу 98 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 под називом „СОКОЈ“ Савез организација композитора Југославије-друштво
за заштиту ауторских права. Последње решење којим је издата дозвола за обављање
делатности овој организацији издато је 25.03.2005. године, под бројем 3212/02-05 за
права из чланова 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 и 38. ЗАСП-а. На захтев
организације СОКОЈ допуњена је претходно издата дозвола и за обављање делатности
из члана 30. ЗАСП-а, решењем број 3212/2-05 од 17.10.2005. године. Дана 16.03.2006.
године решењем број 3212/3-06 СОКОЈ-у је измењена издата дозвола тако што се
важење дозволе ограничило на територију државе Републике Србије. Дана 16.05.2008.
године, поднеском број 2992/08, организација СОКОЈ је обавестила Завод о промени
назива организације, достављајући решење Агенције за привредне регистре број БД
42404/2008 од 16.04.2008. године по коме назив организације гласи СОКОЈОрганизација музичких аутора Србије. Своју тарифу накнада, организација је објавила
у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 85/07 од 18.09.2007. године а измене и
допуне Тарифе у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 91/08 од 7.10.2008.
године. У делу објављене одлуке о измени тарифе начињена је техничка грешка тако да
је организација морала да објави још једну измену и то у „Службеном гласнику
Републике Србије“ број 96/08 од 23.10.2008. 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 Организација за колективно остваривање сродних права произвођача
фонограма - „OFPYU“, пословно удружење. Дана 07.11.2006. године организација
OFPYU је обавестила Завод о промени свог пословног имена и седишта. Као доказ о
тој промени доставила је решење Агенције за привредне регистре од 24.10.2006. године
број БД.171211/2006. Промена се састојала из промене назива и седишта организације
за колективно остваривање сродних права произвођача фонограма-„OFPYU“, пословно
удружење OFPYU, Мачванска 18, Београд у Организацију произвођача фонограма
Србије-ОФПС, Београд, Адмирала Вуковића 38. Последње решење 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. Ова организација има закључена
3 билатерална уговора и то: Уговор са „PPL“- Лондон, Велика Британија, Уговор са
„RPA“-Москва, Руска федерација и Уговор са „EFU“, Естонија. Своју тарифу накнада,
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организација је објавила у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 53/08 од
20.05.2008. године.
3. „ПРАГУС“, Организација за колективно остваривање права глумаца, Београд,
Масарикова 5/VII, www.pragus.org.
Ова организација је специјализована за остваривање имовинских права глумаца.
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.
Допунским решењем број 4404/08/1 од 28.07.2008. године дозвољено је овој
организацији и обављање делатности колективног остваривања сродног права
интерпретатора из члана 143. ЗАСП-а које право се односи на право интерпретатора на
посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и средстава који су
подобни за умножавање снимљених интерпретација. Своју тарифу накнада
организација је објавила у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 52/07 од
08.06.2007. године.
4. „ПИ“, Организација за колективно остваривање права интерпретатора, Београд,
Мајке Јевросиме 38, pravainterpretatora.org.
Ова организација је специјализована за остваривање 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. Ова организација има закључен један билатерални
уговор и то са организацијом ASTERAS, Кипар. Своју тарифу накнада, организација је
објавила у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 6/08 од 18.01.2008. године и
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 119/08 од 26.12.2008. године.
Редовне активности одсека у 2008. години
•
•

•
•
•

•
•

Рад на изради нацрта Закона о ауторском и сродним правима и изради
образложења овог закона;
Издато допунско решење организацији ПРАГУС за обављање делатности
колективног остваривања сродног права интерпретатора из члана 143. ЗАСП-а које
право се односи на право интерпретатора на посебну накнаду од увоза, односно
продаје техничких уређаја и средстава који су подобни за умножавање снимљених
интерпретација;
Надзор над радом регистрованих организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права у Републици Србији;
Присуствовање састанку „СОКОЈ“-а и „ХДС ЗАМП“-Хрватске колективне
организације за остваривање ауторских музичких права, одржаног у Загребу,
Хрватска, од 20.02.-21.02.2008. године;
14.02.2008. године састанак са представницима „ХОРЕС“-а, Пословно удружење
хотелско угоститељске привреде и представницима Општег удружења угоститеља
Београда у вези примедби на рад регистрованих колективних организација, висину
њихових тарифа и коментара на предложене измене и допуне ЗАСП-а;
Март 2008. године, одржан састанак са представницима организације „ПИ“ у вези
примедби на рад ове организације изнетих у писменом захтеву за надзор, поднетом
од стране организације ОФПС;
19.03.2008. године одржан састанак са адвокатима телевизије Б92 и Happy
телевизије у вези рада регистрованих колективних организација и тек основане
Асоцијације националних комерцијалних телевизија;
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•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Састанак свих регистрованих организација за колективно остваривање ауторског и
сродних права, одржан у Заводу, 03.04.2008. године у вези резултата двомесечног
рада организација у погледу усклађивања њихових тарифа;
Посета Завода за интелектуалну својину Црне Горе. Разговор са Душанком
Ћетковић, обављен 11.04.2008. године у вези начина рада Одсека за ауторско и
сродна права Завода за интелектуалну својину Републике Србије, у вези рада на
депоновању ауторских дела и вршења права надзора над колективним
организацијама;
30.05.2008. године одржан састанак са РТС-ом, РТВ Војводина, СОКОЈ-ем и РРА у
вези постојећег нерешеног односа РТС и РТВ Војводина, као корисника ауторских
музичких дела и СОКОЈ-а Организације музичких аутора Србије;
30.05.2008. године одржан састанак са представником организације ПИ, г.
Никезићом у вези са предлогом решења проблема наплате и расподеле јединствене
накнаде;
Посета делегације Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и ЕU
CARDS Тима. Дана 20.05.2008. године, обављен разговор са директором Института
за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, госпођом Лидијом Вигњевић и
професором Слободаном Марковићем у вези тренутног стања ауторско правне
заштите у Републици Србији, поступка евидентирања и депоновања ауторских дела
и предмета сродних права и рада Завода са колективним организацијама, са
посебним освртом на надзор над радом колективних организација;
14.05.2008. године, одржан састанак са Тимом потпредседника Владе за
имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва који је покренуо иницијативу
за унапређење законодавних решења из ЗАСП-а и осталих закона који би
омогућили приступ књигама за слепе и слабовиде;
Од 30.06.-03.07.2008. године посета Mihály Ficsor, експерта из области ауторског и
сродних права, у оквиру експертске мисије организоване од стране TAIEX
програма као једног од пројеката Европске Комисије из области интелектуалне
својине. Циљ ове посете био је пружање помоћи Заводу у изради новог закона о
ауторском и сродним правима и остваривању активнијег и ефикаснијег надзора над
радом организација за колективно остваривање ауторских и сродних права;
Присуствовање другом састанку локалних ТВ станица у Србији одржаног у Чачку,
30.06.2008. године;
08.07.2008. године одржан састанак са представницима организације „ПРАГУС“ у
вези потребе измене Тарифе накнада ове организације а у оквиру надзора над
радом колективних организација;
рад на давању мишљења о члановима Нацрта закона о изменама и допунама Закона
о порезу на доходак грађана који се односе на ауторско и сродна права;
11.09.2008. године одржан састанак са представницима организације СОКОЈ у вези
измена и допуна Закона о ауторском и сродним правима;
12.09.2008. године одржан састанак са представником организације ОФПС у вези
рада организације ОФПС;
Од 15.09.-17.09.2008. године поновна посета Mihály Ficsor, експерта из области
ауторског и сродних права;
24.09.2008. године присуствовање састанку Извршног одбора предузетника Србије
одржан у Привредној комори Србије;
03.10.2008. године састанак у Привредној Комори Београда, излагање представника
Завода о предложеним изменама и допунама ЗАСП-а и раду колективних
организација;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Одржан састанак са организацијама ПИ и ОФПС, поводом иницијативе
организације ПИ за постизање договора са организацијом ОФПС око наплате и
расподеле јединствене накнаде;
Присуствовање седници Скупштине Асоцијације емитера у Чачку 07.11.2008.
године;
Администрирање базе података евидентираних и депонованих ауторских дела и
предмета сродних права;
Издавање мишљења о примени одредби Закона о ауторским и сродним правима;
Сарадња са органима управе: Министарством за науку и технолошки развој
Републике Србије, Министарством финансија Републике Србије, Министарством
културе Републике Србије;
Сарадња са Републичком радиодифузном агенцијом;
Сарадња са Привредном комором Србије;
Сарадња са Привредном комором Београда;
Послови Одсека из надлежности вршења надзора над радом организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права

•
•
•
•
•

Присуствовање састанцима регистрованих организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права (у својству посматрача) вођених ради усклађивања
тарифа накнада ових организација;
Издат налог организацији ПРАГУС за измену Тарифе накнада ове организације;
Обављен редован годишњи надзор над радом организације ОФПС;
Издати налози за спровођење мера за отклањање утврђених неправилности у раду
организације ОФПС;
Присуствовање састанцима и седницама органа организација за колективно
остваривање ауторског и сродних права и то:
-24.01.2008. године састанак Управног одбора СОКОЈ-а;
-27.02.2008. године састанак Управног одбора ОФПС-а;
-28.02.2008. године састанак Управног одбора СОКОЈ-а;
-31.03.2008. године седница Скупштине СОКОЈ-а;
-02.06.2008. године седница Скупштине ПИ;
-25.06.2008. године састанак Управног одбора СОКОЈ-а;
-29.06.2008. године седница Скупштине СОКОЈ-а;
-17.09.2008. године састанак Управног одбора ОФПС-а;
-21.10.2008. године седница Скупштине ОФПС-а;
-11.11.2008. године састанак Надзорног одбора ОФПС-а;
-11.11.2008. године-састанак Управног одбора ОФПС-а;
-12.11.2008. године састанак Управног одбора СОКОЈ-а;
-17.12.2008. године састанак Управног одбора СОКОЈ-а;
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Семинари и конференције у Републици Србији
•
•
•

•
•

Присуствовање Семинару о Националном програму интеграције, Београд,
25.01.2008. године;
Учешће Јелене Радојевић у својству предавача на завршном округлом столу
„Ауторска права у медијима“ одржаном у сали Удружења независних новинара
Србије-НУНС, Београд 21.03.2008. године.
Присуствовање семинару “Усклађивање са законодавством Европске Уније“
одржаном у Београду 03.10-04.10.2007. године.
Похађање тренинга “Управљање променом и унапређење менаџерских вештина“
одржаног 07.05-08.05.2008. године у организацији Завода. Тренинг је одржао
ICVA/CIS Training and Information Resource Centre;
Учешће Зорице Гулас у својству предавача на Семинару за локалне и регионалне
радио и ТВ станице Војводине „питања регулисања ауторских права“, одржан у
Новом Саду у Скупштини АП Војводине, 21.11.2008. године. Предавање
представника Завода било је на тему „Законски оквир деловања организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права и емитера као корисника
ауторских дела и предмета сродних права“;
Стручна усавршавања и семинари у иностранству

•
•
•
•
•
•
•

Присуствовање 12-том заседању Сталног WIPO Комитета за интелектуалну
својину, генетске ресурсе, традиционална знања и фолклор, одржано у Женеви,
Швајцарска од 25.02 до 29.02.2008. године
Присуствовање 16-том заседању Сталног WIPO Комитета за ауторско и сродна
права - WIPO SCCR 16, одржано у Женеви, Швајцарска од 09.03. до 13.03.2008.
године;
Присуствовање Субрегионалном семинару о ауторском и сродним правима и
колективном управљању правима, који је одржан од 22.05-23.05.2008. године у
Букурешту, Румунија;
Студијска посета два представника Завода Организацији за колективно
остваривање ауторских музичких права-GEMA, Минхен, Немачка, у организацији
WIPO-а, у периоду од 02.06. до 05.06.2008. године;
Присуствовање Субрегионалном симпозијуму о правима интерпретатора у
информатичком друштву. Симпозијум је одржан од 10.06-12.06.2008. године у
Тулча, Румунија;
Учешће на Семинару о ауторском и сродним правима који је одржан у Женеви,
Швајцарска, са наставком у виду двонедељног тренинга у Лондону, Велика
Британија у периоду од 07.10-25.10.2008. године;
Присуствовање конференцији о колективном остваривању ауторског и сродних
права у Европи одржаној у Бриселу, Белгија од 23.11 до 26.11.2008. године;

Извештаји са Семинара и конференција на којима су учествовали запослени у Одсеку
за ауторско и сродна права
1. Извештај Зорице Гулас са састанка „СОКОЈ“-а и „ХДС ЗАМП“, Хрватске
колективне организације за остваривање ауторских музичких права, одржаног у
Загребу, Хрватска;
2. Извештај Јелене Радојевић са 12-тог заседања Сталног WIPO Комитета за
интелектуалну својину, генетске ресурсе, традиционална знања и фолклор;

6

3. Извештај Јелене Радојевић са семинара „„Ауторска права у медијима“;
4. Извештај Зорице Гулас и Јелене Радојевић са WIPO-IFRRO Субрегионалног
семинара о ауторском и сродним правима и колективном управљању правима;
5. Извештај Марије Даскаловић Илић са Субрегионалног симпозијума о правима
интерпретатора у информатичком друштву;
6. Извештај Зорице Гулас са Међурегионалног семинара о ауторском и сродним
правима одржаног у Женеви, Швајцарска и Лондону, Велика Британија од 08.1025.10.2008;
Односи са медијима
У 2008. 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:
•
•

•
•
•

•
•

•

17.01.2008. године дата изјава за новинску агенцију, “Бета“, новинару Јовану
Ристићу у вези са колективним остваривањем ауторског и сродних права, са
посебним освртом на колективно остваривање права произвођача фонограма;
03.03.2008. године дата изјава за ТВ ПИНК (фоно запис), за емисију “Добар
комшија“ у вези рада колективних организација СОКОЈ и ОФПС и обавезе
корисника ауторских дела и предмета сродних права према овим колективним
организацијама;
26.03.2008. године дата изјава за ТВ емисију о култури, Телевизије ТВ ФОКС у
вези стања ауторско правне заштите у Србији;
У априлу 2008. године дата изјава за ТВ емисију о култури за РТС, (новинар Ивана
Миљковић), на тему - проблем нелегалног фотокопирања уџбеника и друге
литературе;
17.04.2008. године, разговор са новинаром Политике, Николом Белићем, за рубрику
“Београдска хроника“, поводом одржане седнице одбора удружења угоститеља и
туризма а у вези измена и допуна Закона о ауторском и сродним правима, као и у
вези са радом колективних организација, са посебним освртом на начин
одређивања тарифа накнада ових организација;
24.09.2008. године гостовање у радио емисији „Предузетник“ Радио Београда-202,
на тему колективно остваривање ауторских и сродних права у Републици Србији;
06.11.2008. године дата изјава за вести телевизије Б92 у вези рада организације
ОФПС и надзора над радом ове организације;
21.11.2008. године дата кратка изјава за ТВ Војводина у вези предавања
представника Завода на Семинару за локалне и регионалне радио и ТВ станице
Војводине „питања регулисања ауторских права“;

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