
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
за 2017.годину 

 

ОФА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФОТОГРАФСКИХ АУТОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2018.године 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ОФА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФОТОГРАФСКИХ АУТОРА  

Адреса                                      Милентија Поповића 23/9,Београд 

Шифра делатности                  9499 

Матични број                           28121601 

ПИБ                                           108193750 

 

 

 



Организација пословања и најважније активности 

 

          Организација фотографских аутора је основана ради колективног остваривања права 
аутора фотографије.Своју делатност обавља на основу Закона о ауторском и сродним 
правима(Sluzbeni glasnik RS,broj 104/09) 

           Решење Завода за интелектуалну својину  Број 2013/3101 од 16.07.2013.године. 

           Као непрофитна организација ОФА врши наплату накнаде по два основа: 

           Накнада за кабловско реемитовање фотографских дела  
-домаћих аутора и носилаца ауторсих права и чланова на основу члана 153. и 180.Закона о 
ауторском и сродним правима 
-као и страних аутора и  носилаца ауторских правана основу члана 186.Закона о ауторском 
и сродним правима 
2.Наплата посебне накнаде у складу са чланом 39.став 1. и 5. Закона о ауторском и 
сродним правима . 
          Одредбама члана 39. Закона о ауторском и сродним правима прописано је право 
аутора на посебну накнаду од правног и физичког лица  које пружа услуге фотокопирања 
уз накнаду. Да би могла да наплаћује посебну накнаду, било је потребно донети тарифу. 
Тарифу од физичких и правних лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и 
увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за 
некомерцијално умножавање фотографија одобрио је Завод за интелектуалну својину 
решењем донетим 05.05.2015. године, 990 број 021-2015/3151-05. Одобрена тарифа 
објављена је и у Службеном гласнику РС број 42 од 11.05.2015. године.Ово из разлога јер 
фотокопирнице немају репрезентативно удружење па је Завод преузео улогу 
дозвољености и висине предложене накнаде ОФА.  
           На овај начин ауторима се истовремено омогућава да остваре средства која ће им 
омогућити да наставе да се баве стваралачким радом.  Дакле и аутори фотографије имају 
ексклузивно/искључиво право да економски искоришћавају своје дело и да им за свако 
искоришћавање ауторског дела од стране другог лица, припада накнада.  
           Накнада се сходно члану 1 Тарифе одређује на следећи начин: 

1. 125,00 динара без пдв-а месечно по фотокопир апарату. 
2. 0,125% од увезених техничких уређаја увећаних за царину(без ПДВ-а) 

             

 

 

Запослени 



          ОФА има три стално запослена радника на неодређено време. 
 
ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ОФА 
 
 Полазећи од чињенице да Тарифа из 2014. била нејасна, пошто је приход 
обухватала појмом - приход од медијског садржаја, а као такав био недефинисан, па су 
неки кабловски реемитери умањивали своје приходе, ОФА је покренула поступак за њену 
измену. Ово се посебно односи на највећег кабловског реемитера који покрива 55% 
тржишта у Србији - SERBIA BROADBAND -  Српске кабловске мреже д.о.о.Београд 
(НовиБеоград), Булевар Зорана Ђинђића 8А. Имајући у виду да половину прихода ОФА 
очекује од овог кабловског реемитера његово умањење прихода за 4/5 у потпуности је 
зауставило пословање ОФА.  

 Због тога је ОФА како је наведено приступила измени Тарифе коју је Завода за 
интелектуалну својину Србије својом сагласношћу и одобрио под бр990 br. 021/2016/3256-
05 

 Након тога је ОФА тарифу објавила у Службеном Гласнику 59/2016 од  29.6.2016. 
која је ступила на правну снагу дана 7. 7. 2016. 

 Дана 27. 9. 2016. ОФА је послала свим кабловским реемитерима нови уговор а 
такође и њиховим организацијама ПУКОС, УКОШ, Телекому, СББ, ПТТ, међутим, ни 
један од наведених оператера се није јавио. Након тога, Управни одбор ОФА је у децембру 
2016. одлучио да се поднесу тужбе против свих кабловских реемитера који одбијају да 
потпишу уговор са ОФА а у вези са новом Тарифом. 

 Према томе, у току 2016 - 2017. ОФА je закључила уговоре са кабловским реемитерима али 
не довољно. Преко половине је остало незакључено. Кабловски реемитери и даље шаљу недовољно 
тачне податке (достављају по старом обрачуну накнаду или нетачан број претплатника).  

 Ипак, у односу на претходну 2016. износ наплате за 2017. увећао се за 26%. 

 Међутим, ОФА не може да оствари приход за 2017. јер СББ који покрива преко 50% 
тржиштва кабловског реемитовања плаћа као накнаду по старој Тарифи из 2015. по претходној 
тарифи тако да је приход ОФА умањен за 50%. 

 To значи да ОФА не може да оствари приход од 1.000.000,00 динара месечно што годишње 
износи 12.000.000,00 динара тако да је приход остао на годишњем нивоу од 21.000.000,00 динара. 

 На овај начин онемогућено је нормално функционисање организације имајући у виду да је 
Завод за интелектуалну својину Србије приликом давања сагласности на тарифу имао у виду да ће 
ОФА имати одређену висину прихода од око 31.000.000,00 динара те да ће од тог износа моћи да 
подмири трошкове рада организације које месечно износе 30% од укупне месечне наплате, 
отприлике 1.000.000,00 динара колико сада у просеку износе трошкови рада организације. 

 У току 2017. покренути су поступци за остваривање ових права против СББ. Што се тиче 
осталих тужби против кабловских реемитера, оне су окончане, тако да једини проблем који ОФА 
има јесте СББ. Интересантно, исти проблем има и СОКОЈ који такође види поступке против СББ, 
само код њих СББ не плаћа било какву накнаду док СББ плаћа ОФА осам пута мању накнаду. 



 
 На овом месту даћемо упоредну анализу плаћања са Телеком и Радијус вектором: 
 
 На основу извештаја РАТЕЛ за 2015. који је последњи извештај о заступљености 
кабловских реемитера - оператора на тржишту Србије, СББ покрива 45% тржишта, Телеком 
Србија 15% а Радијус Вектор 3% тржишта телекомуникација - кабловског реемитовања. 
 
 СББ у просеку месечно плаћа       300.000 динара а покрива 45% тржишта. 
 Телеком Србија у просеку плаћа   850.000 динара а покрива 15% тржишта. 
 Радијус Вектор у просеку плаћа   100.000 динара а покрива   3 % тржишта. 
 
 Из ове анализе јасно произилази да СББ плаћа скоро 15 пута мању накнаду од оне које је 
дужан да плати. 
	
ПОСТУПЦИ	ПРЕД	СУДОМ	
ТУЖИЛАЦ	ОФА	ТУЖЕНИ	СББ	
ПРЕДМЕТ	пред	Привредним	судом	у	Београду	27	П.	бр.	18/17	
утужени	период	од	1.1.	-	31.12.	2014.	
Тужба	поднета	31.12.2016.	
Рочиште	17.1.2017.	
Одржано	рочиште,	тужени	се	изјаснио,	оспоравају	тужбу,	немају	право	на	наплату	када	тарифа	
није	утврђена,	није	постојао	уговор	између	парничних	странака.	
Приговорено	је	на	личност	вештака,	неспоран	је	период	од	22.12.	-	31.12.	2014.	као	и	за	износ	
камате	
Поднесак	доказ	о	уплати	таксе	за	тужбу	25.	1.	2017.	
Поднесак	тужиоца	од	25.	1.	2017.		
Достављени	докази	да	је	тужени	реемитовао	фотографије	
Достављени	докази	-	извештај	Завода	за	интелектуалну	својину	
Достављени	списи	преписка	и	преговори	у	вези	тарифе		
Поднесак	тужиоца	од	14.2.2017.	
Достава	доказа	о	уплати	трошкова	за	предујам	вештачења	
Рочиште	31.2.2017.	
остајемо	при	тужби	и	предлажемо	да	суд	одреди	вештачење	
тужени	истакао	приговор	апсолутне	ненадлежности,	да	нема	правног	основа,	да	не	може	да	се	захтева	
накнада	пре	22.12.2017.	
тужилац	истакао	да	су	преговори	вођени	још	од	2013.	да	је	тужени	упознат	са	предлогом	висине	Тарифе	
Суд	је	одредио	вештачење	Ђорђа	Јокића	на	околност	утврђивања	потраживања	тужиоца	за	прериод	од	1.1.	
-	31.12.	2014.	
Рочиште	11.4.2017.	
Одложено	рочиште	за	6.6.2017.	из	разлога	што	судији	нису	достављен	предмет	јер	се	исти	налази	код	
вештака.	Тужилац	тражио	да	се	новчано	казни	тужени	због	недостављања	доказа.	Доставио	пресуду	између	
истих	странака	а	због	уједначавања	судске	праксе.	Наложено	судском	вештаку	да	достави	предмет	и	налаз.	
Поднесак	тужиоца,	13.4.2017.	
Тражили	смо	да	суд	опомене	судског	вештака	а	ако	ни	после	опомене	то	не	уради	да	се	новчано	казни.	
Тражили	да	се	судски	вештак	изјасни	да	не	може	да	уради	налаз	јер	тужени	није	доставио	потребне	
податке,	под	претњом	кажњавања.	Пресуда	коју	је	доставио	тужени	не	односи	се	на	однос	између	
парничних	странака.	
Рочиште	од	6.6.2017.		
Одложено	рочиште	услед	спречености	судије	па	је	ново	заказано	за	14.9.2017.	
Поднесак	тужиоца	6.6.2017	
Изјашњење	на	налаз	и	мишљење	судског	вештака	од	17.5.2017.	Судски	вештак	није	урадио	како	треба	налаз	
јер	је	засновао	на	подацима	РАТЕЛ	а	није	узео	у	обзир	и	податке	од	трошкова	одржавање	мреже	јер	улазе	у	
приход	а	не	расход.	



Поднесак	тужиоца	од	29.6.2017.	
Наведено	да	судски	вештак	није	узео	у	обзир	трошкове	одржавања	мреже	и	тражимо	да	се	оне	уврсте	у	
допунски	налаз	и	мишљење.	Потребно	је	да	се	судски	вештак	само	јасније	изјасни		
Рочиште	14.9.2017.	
Нема	примедбе	на	налаз	и	мишљење	вештака	у	износу	од	7.371.752.,00	није	унето	као	саставни	део	
мишљења	а	опет	чини	остварени	приход	и	предложено	да	се	судски	вештак	изјасни	на	ове	околности.	
Вештак	није	позвао	тужиоца	на	вештачење.	Да	се	изјасни	и	у	вези	са	примедбама	у	вези	са	каматом.	
Следеће	рочиште	заказано	за	14.11.2017.	
Рочиште	14.11.2017.	
Одложено	јер	је	судија	прешла	да	ради	у	Апелациони	суд	у	Београду	
ПРЕДМЕТ	пред	Привредним	судом	у	Београду		П.	бр.	6142/15	
утужени	период	од	16.7.	-	31.12.	2013.	
Тужба	поднета	15.10.2015.	
Поднесак	од	31.12.2015.		
Изјашњење	на	одговор	на	тужбу.	Доставили	решење	о	издавању	дозволе.	
Рочиште	1.2.2016.	
Одржано	рочиште.	Предложено	вештачење	а	на	основу	извештаја	РАТЕЛ	уколико	туежени	не	достави	
документа	а	за	утужени	период.	Затражили	смо	званични	извештај	од	РАТЕЛ.	
Одређено	вештачење	и	наложено	да	се	уплати	30.000	динара	на	име	предујма	вештачења.	
Поднесак	од	17.2.	2016.	
Поднесак	у	прилогу	доказ	да	је	уплаћен	30.000	динара	на	име	предујма	вештачења.	
Рочиште	23.3.2016.	
Одложено	рочиште	зато	што	судски	вештак	није	урадио	свој	налаз	и	мишљење.	
Рочиште	12.5.	2016.	
Рочиште	28.6.	2016.		
Рочиште	4.10.	2016	
Достављене	примедбе	на	налаз	и	мишљење	судског	вештака	
Одложено	рочиште.	
Поднесак	9.10.2017.	
Примедбе	на	налаз	и	мишљење	судског	вештака		
Поднесак	3.11.2017.	
Предложено	да	се	донесе	делимична	пресуда	у	делу	који	је	зрео	за	пресуђење.	
Рочиште	15.	11.	2016.	
Одложено	рочише	није	се	појавио	судски	вештак	
Рочиште	19.12.2016.	
Одржано	рочиште.	Наложено	да	се	достави	поднесак	са	свим	доказима	на	које	се	позива	тужиоца	а	ради	
допуне	вештачења.	Одложено	за	19.	1.	2017.	
Рочиште	19.	1.	2017.	
Констатовано	да	судски	вештак	није	одговорила	на	примедбе	вештачење.	Одложено	за	2.	3.	2017.	Тражено	
да	судски	вештак	допуни	свој	налаз	и	мишљење.	
Рочиште	2.3.2017.	
Судски	вештак	није	могао	да	изради	допунски	налаз	и	мишљење	јер	јој	тужени	није	доставио	потребне	
податке.	Одложено	за	13.4.2017.	
Рочиште	13.4.2017.	
Тужена	стран	није	поступила	по	налогу	суда.	Тражено	да	се	доставе	подаци.	
Рочиште	за	29.5.2017.	
Позвати	судског	вештака	да	достави	налаз	и	мишљење.	
Рочиште	6.9.2017.	
Одложено.	
Рочиште	23.10.2017.	
Није	здружено	допунско	изјашњење	
Рочиште	7.12.2017.	



Промењен	адвокат	туженог.	Тужени	није	доставио	податке.	Тужилац	тражи	да	му	достави	податке	о	
приходу	од	кабловског	реемитовања.	Одложено	за	31.1.2018.	
ПРЕДМЕТ	пред	Привредним	судом	у	Београду		П.	бр.	18/17	
утужени	период	од	16.7.2016.	-	31.12.	2016.	
	
Тужба	поднета	3.3.2017.	
Припремно	рочиште	
Одређено	вештачење.	
Рочиште	20.6.2017.	
Констатовано	да	је	вештак	примио	списе	предмета.		
Поднесак	од	24.8.2017.		
Приговор	на	налаз	и	мишљење	судског	вештака.	Није	обрачуно	правилно.		
Рочиште	20.	9.	2017.	
Поново	изнете	примедбе	на	налаз	и	мишљење.	Није	урађен	по	налогу	суда	већ	по	свом	нахођењу.	Нисмо	
примили	одговор	на	наше	примедбе.	Предлажемо	да	се	затражи	од	туженог	број	претплатника	и	цена	
претплате.	Истакли	смо	да	немамо	поверење	у	судске	вештаке.	
Поднесак	2.10.2017.	
Објашњено	да	тужени	поседује	о	броју	претплатника.	Доставили	решење	РЕМ	од	3.3.2017.	са	напоменом	да	
су	назначени	подаци	означени	као	пословна	тајна	па	не	могу	да	нам	доставе.	Доставили	смо	закучак	
Уставног	суда	од	14.9.2017.	којим	се	одбацује	иницијатива	за	оцену	уставности	Тарифе.	
Поднесак	тужиоца	3.11.2017.	
Упознајемо	судског	вештака	187	став	6.	Закона	о			којим	је	прописано	да	корисник	је	дужан	да	плаћа	по	
старој	Тарифи	до	окончања	спора	по	новој	тарифи.		
Рочиште	9.11.2017.	
Није	приступио	вештак	Слободан	Васић.	Тужени	није	поступио	по	допису	суда	о	достави	броја	претплатника.	
Предложен	вештак	актуар	Бранко	Павловић.	Следеће	заказано	за	27.12.2017.	
Поднесак	тужиоца	од	25.12.2017.	
Достављена	кривична	пријава	против	судског	вештака	Слободана	Васића	од	21.12.2017.	
Достављена	тужба	против	РАТЕЛ	од	14	.11.	2017.	
Достављен	званични	извештај	РАТЕЛ	
Достављене	фактуре	као	пример	једна	од	Радијус	Вектора	а	друга	од	СББ		
	
ПРИВРЕДНИ	СУД	У	БЕОГРАДУ	
	
Број	предмета	П.	бр.	6072/15	
	
Тужилац	ОФА	тужени	СББ		
утужени	период	разлика	мај	месец	2015.	
	
Тужба	поднета	дана	12.10.2015.	
	
Рочиште	9.2.2017.	
	
Донет	налаз	и	мишљење	судског	вештака	на	који	ни	једна	страна	није	имала	замерке.	
	
Рочиште	30.3.2017.	
Саслушан	председник	управног	одбора	ОФА	који	се	изјаснио	о	току	преговора	и	шта	је	све	договорено	и	да	
нису	укључени	трошкови	поступка.		
	
	
Пресуда	донета	30.3.2017.	
	
Одбијен	захтев	тужиоца	за	плаћање	разлике	разлике	за	месец	мај	2015.	



	
Закључак	суда	је	да	је	уговором	договорено	да	се	трошкови	одржавања	мреже	не	буду	укључени	у	
трошкове	које	треба	да	плаћа	СББ.	
	
Жалба	тужиоца,	ОФА	из	разлога	што	трошкови	одржавање	мреже	не	могу	бити	трошкови	који	су	
предвиђени	уговором	пошто	те	трошкове	не	сноси	СББ	већ	те	трошкове	сносе	његови	корисници	и	плаћају	
СББ	па	се	ради	о	приходу	а	не	о	трошковима.	
	
	
ВИШИ	СУД	У	БЕОГРАДУ		
	
ОФА	против	РАТЕЛ	
	
бр.	П	4	304/17	
	
Претходне	радње	пре	тужбе:	
	
Поднесак	РАТЕЛ:			25.10.2016.	
	
Тужилац	се	обратио	туженом	са	захевом	да	му	достави	податке	о	броју	прикључака		
за	сваког	кабловског	реемитера	дописом	од		
	
Одговор	РАТЕЛ	
	
Тужени	је	одбио	да	достави	тражене	податке	правдајући	се	да	се	ради	о	пословној	тајни	и	то	је	истакао	у	
свом	одговору	на	нас	допис		
	
Тужба	Вишем	суду	у	Београду	против	РАТЕЛ	14.11.2017	
	
Тужилац	подноси	тужбу	против	РАТЕЛ		Вишем	суду	у	Београду	14.11.2017.	бр.	П	4	304/17	.	
Рател		одговора	данас,	26.12.	2017.	увидом	у	судски	портал,	чекамо	одговор.	
	
ВИШИ	СУД	У	БЕОГРАДУ		
	
ОФА	против	РЕМ	
	
	
21.11.2016.	Захтев	ОФА	за	доставу	података	о	броју	претплатника	и	висини	цене	претплате	
	
01.12.16.	РЕМ	не	доставља	податке	зато	што	су	"пословна	тајна"	
	
28.12.2016.	Допуна	захтева		
	
25.01.2017.	Жалба	поверенику	за	информације	од	јавног	значаја	
	
08.02.2017.	Жалба	
	
03.03.2017.	акт	РЕМ,	решењем	одбија	захтев	
	
15.03.2017.	Жалба	поверенику	за	информације	од	јавног	значаја	
	
До	данас	нисмо	добили	одговор	по	наведеној	жалби	
	



21.03.	поднета	тужба	Првом	основном	суду	
	
Ово	је	са	портала	Вишег	суда,		
примљен	предмет	19.05.	код	судије	Врањкић	Митић	Константин	
	
25.5.2017.	решење	о	ненадлежности	
	
Наш	поднесак	примљен	26.05.	2017.	
	
03.07.	решење	апелационог	суда	од	15.06.	2’17.	да	је	стварно	надлезан	Виши	суд	у	Београду	
	
Рочиште	14.12.2017.		
Ниује	одржано	зато	што	је	промењен	судија,	следеће	накнадно	ће	се	заказати		
	
	
УСТАВНИ	СУД	СРБИЈЕ	
	
Број	предмета	ИУо	265/2016	Уставни	суд	Србије	
	
Поднета	иницијатива	против	тарифе	ОФА	(Службени	Гласник	бр.	59	од	28.6.2016.)	
	
Дана	20.03.2017.	ОФА	се	изјаснила		на	иницијативу	СББ	за	оцену	уставност	тарифе	ОФА	која	је	објављена		у	
Службеном	Гласилу	РС		59/2016	од	28.06.2016.,	број	предмета	ИУо	265/2016	Уставни	суд	Србије	
	
Пре	свега,	пре	упуштања	у	управни	спор	навели	смо	да	се	ради	о	појединачном	акту	против	кога	није	
допуштена	иницијатива.	Осим	тога	навели	смо	да	није	благовремено	поднета.	
	
Дана	14.09.2017.	Уставни	суд	доноси	закључак	одбацује	иницијативу	за	покретање	поступка	за	оцену	
уставности	и	законитости	Тарифе	
	
ИЗВРШНИ	ПРЕДМЕТИ	ПРОТИВ	ФОТОКОПИРНИЦА		
КОЈЕ	ОДБИЈАЈУ	ДА	ПЛАТЕ	НАКНАДУ	
	
Извршење	смо	поднели	против	5	од	9	дужника	и	то:	
		
ЦОМП	ЈЕТ	д.о.о.	–	450	динара	
ФОТОЦОПY	ЦЕНТАР	СЗР	–	1.350	динара	
ЦОПY	СХОП	д.о.о	–	1.800	динара	
КАМЕРА	М&Ф	д.о.о.	–	1.350	динара	
СФЗР	ФОТО	СТYЛЕ	–	1.800	динара	
		
Нису,	јер	су	се	опомене	вратиле	неуручене,	али	ће	бити	утужени	након	што	су	опомене	изнова	послате	
дужници:	
		
СР	ХАППY	МОМЕНТС	–	900	динара	
СТКР	СИЛВЕР	СТАР	–	450	динара	
		
Утужење	за	6	и	7	очекујем	с	почетка	2018.	године.	
		
Није	утужен,	јер	је	обрисан	из	регистра	предузетника:	
		
СЗР	УНО	
		



Није	утужена	због	привремене	одјаве,	коју	преиспитујем:	
		
АГЕНЦИЈА	ЗА	УСЛУГЕ	ШТАМПЕ	ЉУБИНКА	ВУКОСАВЉЕВИЋ	ПРЕДУЗЕТНИК	
		
Дакле,	од	9	је	утужено	5,	а	још	2	ће	бити	утужена	након	решења	проблема	техничке	природе	(непримање	
опомена).	
		
Од	преостале	2,	1	је	угашена	(СЗР	УНО),	а	друга	је	са	привременом	одјавом,	која	се	преиспитује.	
		
ЗАХТЕВИ АГЕНЦИЈАМА, ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА КОЈЕ ВОДЕ ЕВИДЕНЦИЈУ О 
ОПЕРАТЕРИМА И УВОЗНИЦИМА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 

- који води наш заступник, адвокат Душан М. Мијатовић 

ОФА је ургирала поверенику за права грађана да одлучи по жалби против РЕМ који не 
доставља података о броју прикључака кабловских реемитера, посебно који се односе на 
СББ. 

ОФА је поднела жалбу поверенику за права грађана против РАТЕЛ је одбио да изда 
наведене податке а није донеио решење о одбијању података од јавног значаја правдајући 
се да се ради о пословној тајни кабловског реемитера иако је дужан сходно Закону о 
ауторском и сродним правима на захтев организације да достави све податке потребне за 
обрачун накнаде. 

Ж.	Уговори	са	сродним	организацијама	

а.	организација	за	колективно	остваривање	ауторских	права	ООСА,	Чешка,		

б.	организација	за	колективно	остваривање	ауторских	права	BILD-KUNST,	СР	Немачка,	

в.	организација	за	колективно	остваривање	ауторских	права	BUS,	Краљевина	Шведскe	

З.	Чланство	(посматрачи)	у	организацијама	

CISAC	-			организација	музичких	и	свих	других	ауторских	организација	у	које	је		

																	укључена	из	визуелне	области,	-	посматрач,	прве	две	година	а	после	oдлука		 					
чланова	о	пријему	ОФА		у	редовне	чланове;	

Г.	Европска	организација	за	колективно	остваривање	ауторских	права	из	области					

				визуелне	области	European	Visual	Artists	–	EVA	75-77,	Rue	D’Arlon	1040	Bruxelles	

	 ОФА	је	поднела	захтев	за	приступ	EVA	и	ова	европска	организација	је	на	својој	скупштини	
дана	 16.1.2018.	 	 једногласно	 прихватила	да	ОФА	буде	 у	 својству	 посматрача	 (пошто	 Србија	 није	
члана	 Европске	 Уније)	 и	 позвана	 је	 да	 присуствује	 редовној	 конференцији	 у	 јуну	 2018.	 Ово	
напомињемо	јер	EVA	има	нови	програм	за	препознавање	фотографија	који	ће	бесплатно	уступити	



ОФА.	Потребно	 је	 само	да	 се	 види	 колико	 је	 за	 тај	 програм	 потребно	да	 се	 издвоји	 прихода	 за	
компјутере	и	другу	опрему,	сервери	и	друге	техничке	електронске	елементе.	

ОПШТИ ОБРАЧУН И ТРОШКОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Општи обрачун: 2017. 

А.	
	
Од	укупне	наплате	за	12	месеци	(19.854.830,32	динара	без	ПДВ-а)	
од	реемитера	наплаћено:														19.581.295,59		динара	
од	фотокопирница:	 																			60.658,33	динара	
од	увозника:																																								212.876,39	динара	
	
укупно	за	ауторе:																						9.927.415,16 дин	
- за тантијеме се издваја    9.639.637,38динара а  
- улагања у културу:        287.777,78 динара 
- за трошкове организације 9.927.415,16  дин,  
 

Б.		
Од	укупног	фонда	за	исплату	ауторима	
-		98,62	%	чини	прихода	од	реемитера		
-	0,31%	чини	прихода	од	фотокопирница		
-	1,07%	чини	приход	од	увозника		
	
В.  

трошкови рада организације 

- трошкови убирања ауторске накнаде;  
- трошкови утврђивања тантијема; 
ови трошкови се не могу посебно издвојити већ представљају део трошкова рада 
организације који се исплаћују документаристима и рачуноводству кроз накнаду, односно 
зараду. 

 Укупан износ од 9.927.415,16 дин динара представља трошкове рада организације 
за днанаест (12) месеци и у просеку, уз укључени приход за децембар у 2016. који се 
користи у 2017, месечни трошкови рада организације 1.000.000,00 динара. 

 Трошкови рада организације су прешли износ од 20% зато што кабловски 
реемитери још увек до писања овог извештаја нису уплатили разлику по новој тарифи 
(иако је већина, укључујући и Телеком потписала нови уговор у току 2017.). То значи да 
се ради о приходу делимично по старој Тарифи а делимично новој Тарифи.  



 Већина кабловских реемитера није хтела да потпише уговор па је прихваћено кроз 
преговоре да плате разлику од 1.9.2016. па надаље а не од 7.7. 2016. али то се односи на 
2017. 

 Како недостаје предвиђени укупан приход, да би организација могла да 
фунционише, привремено су искоришћена новчана средства од трошкова исплате 
тантијема за 20% која ће бити враћена по уплати разлике прихода кабловских реемитера.  

 По процени за исплате тантијема на основу појединачног обрачуна, за сва ауторска 
дела за које су утврђени аутори обезбеђен је фонд за исплату и ту неће бити сметње за 
исплату. 

 Највећи проблем је и даље кабловски реемитер СББ који покрива преко 45% 
тржишта и одбија да закључи уговор са ОФА у складу са новом Тарифом од 28.6.2016. већ 
и даље у просеку плаћа накнаду ОФА од 300.000 динара уместо око 1.700.000 динара, 
скоро четири пута мањи. 

 Колико СББ мање плаћа довољно је приказати разлику у плаћању између РАДИУС 
ВЕКТОР и СББ. Радиус плаћа у просеку 95.000 а СББ 420.000. Радиус покрива мање од 
4% тржишта а СББ 55%. СББ плаћа само 4 пута више од РАДИУС ВЕКТОРА а требао би 
15 пута више. 
 На овај начин онемогућен је нормалан рад организације и остваривања накнаде 
потребне за несметану исплату тантијема ауторима. 
 

Остварени резултати 
 

Организација је у 2017.години остварила наплату накнаде по издатим фактурама (са ПДВ-
ом 20%)у износу од: 23.826.937,23 динара.У наплату накнаде је укључена и накнада по 
издатим фактурама у децембру 2016.године која је наплаћена у 2017.години. 
Појединачно(са ПДВ-ом): 
-од реемитера је наплатила 23.491.945,56 динара 
-од фотокопирница  79.540,00 динара 
-од увозника 255.451,67 динара  
	

Резултат у 2017.години 
 
категорија износ 
Укупни приходи 21.778.058 
Укупни расходи 21.778.058 
Добит/Губитак 0 

 



 
Укупни приходи 
 
категорија износ 
Пословни приходи 21.766.947,70 
Финансијски приходи                 9,27 
Остали приходи        11.101,33 

 
У периоду 01.01.2017.-31.12.2017. године Организација је остварилa укупне приходе у 
износу од 23.826.937,23 динара. 
 
Укупни расходи 
 
категорија износ 
Пословни расходи 21.778.001,94 
Финансијски расходи               53,20 
Остали расходи                 3,16 

 
Укупни  расходи организације у периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године износе 
21.778.058,30 динара.  
 
 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ У  2017. 
 
Остварени резултати пословања исказани су кроз однос прихода и расхода по завршном 
рачуну.Финансијски извештаји састављени су у складу са важећим Законом о 
рачуноводству и осталом применљивом законском и подзаконском регулативом у 
Републици Србији. 
За признавање, вредновање,презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима организација примењује Правилник о начину 
признавања,вредновања,презентацији и обелодањивању позиција у појединачним 
финансијским извештајима микро и других правних лица. 
Обрасци финансијских извештаја: 
 
1.биланс стања (представља преглед имовине,обавеза и капитала на одређени дан) 
 
2.биланс успеха (представља преглед прихода,расхода и резултат остварен у одређеном 
временском периоду) 
 
3.статистички анекс(садржи одређене статистичке и статусне промене) 



ОФА-Организација фотографских аутора је по Закону о рачуноводству и ревизији 
разврстана у микро правно лице на основу критеријума који се користе у ту сврху на бази 
финансијских извештаја. 
 
 
Приходи 
 назив износ 
603 
662 
679 
685 

Приходи од пружања услуга 
Позитивне курсне разлике 
Остали непоменути приходи 
Прих.од ускл.вредностипотр.кратк.фин.пласмана 

21.766.947,70 
9,27 
1,33 

11.100,00 
 Укупно 21.778.058,30 
 
 
 
Расходи 
 назив износ 
511 
512 
520 
521 
525 
531 
532 
540 
541 
550 
551 
553 
554 
555 
559 
562 
579 

Трошкови осталог материјала(режијског) 
Трошкови горива и енергије 
Трошкови зада и накнада зарада 
Трошкови доприноса и пореза на зараде и накн.зар. 
Трошк.накнада физичким лицима по основу ост.уговора  
Трошкови транспортних услуга 
Трошкови услуга одржавања 
Трошкови амортизације 
Трошкови резервисања 
Трошкови непроизводних услуга  
Трошкови репрезентације 
Трошкови платног промета  
Троскови чланарина 
Трошкови пореза 
Остали нематеријални трошкови 
Расходи камата 
Остали непоменути расходи 

121.128,31 
22.105,61 

1.736.892,00 
310.908,00 
628.883,00 
384.767,27 

5.903.558,82 
123.315,16 

9.639.637,40 
2.509.386,44 

56.465,00 
30.855,00 
27.469,45 
47.345,48 

235.285,00 
53,20 

3,16 
 Укупно 21.778.058,30 
 
 
 
Структура прихода у 2017.години 
 назив износ 
6030 
6031 
 
6032 
6620 
6791 
6850 

Приходи од аурорске наплате за кабловско реемитовање 
Приходи од посебне накнаде од лица која пружају услуге 
фотокопирања 
Приходи од посебне накнаде од увозника 
Позитивне курсне разлике 
Остали приходи 
Приходи од усклађивања вредности потраживања 

19.898.563,19 
1.462.500,00 

 
405.884,51 

9,27 
1,33 

11.100,00 
 Укупно 21.778.058,30 
 



ОФА-организација фотографских аутора је у току 2017.годне остварила  укупне приходе у 
износу 21.778.058,30 динара. 
 
6030-Приходи од ауторске наплате за кабловско реемитовање-остварен приход по 
фактурама на основу уговора за кабловско реемитовање фотографских дела и то 0,158% 
од прихода дистрибуције медијских садржаја без пдв-а 
6031-Приходи од посебне накнаде од лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду, 
на основу члана 1 Тарифе 125,00 динара месечно по фотокопир апарату без пдв-а 
6032- Приходи од посебне накнаде од увозника техничких уређаја(0,125% од увезених 
техничких уређаја) 
6620-Позитивне курсне разлике 
6791-Остали приходи 
6850-Приходи од усклађивања ведности потраживања 
 
 
Структура расхода у 2017.години 
 назив износ 
5110 
5111 
5115 
5120 
5200 
5201 
5202 
5210 
5250 
5251 
5310 
5311 
5312 
5319 
5322 
5323 
5324 
5329 
5400 
5401 
5410 
5500 
5501 
5502 
5503 
5504 
5509 
5510 
5530 
5531 
5540 
5550 

Трошкови канцеларијског материјала 
Трошкови инвентара 
Трошкови рачунарске опреме 
Трошкови електричне енергије 
Трошкови нето зарада 
Трошкови пореза на зараде 
Трошкови доприноса на зараде 
Трошкови доприноса на терет исплатиоца  
Трошкови закупа пословног простора 
Трошк. накнада члановима Управног и Надзорног одбора 
Трошкови телефонских услуга 
Трошкови интернета  
Трошкови ПТТ услуга  
Трошкови осталих услуга 
Трошкови ажурирања и одржавања web странице 
Трошкови документовања фотографија  
Трошкови депоновања фотографија  
Трошкови одржавања-остали 
Трошкови амортизације немат.улагања 
Трошкови амортизације опреме 
Трошкови резервисања 
Трошкови адвокатских услуга  
Трошкови комуналних услуга  
Трошкови претплате на штампу 
Трошкови ревизије 
Трошкови претплате на струч.часопис 
Трошкови осталих непроизводних услуга 
Трокови репрезентације 
Трошкови платног промета у земљи  
Трошкови платног промета са иностранством 
Трошкови чланарине 
Трошкови локалне комуналне таксе 

37.218,31 
80.910,00 

3.000,00 
22.105,61 

1.260.000,00 
131.244,00 
345.648,00 
310.908,00 

  514.931,00 
113.952,00 
288.169,42 

49.720,00 
34.711,00 
12.166,85 

2.600,00 
2.929.742,82 
2.962.000,00 

9.216,00 
256,46 

123.058,70 
9.639.637,40 
1.632.000,00 

102.387,30 
140.456,36 
240.000,00 

68.200,00 
326.342,78 

56.465,00 
27.922,61 

2.932,39 
27.469,45 
46.158,50 



5551 
 
5590 
5621 
5622 
5791 

Трошкови  за накнаду за животну средину и унапређење 
животне средине 
Трошкови судских,административних и др.такси 
Расходи камата 
Расходи камата-остали 
Остали расходи  

1.186,98 
 

235.285,00 
27,13 
26,07 

3,16 
 Укупно 21.778.058,30 
 
ОФА-организација фотографских аутора је у току 2016.годне остварила  укупне расходе у 
износу 21.778.058,30 динара. 
5110-трошкови канцеларијског материјала обухватају набављен канцеларијски материјал 
(тонери,папир,регистратори,фасцикле….) непходан за рад. 
5111-Трошкови инвентара обухватају трошкове ситног инвентара који је стављен у 
употребу 
5115-Трошкови рачунарске опреме 
5120-Трошкови електричне енергије  
5200-трошкови нето зарада обухватају трошкове обрачунатих нето зарада запослених 
5201-Трошкови пореза на зараде обухватају порез на зараде запослених 
5202-Трошкови доприноса на зараде обухватају доприносе на зараде запослених 
5210-Трошкови доприноса на терет исплатиоца  обухватају доприносе на зараде 
запослених 
5250-Трошкови закупа пословног простора 
5251-Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора 
5310-Трошкови телефонских услуга 
5311-Трошкови интернета  
5312-Трошкови ПТТ услуга  
5319-Трошкови осталих услуга 
5322-Трошкови ажурирања и одржавања web странице 
5323-Трошкови документовања фотографија подразумевају документовање фотографија 
из реемитованог програма кабловских реемитера на територији Републике Србије као и 
препознавање аутора фотографија кроз базу података и на други начин из издвојених 
фотографија из реемитованог програма 
5324-Трошкови депоновања фотографија подразумевају постављање фотографија са 
стварањем базе података о ауторима на сајт организације 
5329-Трошкови одржавања-остали 
5400-Трошкови амортизације-обрачунати трошкови амортизације основних средстава 
5401- Трошкови амортизације опреме 
5410- Трошкови резервисања представљају укупан фонд за расподелу од убране накнаде 
за 2017.годину 
5500-Трошкови адвокатских услуга за пружене правне услуге-правни савети,давање 
мишљења управном и надзорном одбору,присуствовање на састанцима управног одбора, 
скупштинe. 
5501-Трошкови комуналних услуга  
5502-Трошкови претплате на штампу(дневну,седмичну,месечну)за архиву организације за 
праћење објављивања фотографија 
5503-Трошкови ревизије 
5504-Трошкови претплате на стручне часописе 



5509-Трошкови осталих непроизводних услуга односе се на трошкове организовања 
одржавања скупштине,организовања изложбе фотографија чланова организације 
,изнајмљивање књиговодственог програма 
5510-Трокови репрезентације 
5530-Трошкови платног промета у земљи-банкарске услуге-услуге платног промета и 
друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене услуге. 
5531-Трошкови платног промета са иностранством 
5540-Трошкови чланарине 
5550-Трошкови локалне комуналне таксе 
5551-Трошкови  за накнаду за животну средину и унапређење животне средине-еко такса 
5590-Трошкови судских,административних и др.такси обухватају плаћене судске таксе 
5621-Расходи камата за јавне приходе 
5622-Расходи камата-остали 
5791-Остали расходи  
	

																			Предлог	за	седницу	скупштине	ОФА,	
	

	 	 	 	 	 																																											председник УО ОФА 
                                        ________________________ 
                                                                                                                Жељко Шафар 
  


