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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.
Решење Завода за интелектуалну својину Број 021-2018/18247-05 од 06.07.2018.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 четири стално запослена радника на неодређено време.

Остварени резултати
Организација је у 2021.години остварила наплату накнаде по издатим фактурама(без ПДВа 20%) у износу од: 45.714.048,16 динара.У наплату накнаде је укључена и накнада по
издатим фактурама у децембру 2020.године која је наплаћена у 2021.години.
Појединачно:
-од реемитера је наплатила 43.974.128,90 динара
-од фотокопирница 56.750,00 динара
-од увозника 1.683.169,26 динара

Резултат у 2021.години
категорија
Укупни приходи
Укупни расходи
Добит/Губитак

износ
47.752.479
54.546.972
6.794

Укупни приходи
категорија
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи

износ
35.003.673,63
0,00
12.748.805,55

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године Организација је остварилa укупне приходе у
износу од 47.752.479,18 динара.

Укупни расходи
категорија
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи

износ
44.846.833,73
72,23
9.700.066,37

Укупни расходи организације у периоду од 01.01.2021.-31.12.2021.године износе
54.546.972,33 динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2021.ГОДИНИ
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
603
679
692

назив
Приходи од пружања услуга
Остали непоменути приходи
Прих.по основу исправке грешака из претходног периода
Укупно

износ
35.003.673,63
0,95
12.748.804,60
47.752.479,18

Расходи
511
520
521
525
529
531
532
539
540
541
550
551
553
555
559
562
579
585
592

назив
Трошкови осталог материјала(режијског)
Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови доприноса и пореза на зараде и накн.зар.
Трошк.накнада физичким лицима по основу ост.уговора
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Прошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Остали непоменути расходи
Обезвређење потр.и кратк.фин.пласмана
Расходи по основу исправке грешака из претходног периода
Укупно

Структура прихода у 2021.години
6030
6031
6032
6791
6920

назив
Приходи од аурорске наплате за кабловско реемитовање
Приходи од посебне накнаде од лица која пружају услуге
фотокопирања
Приходи од посебне накнаде од увозника
Остали приходи
Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода
Укупно

износ
75.357,02
2.913.147,97
485.039,50
1.051.885,00
124.450,00
461.104,32
5.880,00
9.689.900,00
197.398,57
22.857.024,09
6.081.192,52
65.600,00
48.235,24
5.000,00
785.619,50
72,23
73.077,92
9.259.791,41
367.197,04
54.546.972,33

износ
34.211.624,76
63.000,00
729.048,87
0,95
12.748.804,60
47.752.479,18

ОФА-организација фотографских аутора је у току 2021.годне остварила укупне приходе у
износу 47.752.479,18 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)
6791-Остали приходи
6920-Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода -приходи од наплате дуга
ауторске накнаде за претходни период

Структура расхода у 2021.години
5110
5115
5200
5201
5202
5210
5250
5251
5290
5310
5311
5312
5319
5320
5390
5391
5392
5393
5400
5401
5410
5500
5503
5504
5509
5510
5530
5551
5590
5620
5621
5790
5791
5850
5920

назив
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови рачунарске опреме
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
Накнада превоза
Трошкови телефонских услуга
Трошкови интернета
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови осталих услуга
Трошкови одржавања опреме
Трошкови осталих услуга-документовања фотографија
Трошкови осталих услуга-трошкови мониторинг
Трошкови осталих услуга-трошкови мапирања
Трошкови осталих услуга-депоновања фотографија
Трошкови амортизације немат.улагања
Трошкови амортизације опреме
Трошкови резервисања
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови ревизије
Трошкови претплате на струч.часопис
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета у земљи
Тр.за накнаду за животну средину и унапређење ж.с.
Трошкови судских,административних и др.такси
Расходи камата за порезе и доприносе
Расходи камата за јавне приходе
Трошкови спорова
Остали расходи
Обезвређење потраживања и краткорочних фин.пласмана
Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода
Укупно

износ
66.447,02
8.910,00
2.107.996,00
225.435,11
579.716,86
485.039,50
796.739,00
255.146,00
124.450,00
372.622,98
2.820,00
44.256,00
41.405,34
5.880,00
4.326.000,00
1.150.000,00
675.000,00
3.538.900,00
3.077,42
194.321,15
22.857.024,09
5.742.092,49
252.000,00
64.900,03
22.200,00
65.600,00
48.235,24
5.000,00
785.619,50
42,00
30,23
72.590,00
487,92
9.259.791,41
367.197,04
54.546.972,33

ОФА-организација фотографских аутора је у току 2021.годне остварила укупне расходе у
износу 54.546.972,33 динара.
5110-трошкови канцеларијског материјала обухватају набављен канцеларијски материјал
(тонери,папир,регистратори,фасцикле….) непходан за рад.
5115-Трошкови рачунарске опреме

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
5290-Накнада превоза-на посао и са посла
5310-Трошкови телефонских услуга
5311-Трошкови интернета
5312-Трошкови ПТТ услуга
5319-Трошкови осталих услуга
5320-Трошкови одржавања опреме
5390- Трошкови осталих услуга-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
5391-Трошкови осталих услуга-трошкови мониторинг подразумевају проналажење
реемитованих фотографија код кабловског оператера
5392-Трошкови осталих услуга-трошкови мапирања подразумевају проналажење и
евиденцију фотокопирница
5393-Трошкови осталих услуга-депоновања фотографија подразумевају постављање
фотографија са стварањем базе података о ауторима на сајт организације
5400-Трошкови амортизације-обрачунати трошкови амортизације основних средстава
5401- Трошкови амортизације опреме
5410- Трошкови резервисања представљају укупан фонд за расподелу од убране накнаде
за посматрану годину
5500-Трошкови адвокатских услуга за пружене правне услуге-правни савети,давање
мишљења управном и надзорном одбору,присуствовање на састанцима управног одбора,
скупштинe.
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.
5551-Трошкови за накнаду за живот.и унапређење животне средине
5590-Трошкови судских,административних и др.такси обухватају плаћене судске таксе
5620-Раходи камата за порезе и доприносе
5621-Расходи камата за јавне приходе
5790-Трошкови спорова
5791-Остали расходи
5850-Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана

5920-Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода-расходи од наплате
ауторске накнаде за претходни период
ПОСТУПЦИ ПРЕД СУДОМ
ТУЖИЛАЦ ОФА ТУЖЕНИ СББ
Ово су поступци према једином и највећем реемитеру - око 50% - покривености тржишта
који је умањивао своје податке и тужбе су се односиле на разлику између достављених
података и реалних података као и тужбе за достављање података.
23.08.2021. потписано је вансудско поравнање у свим активним поступцима против СББ-а,
тако да СББ сада плаћа реалну накнаду у складу са бројем претплатника.
ПРОЦЕНА УСПЕХА У ОВИМ СПОРОВИМА 100%
- Предмет пред привредним судом у Београду 18П 2890/18 (Прев 471/2020)
Утужени период: 16.07.2013. - 31.12.2013.
Одбачена ревизија ОФА, потписано вансудско поравнање
Поднесци:
25.06.2021- плаћање таксе по ванредном правном леку
11.02.2021. – одлука ВКС достављена 22.06.2021. – одбацивање ревизије ОФА
20.07.2021. – Уставна жалба против одлуке ВКС Прев 471/2020
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
-

Предмет пред привредним судом у Београду 22 П 6999/2020 (некадашњи број 22П
3392/18)
Утужени период: 01.01.2014. - 31.12.2014.
Повучена тужба ОФА, потписано вансудско поравнање
Поднесци:
18.02.2021.- Образложени поднесак
13.04.2021. – Пресуда – усваја се делимично тужбени захтев
28.04.2021. - Жалба на пресуду
02.06.2021. – Одговор на жалбу
25.06.2021. – поднесак
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење жалбе
08.09.2021. – Решење – повучена жалба
Рочишта:
11.03.2021. – Закључена главна расправа

-

Предмет пред привредним судом у Београду 29 П 6426/19 (некадашњи број 29 П
1868/18 29 П 6426/19)

Утужени период: 01.07.2016. - 31.12.2016.
Поднесци:
24.02.2021.- образложени поднесак – достављање мишљења Завода
28.05.2021. – образложени поднесак
22.06.2021.- трошковник
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – повлачење тужбе
23.09.2021. – Решење о повлачењу тужбе
Рочиште:
11.03.2021.- одржано рочиште
22.06.2021. – закључена главна расправа
-

Предмет пред привредним судом у Београду 28 П 1145/19 (9 Пж 1311/20)

Утужени период: 01.01.2017. - 30.06.2017.
Поднесци:
22.07.2021.- Пресуда – одбија се тужбени захтев
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање

-

Предмет пред привредним судом у Београду 11 П 7803/20

Утужени период: 01.01.2018. - 31.08.2018.
Поднесци:
23.04.2021. –Преиначење тужбе
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење тужбе
Рочишта:
17.02.2021. – неодржано рочиште
12.05.2021.- неодржано рочиште

-

Предмет пред привредним судом у Београду 32 П 2854/20

Утужени период: 01.07.2017. - 31.12.2017.
Поднесци:
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
15.10.2021. – Докази о плаћеној на такси

-

Предмет пред Привредним судом у Београду 1 П 2753/19, Први основни суд у
Београду 4 Р 226/2020

Спор: Достављање података
Поднесци:
05.01.2021. – Решење о ненадлежности
17.02.2021. – Решење о исправци
23.03.2021. – Решење којим се одбијају жалбе
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење предлога
24.09.2021.- Решење о повлачењу предлога

СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА,
ФОТОКОПИРНИЦА И УВОЗНИКА

ОФА И ФОТОКОПИРНИЦЕ
У овим споровима ОФА тражи накнаду на основу испостављених рачуна. Иако сматрамо
да су копирнице дужне да доставе податке о броју апарата на основу Закона о ауторском и
сродним правима, копирнице сматрају да нису, судије ту тврдњу копирница прихватају,
неке судије чак иду дотле да ОФА треба да доказује и да ли се ауторска дела копирају у
копирницама, што све отежава до бесмисла доказивање тужиоцу, ОФА.
ПРОЦЕНА УСПЕХА У ОВИМ СПОРОВИМА 20%
Предмет ОФА – Копи Таш пред Привредним судом у Београду 24 П 2119/19 (Апелациони
суд у Београду Гж4 111/19)

Спор: Достављање података
Поднесци:
23.09.2021.- Решење о укидању одлуке
29.10.2021. – Решење о обустављању поступка
16.11.2021. – Предлог за достављање на надлежност
03.12.2021. – Решење о ненадлежност
Предмет ОФА – Антика копи пред Привредним судом у Београду
(некадашњи број 22 П 1557/19)

2 Р 135/2020

Спор: Достављање података
Поднесци:
22.12.2021.- Решење да се предлог сматра повученим
Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ФОТО ТРЕНД (2015.) 34 П 2960/18/
Прев 459/2020 (Иив 757/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
23.02.2021. – Не дозвољва се посебна ревизија

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ФОТО ТРЕНД (2016.) 19 П 4389/18/
Прев 509/2020 (Иив 762/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
06.04.2021. – Пресуда којом се одбија ревизија тужиоца као неоснована
06.05.2021.- Уставна жалба

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – КОПИ ТАШ (2015.) 4 П 5471/18 /
Прев 357/2021 (Иив 3007/18)
Спор: извршење - парница

Поднесци:
08.07.2021.- Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији тужиоца

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ДЕЛТА КОПИ 1П 5667/18 / Прев
513/2020 (раније Иив 3062/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
23.03.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији
Предмет пред привредним судом у Београду ОФА ФОТО РЕНОМЕ ИН П 3416/18 / Прев
442/20(раније Иив 755/18)
Спор: извршење – парница 2015.
Поднесци:
10.02.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА ФОТО РЕНОМЕ ИН П 2325/18/ Прев
496/20 (раније Иив 753/18)
Спор: извршење – парница 2016.
Поднесци:
25.03.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ И ПОДНЕСЦИ
ОВДЕ НЕМА ПРОЦЕНЕ УСПЕХА ЈЕР СЕ РАДИ О ПОСТУПЦИМА БЕЗ
ВРЕДНОСТИ СПОРА ОДНОСНО ПОДНЕСЦИМА КОЈИ МА СЕ НЕ ПОКРЕЋУ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ОФА
-

ОФА – Кривична пријава против судског вештака Јелице Радовановић Прво
основно јавно тужилаштво у Београду
ПОДНЕСЦИ:
15.01.2021.- Решење о одбацивању кривичне пријаве

-

ОФА – Кривична пријава против судског вештака Слободана Васића Прво основно
јавно тужилаштво у Београду
ПОДНЕСЦИ:
15.12.2021.- Решење о одбацивању кривичне пријаве

-

Обавештење фотокопирницама за доставу података о броју фотокопир апарата
ради обрачунавања ауторске накнаде

-

Обавештење увозницима техничких уређаја за доставу података и извештаја о
увезеним техничким уређајима ради обрачуна ауторске накнаде

-

Опомене пред утужење реемитерима

Проблеми у раду организације
Главни проблем организације ОФА током 2021. јесте неплаћање или умањивање прихода
од кабловског реемитовања СББ - Serbian broadbend d.o.o., али захваљујући потписивању
вансудског поравнања, тај проблем је решен. Са друге стране, други највећи кабловски
реемитер – Телеком Србија – почео је да касни са уплатама током 2021., нарочито након
преузамања Моје Супернове, тако да до данашњег дана није исплатио фактуре за период
од октобра 2021. – децембра 2021., те ћемо морати да водимо нове судске поступке али у
односу на другог реемитера.
Имајући у виду да је према извештају РАТЕЛ, Телеком Србија - оператер са знатном
снагом покривености – нешто мало мање од 50%, а привремено је престао да плаћа ОФА,
јасно је да ОФА послује отежано јер су јој умањени приходи у великој мери.
Поред наведеног, одбијање плаћања од стране физичких и правних лица који обављају
делатност фотокопирања се наставља и током 2021., иако смо слали и опомене пред
утужење и покушавали да закључимо вансудска поравнања са фотокопирницама.
Шта је организација урадила у току 2021.
ОФА је током 2021. Покренула поступак преговора са кабловским реемитером СББ и
након вишемесечног преговарања, ОФА и СББ су на обострано задовољство потписале
поравнање и регулисале питање плаћања ауторске накнаде у будућности и све судске
поступке решила.

Проширио се број аутора који су упознати са радом ОФА на тај начин што их стручна
служба ОФА обавештава да су пронађене њихове фотографије. Истовремено се
обавештавају и упознају аутори како да се запамте и документују фотографије које
су реемитоване што је основ да би им се исплатила накнада. Напомињемо, током
2021. Лоцирани су и страни аутори.
ОФА је повећала цену бода за фотографију, тако да износ обичне фотографије који се
исплаћује ауторима уместо прошлогодишњих 1.000,00 динара, износи 2.000,00
динара, а износ уметничке фотографије, уместо 2.000,00 динара, износи 4.000,00
динара.
ОФА је у септембру 2021. заједно са осталим организацијама за колективно
остваривање ауторских права (ООРП, УФУС АФА ЗАШТИТА, ОФПС, СОКОЈ и ПИ)
поднела Министарству Финансија РС Иницијативу за увођење посебне стопе ПДВ код
колективног остваривања ауторског и сродних права.
Планови за 2022.
План за 2022. јесте да се поднесу тужбе односно предлози за извршење против
Телеком Србија због неплаћених фактура током 2021.,., те да се поднесе велики број
прекршајних пријава тржишној инспекцији против фотокопирница и пријаве за
привредне преступе надлежном тужилаштву против фотокопирница које не
достављају податке и против СББ.
Да се одрже редовне седнице скупштине на којима ће се усвојити пословни план,
план расподеле и записници са прошле седнице скупштине. Разговори са сродним
организација, присуствовање седницама скупштине ЕВА - организација за визуелну
уметност којој ОФА припада. Разговори и састанци са представницима Завода за
интелектуалну својину Србије, судова, министарстава ради решавања проблема око
наплате и поштовања ауторских права.
Билатерални уговори
ОФА има заључене уговоре са сродним организацијама и то:
Грузијска организација за заштиту ауторских права,
Украјинском организацијом Агенција за заштиту ауторских права Украјине – UARA

Шпанска организација за заштиту ауторских права VEGAP Visual Entitad de Gestion de
Artistas Plasticos
VG Bild-Kunst, Bon, Nemacka ( organizacija koja stiti samo autore fotografije)
OOAS,Prag,Ceska
The Society Bildkupphovsprat i Sverige ( BUS), Stoklom, Svedska
Graphiques et Plastiques ADAGP Paris,Francuska
ALBAUTOR,Tirana, Albanija
Међународни уговори
CISAC, Paris, Francuska ( medjunarodna organizacija koja stiti prava mnogih autora i autora
muzike sirom sveta) OFA je clanica CISAC
European Visual Artits EVA, Brisel, Belgija (EVA je evropska organizacija koja stiti prava
autora vizuelnih umetnika) OFA je clanica EVA
Зашто трошкови организације прелазе дозвољени износ
У претходним одељцима - проблеми у раду организације - план за 2022. објашњено је да приход организације зависи у великој мери од Телеком Србија који је
престао да плаћа ОФА што ће неминовно отежати рад организације у наредном периоду.
Ово претходно се односи за плате запосленима, изнајмљивање простора, материјалне
трошкове, накнада за рад документариста која је и најважнија. Документаристи врше
преглед програма, скидају фотографије, потрхрањују их у базу података, откривају ко су
аутори а они који су непознати постављају се фотографије на сајт како би аутори могли да
их препознају и јаве се ОФА да их уврсте у списак за тантијеме. Трошак рада организације
јесте и уређење сајта које исто обрађују документаристи и везани трошкови у вези рада
документариста. Напомињемо да, на пример, за разлику од СОКОЈ, ОФА нема право на
наплату од емитовања па емитери нису дужни да ОФА шаљу кошуљице или било какав
други доказ о емитовању фотографија. Зато ОФА мора сама да открива фотографије и то
јој је значајан трошак али био би у границама трошкова који предвиђа ЗАСП (30%) да СББ
плаћа реално колико остварује од накнаде од својих корисника.

Накнада за рад управног одбора и директора
ОФА је током 2021. Изабрала новог члана Управног одбора – Зорана Рашевића, уместо
Владимира Татаревића који је у октобру 2020. дао оставку на место члана управног
одбора ОФА.
ОФА је потписала уговоре о раду са саветником Небојшом Марковић.
Чланови организације
Списак чланова организације је следећи:
Чланови ОФА:
1. Петровић Даниела
2. Бороја Маја
3. Вучковић Драгана
4. Пејовић Иван
5. Мучибабић Немања
6. Врањковић Милутин
7. Попадић Љубица
8. Јовановић Жељко
9. Ђорђевић Драгутин
10. Миловић Бојан
11. Ђорђевић Радоје
12. Стојичевић Антон
13. Ана Поздерац
14. Надеждић Братислав
15. Кнежевић Милован
16. Милосављевић Предраг
17. Миленковић Милован
18. Емил Ваш
19. Рупена Марко
20. Лабудовић Милутин
21. Милица Станишић
22. Петровић Ненад
23. Стојановић Душко
24. Иван Антонијевић
25. Дејан Добросављевић
26. Јован Недељков
27. Александар Костић
28. Владислав Митић
29. Војислав Вујанић
30. Лопичић

31. Бркић Марјан
32. Стојановић Владимир
33. Стевановић Драган
34. Филиповић Марија
35. Ђелић Миодраг
36. Младеновић Јелена
37. Стојановић Ивана
38. Николић Слађана
39. Вукашин Медић
40. Љубиша Трифуновић
41. Нинковић Марија
42. Николић Драган
43. Гајевић Ацо
44. Стојановић Снежана
45. Ковачевић Мирољуб
46. Петронијевић Петар
47. Красић Драган
48. Ристић Живота
49. Копривица Иван
50. Стојановић Малиша
51. Иветић Жељко
52. Стојиљковић Гордана
53. Новаковић Јасмина
54. Радосављевић Елизабета
55. Хафнер Ненад
56. Ћосић Биљана
57. Едо Јањевић
58. Жељко Шафар
59 Миленковић Душан
60 Шпорчић Владимир
61 Шурјанац Младен
62 Саша Маричић
63 Станковић Александар
64 Димитрије Голл-Келесић
65 Костић Немања
66 Срданов Горан
67 Удовичић Драгана
68 Лалић Весна
69 Жељко Синобад
70 Гајевић Славица
71 Ђорђевић Славица
72 Ђелић Марина
73 Станковић Биљана
74 Биљана Ристивојчевић
75 Дамир Цероња, Београд
76 Родић Сандра, Београд
77 Тереза Моличник
78 Тамара Бошковић Дерета

79 Кликовац Лука
80 Мараш Немања
81 Предраг Дедијер
82 Иветић Јасмина
83 Митровић Анита
84 Букумировић Владимир
85 Митровић Ђорђе
86 Ђорђевић Драгана
87 Јовановић Младен
88 Александар Попов
89 Владимир Живојиновић
90 Иван Кијац
91 Павле Капланец
92 Ксенија Ломпар
93 Милош Пођанин
94 Олга Чолић
95 Раша Недељков
96 Ристановић Драгана
97 Панчић Немања
98 Горан Калањ
99 Јовановић Маја
100 Јањић Љубиша
101 Ђурић Петар
102 Мићовић Борис
103 Краинчанић Филип
104 Векић Владан
105 Дамир Ибишбеговић
106 Петернек Данило
107 Немања Јовановић
108 Бањац Смиљан
109 Томашевић Марко
110 Вучковић Наташа
111 Милић Кукољ Виолета
112 Станић Велинка
113 Ивљанин Весна
114 Гентић Јовичић Марија
115 Милић Владимир
116 Ђукић Вукосављевић Маја
117 Давидовић Радован
118 Кондић Наташа
119 Букилић Дамир
120 Младеновић Милка
121 Љубичић Биљана
122 Коковић Матија
123 Александар Анђић
124 Весна Анђић
125 Владимир Татаревић
126 Анђела Петровски

127 Александар Ухрин
128 Дејан Бриза
129 Митар Митровић
130 Дина Адамовић
131 Ана Панић
132 Вера Ђоковић
133 Живојин Крстић
134 Томашевић Даница
135 Ђуровић Новак
136 Ђоковић Марко Београд
137 Јовановић Александар
138 Радивојевић Александар
139 Миловановић Драган
140 Горан Ђурђевић
141 Небојша Марковић
142 Милена Анђела Мишић Атанацковић
143 Мирослав Предојевић
144 Александар Цвркотић
145 Зоран Рашевић
146 Марко Метлаш
147 Оливера Вучетић
148 Весна Берић
149 Милорад Берић
150 Драгана Вуловић
151 Бајић Марија
152. Стојновић Александра
153 Марић Марија
154 Илић Зоран
155 Васиљевић Бранка
156 Јоковић Соња
157 Костић Зденка
158 Милићевић Игор
159 Бранислав Шошкић
160 Биљана Рувидић
161 Милан Трифуновић
162 Оксана Токсић
163 Марко Вуловић
164 Зоран Лончаревић
165 Оливер Бунић
166 Добрила Матовић
167 Ања Томановић
168 Ана Тошић
169 Хелена Ђурић
170 Саша Аврамовић
171 Зоран Матић
172 Горан Бузаџић
173 Слободан Којић
174 Бојана Урошевић

FINREVIZIJA d.o.o. Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd, Srbija
Mail: office@finrevizija.co.rs.
Web: www.finrevizija.co.rs.
Tel: 011/4090-730

SKUPŠTINI I RUKOVODSTVU DRUŠTVA OFA, BEOGRAD

(u daljem tekstu: Subjekat revizije)

IZJAVA O NEZAVISNOSTI

Saglasno članu 44. i 45. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) izjavljujem da u godini za koju
se obavlja revizija, kao i u godini u kojoj se obavlja revizija:
1) nisam vlasnik udela ili akcija i nemam značajan finansijski uticaj kod subjekta revizije i nemam
značajan interes u povezanom pravnom licu subjekta revizije;
2) nisam direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i punomoćnik subjekta
revizije ili pravnog lica koje poseduje značajan interes u povezanom pravnom licu subjekta
revizije;
3) nisam krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom
srodstva i supružnik direktora, odnosno člana organa upravljanja ili nadzora ili prokuriste;
4) nisam pružao/la usluge iz člana 45. stav 1. tačka 3) Zakona o reviziji;
5) nisu nastupile druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost licenciranog ovlašćenog
revizora.
6) Kao Licencirani ovlašćeni revizor nisam tražio/la niti primio/la novčane i nenovčane poklone ili
usluge od subjekta revizije kod koga obavljam reviziju ili drugog pravnog, odnosno fizičkog lica
koje je u vezi sa tim subjektom revizije.

U Beogradu, 04.05.2022. godine
Licencirani ovlašćeni revizor

Dragana Bursać Kisić
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ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
ODSEK ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA
BEOGRAD, KNEGINJE LJUBICE BROJ 5

POTVRDU O ISPLAĆENOJ NAKNADI ZA AUTORE
Za: Organizacija fotografskih autora
Upravni odbor Organizacije fotografskih autora (u daljem tekstu „OFA“) dostavio nam je Godišnji obračun naknada,
usvojen 15. aprila 2022. godine. Ukupna ubrana naknada u 2021. godini iznosi 45.714.048,16 dinara.
Prema članu 17. Plana raspodele, opštim obračunom se utvrđuje fond za raspodelu tantijema u opštem
obračunskom periodu. Opšti fond mora da sadrži:
-

iznos ubrane autorske i posebne naknade,
administrativne troškove,
fond za raspodelu tantijema.

Fond za raspodelu tantijema (autorskih naknada) dobija se po odbitku administrativnih troškova od ubrane
autorske naknade.
Ukupan fond za raspoledu za 2021. godinu je 50% od ukupne ubrane naknade, i iznosi 22.857.024,08 dinara.
Sprovedenim revizorskim postupcima, uverili smo se da je iznos ukupne ubrane naknade adekvatno obelodanjen
u Godišnjem obračunu naknada.
U nastavku je dat pregled ubrane naknade po mesecima.
(u 000 RSD)
Mesec

Naplaćeni prihod

Januar

3.217

Februar

2.545

Mart

2.682

April

1.803

Maj

1.843

Jun

1.382

Jul

2.485

Avgust

69

Septembar

14.728

Oktobar

2.974

novembar

1.271

decembar

10,715

Ukupno.

45.714

Fond za raspoledu
(50%)

22.857
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U toku 2021. godine, vršena je isplata obračunatih naknada iz prethodnih obračunskih perioda i to na sledeći
način:
-

završena je isplata za 2019. godinu zaključno sa 11.10.2021. godine i počela isplata za 2020. godinu. U
toku 2021. godine autorima je ukupno isplaćeno 12.388.299,96 dinara po obračunima iz 2019. godine i
2020. godine. Od toga je isplaćeno: 7.158.251,96 dinara po obračunu iz 2019. godine i 5.230.048,00
dinara po obračunu iz 2020. godine;

-

u 2022. godini, do dana izdavanja ove Potvrde, isplaćeno je 2.912.937,00 dinara po obračunu naknade iz
2020. godine;

-

po obračunu naknade za 2020. godinu ostalo je još 3.755.970,64 dinara, koje će biti isplaćene u 2022.
godini.

Obračunata naknada za autore, za 2021. godinu u iznosu od 22.857.024,28 dinara nije isplaćivana do datuma
izdavanja ove Potvrde. Isplata iste očekuje se po završetku isplate obračunatih naknada za 2020. godinu.

Beograd, 04. maj 2022. godine
Dragana Bursać Kisić
Licencirani ovlašćeni revizor

„Finrevizija“ d.o.o., Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd
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FINREVIZIJA d.o.o. Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd, Srbija
Mail: office@finrevizija.co.rs.
Web: www.finrevizija.co.rs.
Tel: 011/4090-730

SKUPŠTINI I RUKOVODSTVU DRUŠTVA OFA, BEOGRAD

(u daljem tekstu: Subjekat revizije)

POTVRDA O NEZAVISNOSTI I KONSULTANTSKIM USLUGAMA
DRUŠTVA ZA REVIZIJU
Saglasno članovima 44. i 45. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), članu 54. Zakona o tržištu
kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/11, 112/2015 i 108/2016, 9/2020), kao i članu 10. Pravilnika o
uslovima za obavljenje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (“Službeni glasnik RS” br.114/2013 i
92/2018), kao direktor privrednog društva “Finrevizija” d.o.o., Beograd potvrđujem da:
1) privredno društvo “Finrevizija” d.o.o., Beograd nema udele ili akcije, ili udele i akcije u
povezanom pravnom licu sa subjektom revizije;
2) da subjekat revizije nije vlasnik udela ili akcija privrednog društva “Finrevizija” d.o.o., Beograd;
3) u godini za koju se obavlja revizija, kao i u godini u kojoj se obavlja revizija privredno društvo
“Finrevizija” d.o.o., Beograd nije pružalo subjektu revizije usluge iz člana 45. stav 1. tačka 3)
Zakona o reviziji;
4) privredno društvo “Finrevizija” d.o.o., Beograd nije povezano sa pravnim licem na drugi način,
tako da takva povezanost može da utiče na nezavisnost i nepristrasnost obavljanja revizije;
5) privredno društvo “Finrevizija” d.o.o., Beograd nije tražilo niti primalo novčane i nenovčane
poklone ili usluge od subjekta revizije kod koga obavlja reviziju ili drugog pravnog, odnosno
fizičkog lica koje je u vezi sa tim subjektom revizije.

U Beogradu, 04.05.2022. godine

Direktor

Dragana Bursać Kisić
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OFA, BEOGRAD

Beograd, 04.05.2022. godine
Broj: IV-95/22

PREDMET: Potvrda o nezavisnosti
U vezi našeg angažovanja na poslovima zakonske revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu
privrednog društva OFA, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), dajemo Vam sledeću potvrdu (izjavu)
o nezavisnosti:
(1) „FINREVIZIJA“ D.O.O. Beograd je potpuno nezavisan u odnosu na Društvo. Ističemo da niko od
naših partnera (vlasnika), direktora, licenciranih ovlašćenih revizora, kao ni članova našeg tima,
angažovanih na poslovima revizije, nema direktnu ili indirektnu finansijsku (materijalnu) korist niti
zaduženje kod Društva koje nas je angažovalo na poslovima revizije, kao ni sa njegovim povezanim
licima (pravnim i fizičkim).
(2) Potvrđujem da niko od naših partnera, direktora, licenciranih ovlašćenih revizora, angažovanih na
poslovima revizije Društva, nije angažovan kao promoter (lobista), jemac, direktor ili zaposleni kod
Društva koji nas je angažovao na poslovima revizije kao ni sa njegovim povezanim licima.
(3) Potvrđujem da nisu nastupile okolnosti iz člana 29. i 44. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br.
73/2019) koje mogu uticati na nezavisnost licenciranih ovlašćenih revizora. Ukoliko tokom posla
revizije nastupe neke od okolnosti iz člana 29. i 44. Zakona o reviziji, ovlašćeni revizori i članovi
društva su upoznati sa obavezom da bez odlaganja obaveste „FINREVIZIJA“ D.O.O. kako bi se
preduzele sve neophodne aktivnosti.
(4) Potvrđujem da „FINREVIZIJA“ D.O.O. nema udele ili akcije kod Društva niti je Društvo vlasnik
udela „FINREVIZIJA“ D.O.O. u smislu poštovanja odredbi člana 45. stav 1 tačka 1 i 2. Zakona o
reviziji.
(5) Potvrđujem da „FINREVIZIJA“ D.O.O. partneri (vlasnici), direktori, licencirani ovlašćeni revizori
nisu pružali usluge iz člana 45. stav 1 tačka 3 Zakona o reviziji za godinu za koju se obavlja revizija,
kao i u godini u kojoj se obavlja revizija, koje bi mogle da ugroze nezavisnost licenciranog ovlašćenog
revizora ili „FINREVIZIJA“ D.O.O. i/ili da utiču na vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima;
(6) Prema našim najboljim saznanjima ne postoje druge okolnosti koje bi umanjile našu nezavisnost u
pogledu angažovanja na poslu zakonske revizije finansijskih izveštaja.
Potvrda o nezavisnosti se izdaje, shodno članu 52. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019).
Direktor,
____________________
Željko Šafar
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Direktor,
_____________________
Dragana Bursać Kisić
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OFA, BEOGRAD

Beograd, 04.05.2022. godine

SKUPŠTINI I RUKOVODSTVU DRUŠTVA
PREDMET: Pismo rukovodstvu i organima upravljanja o obavljanju revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu
I UVOD
Međunarodni standardi revizije (MSR 260) nalažu da Vam, da po obavlјenoj reviziju, u posebnom delu Pismu
rukovodstvu (u dalјem tekstu: Pismo) iznesemo pitanja koja po našem mišlјenju zahtevaju da budu predmet Vašeg
razmatranja, a koja su od značaja za upravlјanje.
Pismo, za razliku od statutarnog revizorskog izveštaja koji je javni dokument, predstavlјa poverlјiv dokument. Namera
mu je da rukovodstvu naručioca pruži dodatne informacije u vezi sa uočenim nepravilnostima kvalifikovanim u
revizorskom izveštaju, kao i na slabosti sistema internih kontrola koje su dovele ili mogu dovesti do grešaka ili
zloupotreba. Revizorski testovi su dizajnirani na način da pribave dovolјno dokaza za potvrđivanje ili osporavanje
pozicija finansijskih izveštaja, a ne u prevashodnom cilјu otkrivanja zloupotreba ili kriminalnih radnji. Ipak, ukoliko
tokom vršenja revizije naiđemo na takve pojave, naša je obaveza da Vas o tome informišemo.
Osnovni ciljevi obavljanja revizije
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima revizije (MSR/ISA) primenljivim u
Republici Srbiji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo
na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne
greške. Revizija koju smo obavili kod OFA, BEOGRAD, je uključila ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, koji
potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Takođe, izvršili smo ocenu korišćenih
računovodstvenih načela i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva.
Vreme obavljanja revizije
Reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu smo obavili mart 2022. godine – april 2022. godine u postupku konačne
revizije finansijskih izveštaja.
Pojedine informacije i tabele koje prikazuju stanja i promene na pojedinim bilansnim pozicijama dobili smo tokom
vršenja revizije.
Napominjemo da se naša ispitivanja tokom revizije finansijskih izveštaja vrše na bazi uzoraka te da naše skretanje
pažnje rukovodstvu navedeno u ovom pismu ne isključuju eventualno postojanje i drugih nedostataka koje nismo
uočili tokom posla revizije finansijskih izveštaja.
Obim ispitivanja
Obim ispitivanja sveli smo na nivo koji smo, u datim okolnostima, smatrali dovoljnim da izrazimo mišljenje o objektivnosti
i istinitosti finansijskih izveštaja za 2021. godinu.
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II NEDOSTACI UOČENI U POSTUPKU VRŠENJA REVIZIJE
Na osnovu obavlјene revizije, uzimajući u obzir suštinu i materijalni značaj eventualno uočenih nepravilnosti, ili
eventualnih ograničenja u obimu izvršenog posla, revizor u skladu sa Međunarodnim standardima revizije izražava svoje
profesionalno mišlјenje kao jedno od sledećih: pozitivno mišlјenje, mišlјenje sa rezervom, negativno mišlјenje ili
uzdržavajuće mišlјenje. Po potrebi, revizor može modifikovati napred navedena mišlјenja skretanjem pažnje na neku, po
njegovom mišlјenju, značajnu činjenicu koja ne predstavlјa kvalifikaciju, već joj je cilј da doprinese pravilnijem
razumevanju finansijskih izveštaja od strane njihovih korisnika.
S obzirom da u finansijskim izveštajima nismo utvrdili materijalno značajna odstupanja u odnosu na suštinu i zakonitost
iskazanih podataka u finansijskim izveštajima u odnosu na opšte prihvaćena računovodstvena načela i propise, u
Izveštaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja izraženo je: pozitivno mišlјenje sa skretanjem
pažnje.
Tokom revizije, identifikovali smo određene nedostatke i propuste u računovodstvenom sistemu i sistemu finansijskog
izveštavanja i želeli bismo da rukovodstvo Društva upoznamo sa njima, kao i našim preporukama za njihovo
otklanjanje. S tim u vezi, nastavku dajemo nepravilnosti koje zbog malog materijalnog značaja nisu kvalifikovane u
revizorskom mišlјenju, ali na ovaj način želimo da vam ukažemo na njih. Takođe, dajemo i preporuke za njihovo
korigovanje (gde je to moguće), ili sprečavanje njihovog ponavlјanja u budućnosti.
Ovo pismo je namenjeno isključivo za upotrebu od strane rukovodstva Društva.
Molimo Vas da u dole predviđena polja ubacite svoje odgovore u vezi sa predloženim preporukama:
1. Nalaz
Društvo je na dan 31. decembra 2021. godine iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 678 hiljada
dinara. U toku obavljanja revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu, konsatovali smo da je Društvo u poslovnim
knjigama iskazalo opremu koja je u potpunosti amortizovana, a čija je nabavna vrednost i ispravka vrednosti iznose
615 hiljada dinara, odnosno sadašnja vrednost ove opreme je jednaka nuli. Društvo bi u skladu sa zahtevima člana
19. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim
izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS", br. 89/2020“), trebalo da na datum bilansa stanja preispita
korisni vek upotrebe sredstava koja su u potpunosti amortizovana, a koja su i dalje u upotrebi, kao i da izvrši
odgovarajuće korekcije po tom osnovu. U toku obavljanja revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu, na bazi
raspoloživih informacija nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat koji bi prethodno navedeno imalo na
finansijske izveštaje Društva za 2021. godinu.
Preporuka
Preporučujemo rukovodstvu Društva da postupi u skladu sa relevantnim zahtevima člana 19. Pravilnika o načinu
priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i
drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS", br. 89/2020“), odnosno da izvrši procenu vrednosti i procenu korisnog veka
opreme čija je sadašnja vrednost nula, a koja je i dalje u upotrebi.
ODGOVOR RUKOVODSTVA:
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III ZAVRŠNE NAPOMENE
Želimo da Vam se zahvalimo na saradnji i razumevanju. Takođe, želimo još jednom da ukažemo da smo obim i
postupke ispitivanja revizije sveli na nivo koji smo u datim okolnostima smatrali neophodnim za svrhe formiranja i
izražavanja Mišljenja o objektivnosti i istinitosti finansijskih izveštaja. Stoga, nepravilnosti koje smo uočili i koje smo
naveli u ovom pismu ne znače da eventualno ne postoje i druge nepravilnosti u Vašem poslovnom sistemu.
S poštovanjem,

_________________________
Licencirani ovlašćeni revizor,
Dragana Bursać Kisić
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2021. GODINE

OFA-ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA, BEOGRAD

Beograd, maj 2022. godine

SADRŽAJ
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
■

BILANS STANJA

■

BILANS USPEHA

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SKUPŠTINI I RUKOVODSTVU DRUŠTVA „OFA“ , BEOGRAD
Mišljenje
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva OFA – Organizacija fotografskih autora, BEOGRAD (u daljem tekstu:
„Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i bilans uspeha kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika uz finansijski izveštaj.
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima,
finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti za godinu koja se završava
na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Osnov za mišljenje
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o
reviziji Republike Srbije kao i na osnovu člana 189. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.glasnik RS“,br.
104/2009,99/2011, 119/12 i 29/2016-odluka US i 66/2019, u daljem tekstu: Zakon). Naše odgovornosti u skladu sa tim
standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja.
Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za
međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju
finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA
Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.
Skretanje pažnje
U skladu sa članom 184., a u vezi sa članovima 153. i 180., stav 4. Zakona, Društvo je dužno da nosiocima autorskog,
odnosno srodnih prava, koji su sa njim zaključili ugovor, raspodeli sav ostvareni prihod na ime naknade prikupljene od
korisnika usluga, umanjen za iznos sredstava određenih za pokriće troškova svog rada, a sve u skladu sa Planom
raspodele.
Na redovnoj sednici Skupštine, održanoj 24. decembra 2021. godine, Skupština Društva donela je odluku da se iznos
naplaćene naknade tokom 2021. godine u iznosu od 50% iskoristi za pokriće troškova rada Društva, a preostalih 50% izdvoji
za isplatu autorima.
U skladu sa navedenom Odlukom Skupštine, Društvo je uradilo obračun i utvrdilo Fond za raspodelu tantijema za 2021.
godinu na osnovu evidencije o naplaćenim naknadama i to na osnovu izvoda na tekućem računu Društva, gde je utvrđen
naplaćeni prihod u iznosu od 45.714 hiljada dinara (bez PDV-a). Shodno prethodno navedenom, za autore je opredeljeno
22.857 hiljada dinara, kao što je obelodanjeno u bilansu uspeha za 2021. godinu i za pokriće troškova rada Društva
preostalih 22.857 hiljada dinara.
Takođe, u gorepomenutoj Odluci Skupštine Društva, navedeno je da se ne izdvajaju sredstva za kulturne namene i za
unapređenje pezijskog, zdravstvenog ili socijalnog statusa članova Društva iz razloga što nije bilo raspoloživih finansijskih
sredstava.
Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovih pitanja.
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Ostala pitanja
U skladu sa računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo nije prikazalo izveštaj o promenama
na kapitalu, izveštaj o ostalom rezultatu i izveštaj o tokovima gotovine, kao ni napomene uz finansijske izveštaje za godinu
koja se završava na dan 31. decembra 2021. godine, s obzirom da je klasifikovano kao mikro pravno lice, za koje se ne
zahteva sastavljanje navedenih finansijskih izveštaja. Takođe, finansijski izveštaji za godinu koja se završava na dan 31.
decembra 2022. godine, prikazani su u formatu propisanom „Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i
obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica“ ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020).
Ostale informacije
Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem izveštaju
o poslovanju (koji ne uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za godinu koja se završava na dan 31.
decembra 2021.
Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaklјučka kojim
se pruža uveravanje o njima.
U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome razmotrimo
da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije,
ili na drugi način, tako da ostale informacije predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.
U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju u formalnom smislu sastavljen u skladu sa Zakonom o
računovodstvu Republike Srbije.
Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, mišljenja smo da:
▪
▪

Ostale informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju, su po svim materijalno značajnim pitanjima,
usklađene sa informacijama prikazanim u finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31.
decembra 2021. godine,
Priloženi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu jeste sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu
Republike Srbije.

Na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, naša je odgovornost da
saopštimo da li ostale informacije u Godišnjem izveštaju o poslovanju sadrže materijalno značajne pogrešne navode i da,
ukoliko postoje, istaknemo prirodu tih navoda. Na osnovu postupaka koje smo sproveli, nismo utvrdili materijalno značajne
pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o poslovanju.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem
u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela
stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.
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Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora.
Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu
sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi
mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni,
pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam
tokom revizije.
Isto tako, mi:
■

■
■
■

■

Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled
kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani
materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled
greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje
ili zaobilaženje interne kontrole.
Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji
su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana
obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na
osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu
da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti.
Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana
obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje
mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim,
budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li su u
finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve
značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dragana Bursać Kisić.
Beograd, 04. maj 2022. godine
Dragana Bursać Kisić
Licencirani ovlašćeni revizor

Finrevizija d.o.o., Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
за 2021.годину

ОФА
ОРГАНИЗАЦИЈА ФОТОГРАФСКИХ АУТОРА

март 2022.године
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ОФА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФОТОГРАФСКИХ АУТОРА
Адреса

Милентија Поповића 23/9,Београд

Шифра делатности

9499

Матични број

28121601

ПИБ

108193750

2

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.
Решење Завода за интелектуалну својину Број 021-2018/18247-05 од 06.07.2018.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)
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Запослени
ОФА има четири стално запослена радника на неодређено време.

Остварени резултати
Организација је у 2021.години остварила наплату накнаде по издатим фактурама(без ПДВа 20%) у износу од: 45.714.048,16 динара.У наплату накнаде је укључена и накнада по
издатим фактурама у децембру 2020.године која је наплаћена у 2021.години.
Појединачно:
-од реемитера је наплатила 43.974.128,90 динара
-од фотокопирница 56.750,00 динара
-од увозника 1.683.169,26 динара

Резултат у 2021.години
категорија
Укупни приходи
Укупни расходи
Добит/Губитак

износ
47.752.479
54.546.972
6.794

Укупни приходи
категорија
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи

износ
35.003.673,63
0,00
12.748.805,55

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године Организација је остварилa укупне приходе у
износу од 47.752.479,18 динара.
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Укупни расходи
категорија
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи

износ
44.846.833,73
72,23
9.700.066,37

Укупни расходи организације у периоду од 01.01.2021.-31.12.2021.године износе
54.546.972,33 динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2021.ГОДИНИ
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
603
679
692

назив
Приходи од пружања услуга
Остали непоменути приходи
Прих.по основу исправке грешака из претходног периода
Укупно
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износ
35.003.673,63
0,95
12.748.804,60
47.752.479,18

Расходи
511
520
521
525
529
531
532
539
540
541
550
551
553
555
559
562
579
585
592

назив
Трошкови осталог материјала(режијског)
Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови доприноса и пореза на зараде и накн.зар.
Трошк.накнада физичким лицима по основу ост.уговора
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Прошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Остали непоменути расходи
Обезвређење потр.и кратк.фин.пласмана
Расходи по основу исправке грешака из претходног периода
Укупно

Структура прихода у 2021.години
6030
6031
6032
6791
6920

назив
Приходи од аурорске наплате за кабловско реемитовање
Приходи од посебне накнаде од лица која пружају услуге
фотокопирања
Приходи од посебне накнаде од увозника
Остали приходи
Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода
Укупно

износ
75.357,02
2.913.147,97
485.039,50
1.051.885,00
124.450,00
461.104,32
5.880,00
9.689.900,00
197.398,57
22.857.024,09
6.081.192,52
65.600,00
48.235,24
5.000,00
785.619,50
72,23
73.077,92
9.259.791,41
367.197,04
54.546.972,33

износ
34.211.624,76
63.000,00
729.048,87
0,95
12.748.804,60
47.752.479,18

ОФА-организација фотографских аутора је у току 2021.годне остварила укупне приходе у
износу 47.752.479,18 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)
6791-Остали приходи
6920-Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода -приходи од наплате дуга
ауторске накнаде за претходни период
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Структура расхода у 2021.години
5110
5115
5200
5201
5202
5210
5250
5251
5290
5310
5311
5312
5319
5320
5390
5391
5392
5393
5400
5401
5410
5500
5503
5504
5509
5510
5530
5551
5590
5620
5621
5790
5791
5850
5920

назив
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови рачунарске опреме
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
Накнада превоза
Трошкови телефонских услуга
Трошкови интернета
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови осталих услуга
Трошкови одржавања опреме
Трошкови осталих услуга-документовања фотографија
Трошкови осталих услуга-трошкови мониторинг
Трошкови осталих услуга-трошкови мапирања
Трошкови осталих услуга-депоновања фотографија
Трошкови амортизације немат.улагања
Трошкови амортизације опреме
Трошкови резервисања
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови ревизије
Трошкови претплате на струч.часопис
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета у земљи
Тр.за накнаду за животну средину и унапређење ж.с.
Трошкови судских,административних и др.такси
Расходи камата за порезе и доприносе
Расходи камата за јавне приходе
Трошкови спорова
Остали расходи
Обезвређење потраживања и краткорочних фин.пласмана
Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода
Укупно

износ
66.447,02
8.910,00
2.107.996,00
225.435,11
579.716,86
485.039,50
796.739,00
255.146,00
124.450,00
372.622,98
2.820,00
44.256,00
41.405,34
5.880,00
4.326.000,00
1.150.000,00
675.000,00
3.538.900,00
3.077,42
194.321,15
22.857.024,09
5.742.092,49
252.000,00
64.900,03
22.200,00
65.600,00
48.235,24
5.000,00
785.619,50
42,00
30,23
72.590,00
487,92
9.259.791,41
367.197,04
54.546.972,33

ОФА-организација фотографских аутора је у току 2021.годне остварила укупне расходе у
износу 54.546.972,33 динара.
5110-трошкови канцеларијског материјала обухватају набављен канцеларијски материјал
(тонери,папир,регистратори,фасцикле….) непходан за рад.
5115-Трошкови рачунарске опреме
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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
5290-Накнада превоза-на посао и са посла
5310-Трошкови телефонских услуга
5311-Трошкови интернета
5312-Трошкови ПТТ услуга
5319-Трошкови осталих услуга
5320-Трошкови одржавања опреме
5390- Трошкови осталих услуга-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
5391-Трошкови осталих услуга-трошкови мониторинг подразумевају проналажење
реемитованих фотографија код кабловског оператера
5392-Трошкови осталих услуга-трошкови мапирања подразумевају проналажење и
евиденцију фотокопирница
5393-Трошкови осталих услуга-депоновања фотографија подразумевају постављање
фотографија са стварањем базе података о ауторима на сајт организације
5400-Трошкови амортизације-обрачунати трошкови амортизације основних средстава
5401- Трошкови амортизације опреме
5410- Трошкови резервисања представљају укупан фонд за расподелу од убране накнаде
за посматрану годину
5500-Трошкови адвокатских услуга за пружене правне услуге-правни савети,давање
мишљења управном и надзорном одбору,присуствовање на састанцима управног одбора,
скупштинe.
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.
5551-Трошкови за накнаду за живот.и унапређење животне средине
5590-Трошкови судских,административних и др.такси обухватају плаћене судске таксе
5620-Раходи камата за порезе и доприносе
5621-Расходи камата за јавне приходе
5790-Трошкови спорова
5791-Остали расходи
5850-Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана
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5920-Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода-расходи од наплате
ауторске накнаде за претходни период
ПОСТУПЦИ ПРЕД СУДОМ
ТУЖИЛАЦ ОФА ТУЖЕНИ СББ
Ово су поступци према једином и највећем реемитеру - око 50% - покривености тржишта
који је умањивао своје податке и тужбе су се односиле на разлику између достављених
података и реалних података као и тужбе за достављање података.
23.08.2021. потписано је вансудско поравнање у свим активним поступцима против СББ-а,
тако да СББ сада плаћа реалну накнаду у складу са бројем претплатника.
ПРОЦЕНА УСПЕХА У ОВИМ СПОРОВИМА 100%
- Предмет пред привредним судом у Београду 18П 2890/18 (Прев 471/2020)
Утужени период: 16.07.2013. - 31.12.2013.
Одбачена ревизија ОФА, потписано вансудско поравнање
Поднесци:
25.06.2021- плаћање таксе по ванредном правном леку
11.02.2021. – одлука ВКС достављена 22.06.2021. – одбацивање ревизије ОФА
20.07.2021. – Уставна жалба против одлуке ВКС Прев 471/2020
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
-

Предмет пред привредним судом у Београду 22 П 6999/2020 (некадашњи број 22П
3392/18)
Утужени период: 01.01.2014. - 31.12.2014.
Повучена тужба ОФА, потписано вансудско поравнање
Поднесци:
18.02.2021.- Образложени поднесак
13.04.2021. – Пресуда – усваја се делимично тужбени захтев
28.04.2021. - Жалба на пресуду
02.06.2021. – Одговор на жалбу
25.06.2021. – поднесак
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење жалбе
08.09.2021. – Решење – повучена жалба
Рочишта:
11.03.2021. – Закључена главна расправа
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-

Предмет пред привредним судом у Београду 29 П 6426/19 (некадашњи број 29 П
1868/18 29 П 6426/19)

Утужени период: 01.07.2016. - 31.12.2016.
Поднесци:
24.02.2021.- образложени поднесак – достављање мишљења Завода
28.05.2021. – образложени поднесак
22.06.2021.- трошковник
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – повлачење тужбе
23.09.2021. – Решење о повлачењу тужбе
Рочиште:
11.03.2021.- одржано рочиште
22.06.2021. – закључена главна расправа
-

Предмет пред привредним судом у Београду 28 П 1145/19 (9 Пж 1311/20)

Утужени период: 01.01.2017. - 30.06.2017.
Поднесци:
22.07.2021.- Пресуда – одбија се тужбени захтев
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање

-

Предмет пред привредним судом у Београду 11 П 7803/20

Утужени период: 01.01.2018. - 31.08.2018.
Поднесци:
23.04.2021. –Преиначење тужбе
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење тужбе
Рочишта:
17.02.2021. – неодржано рочиште
12.05.2021.- неодржано рочиште
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-

Предмет пред привредним судом у Београду 32 П 2854/20

Утужени период: 01.07.2017. - 31.12.2017.
Поднесци:
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
15.10.2021. – Докази о плаћеној на такси

-

Предмет пред Привредним судом у Београду 1 П 2753/19, Први основни суд у
Београду 4 Р 226/2020

Спор: Достављање података
Поднесци:
05.01.2021. – Решење о ненадлежности
17.02.2021. – Решење о исправци
23.03.2021. – Решење којим се одбијају жалбе
23.08.2021. – Потписано вансудско поравнање
24.08.2021. – Повлачење предлога
24.09.2021.- Решење о повлачењу предлога

СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА,
ФОТОКОПИРНИЦА И УВОЗНИКА

ОФА И ФОТОКОПИРНИЦЕ
У овим споровима ОФА тражи накнаду на основу испостављених рачуна. Иако сматрамо
да су копирнице дужне да доставе податке о броју апарата на основу Закона о ауторском и
сродним правима, копирнице сматрају да нису, судије ту тврдњу копирница прихватају,
неке судије чак иду дотле да ОФА треба да доказује и да ли се ауторска дела копирају у
копирницама, што све отежава до бесмисла доказивање тужиоцу, ОФА.
ПРОЦЕНА УСПЕХА У ОВИМ СПОРОВИМА 20%
Предмет ОФА – Копи Таш пред Привредним судом у Београду 24 П 2119/19 (Апелациони
суд у Београду Гж4 111/19)

11

Спор: Достављање података
Поднесци:
23.09.2021.- Решење о укидању одлуке
29.10.2021. – Решење о обустављању поступка
16.11.2021. – Предлог за достављање на надлежност
03.12.2021. – Решење о ненадлежност
Предмет ОФА – Антика копи пред Привредним судом у Београду
(некадашњи број 22 П 1557/19)

2 Р 135/2020

Спор: Достављање података
Поднесци:
22.12.2021.- Решење да се предлог сматра повученим
Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ФОТО ТРЕНД (2015.) 34 П 2960/18/
Прев 459/2020 (Иив 757/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
23.02.2021. – Не дозвољва се посебна ревизија

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ФОТО ТРЕНД (2016.) 19 П 4389/18/
Прев 509/2020 (Иив 762/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
06.04.2021. – Пресуда којом се одбија ревизија тужиоца као неоснована
06.05.2021.- Уставна жалба

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – КОПИ ТАШ (2015.) 4 П 5471/18 /
Прев 357/2021 (Иив 3007/18)
Спор: извршење - парница
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Поднесци:
08.07.2021.- Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији тужиоца

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА – ДЕЛТА КОПИ 1П 5667/18 / Прев
513/2020 (раније Иив 3062/18)
Спор: извршење - парница
Поднесци:
23.03.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији
Предмет пред привредним судом у Београду ОФА ФОТО РЕНОМЕ ИН П 3416/18 / Прев
442/20(раније Иив 755/18)
Спор: извршење – парница 2015.
Поднесци:
10.02.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији

Предмет пред привредним судом у Београду ОФА ФОТО РЕНОМЕ ИН П 2325/18/ Прев
496/20 (раније Иив 753/18)
Спор: извршење – парница 2016.
Поднесци:
25.03.2021. – Не дозвољава се одлучивање о посебној ревизији

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ И ПОДНЕСЦИ
ОВДЕ НЕМА ПРОЦЕНЕ УСПЕХА ЈЕР СЕ РАДИ О ПОСТУПЦИМА БЕЗ
ВРЕДНОСТИ СПОРА ОДНОСНО ПОДНЕСЦИМА КОЈИ МА СЕ НЕ ПОКРЕЋУ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ОФА
-

ОФА – Кривична пријава против судског вештака Јелице Радовановић Прво
основно јавно тужилаштво у Београду
ПОДНЕСЦИ:
15.01.2021.- Решење о одбацивању кривичне пријаве
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-

ОФА – Кривична пријава против судског вештака Слободана Васића Прво основно
јавно тужилаштво у Београду
ПОДНЕСЦИ:
15.12.2021.- Решење о одбацивању кривичне пријаве

-

Обавештење фотокопирницама за доставу података о броју фотокопир апарата
ради обрачунавања ауторске накнаде

-

Обавештење увозницима техничких уређаја за доставу података и извештаја о
увезеним техничким уређајима ради обрачуна ауторске накнаде

-

Опомене пред утужење реемитерима

Проблеми у раду организације
Главни проблем организације ОФА током 2021. јесте неплаћање или умањивање прихода
од кабловског реемитовања СББ - Serbian broadbend d.o.o., али захваљујући потписивању
вансудског поравнања, тај проблем је решен. Са друге стране, други највећи кабловски
реемитер – Телеком Србија – почео је да касни са уплатама током 2021., нарочито након
преузамања Моје Супернове, тако да до данашњег дана није исплатио фактуре за период
од октобра 2021. – децембра 2021., те ћемо морати да водимо нове судске поступке али у
односу на другог реемитера.
Имајући у виду да је према извештају РАТЕЛ, Телеком Србија - оператер са знатном
снагом покривености – нешто мало мање од 50%, а привремено је престао да плаћа ОФА,
јасно је да ОФА послује отежано јер су јој умањени приходи у великој мери.
Поред наведеног, одбијање плаћања од стране физичких и правних лица који обављају
делатност фотокопирања се наставља и током 2021., иако смо слали и опомене пред
утужење и покушавали да закључимо вансудска поравнања са фотокопирницама.
Шта је организација урадила у току 2021.
ОФА је током 2021. Покренула поступак преговора са кабловским реемитером СББ и
након вишемесечног преговарања, ОФА и СББ су на обострано задовољство потписале
поравнање и регулисале питање плаћања ауторске накнаде у будућности и све судске
поступке решила.
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Проширио се број аутора који су упознати са радом ОФА на тај начин што их стручна
служба ОФА обавештава да су пронађене њихове фотографије. Истовремено се
обавештавају и упознају аутори како да се запамте и документују фотографије које
су реемитоване што је основ да би им се исплатила накнада. Напомињемо, током
2021. Лоцирани су и страни аутори.
ОФА је повећала цену бода за фотографију, тако да износ обичне фотографије који се
исплаћује ауторима уместо прошлогодишњих 1.000,00 динара, износи 2.000,00
динара, а износ уметничке фотографије, уместо 2.000,00 динара, износи 4.000,00
динара.
ОФА је у септембру 2021. заједно са осталим организацијама за колективно
остваривање ауторских права (ООРП, УФУС АФА ЗАШТИТА, ОФПС, СОКОЈ и ПИ)
поднела Министарству Финансија РС Иницијативу за увођење посебне стопе ПДВ код
колективног остваривања ауторског и сродних права.
Планови за 2022.
План за 2022. јесте да се поднесу тужбе односно предлози за извршење против
Телеком Србија због неплаћених фактура током 2021.,., те да се поднесе велики број
прекршајних пријава тржишној инспекцији против фотокопирница и пријаве за
привредне преступе надлежном тужилаштву против фотокопирница које не
достављају податке и против СББ.
Да се одрже редовне седнице скупштине на којима ће се усвојити пословни план,
план расподеле и записници са прошле седнице скупштине. Разговори са сродним
организација, присуствовање седницама скупштине ЕВА - организација за визуелну
уметност којој ОФА припада. Разговори и састанци са представницима Завода за
интелектуалну својину Србије, судова, министарстава ради решавања проблема око
наплате и поштовања ауторских права.
Билатерални уговори
ОФА има заључене уговоре са сродним организацијама и то:
Грузијска организација за заштиту ауторских права,
Украјинском организацијом Агенција за заштиту ауторских права Украјине – UARA
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Шпанска организација за заштиту ауторских права VEGAP Visual Entitad de Gestion de
Artistas Plasticos
VG Bild-Kunst, Bon, Nemacka ( organizacija koja stiti samo autore fotografije)
OOAS,Prag,Ceska
The Society Bildkupphovsprat i Sverige ( BUS), Stoklom, Svedska
Graphiques et Plastiques ADAGP Paris,Francuska
ALBAUTOR,Tirana, Albanija
Међународни уговори
CISAC, Paris, Francuska ( medjunarodna organizacija koja stiti prava mnogih autora i autora
muzike sirom sveta) OFA je clanica CISAC
European Visual Artits EVA, Brisel, Belgija (EVA je evropska organizacija koja stiti prava
autora vizuelnih umetnika) OFA je clanica EVA
Зашто трошкови организације прелазе дозвољени износ
У претходним одељцима - проблеми у раду организације - план за 2022. објашњено је да приход организације зависи у великој мери од Телеком Србија који је
престао да плаћа ОФА што ће неминовно отежати рад организације у наредном периоду.
Ово претходно се односи за плате запосленима, изнајмљивање простора, материјалне
трошкове, накнада за рад документариста која је и најважнија. Документаристи врше
преглед програма, скидају фотографије, потрхрањују их у базу података, откривају ко су
аутори а они који су непознати постављају се фотографије на сајт како би аутори могли да
их препознају и јаве се ОФА да их уврсте у списак за тантијеме. Трошак рада организације
јесте и уређење сајта које исто обрађују документаристи и везани трошкови у вези рада
документариста. Напомињемо да, на пример, за разлику од СОКОЈ, ОФА нема право на
наплату од емитовања па емитери нису дужни да ОФА шаљу кошуљице или било какав
други доказ о емитовању фотографија. Зато ОФА мора сама да открива фотографије и то
јој је значајан трошак али био би у границама трошкова који предвиђа ЗАСП (30%) да СББ
плаћа реално колико остварује од накнаде од својих корисника.
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Накнада за рад управног одбора, надзорног одбора и директора
ОФА је током 2021. изабрала новог члана Управног одбора – Зорана Рашевића, уместо
Владимира Татаревића који је у октобру 2020. дао оставку на место члана управног
одбора ОФА. ОФА је потписала уговоре о раду са саветником Небојшом Марковић.
Накнада за чланове управног одбора и то за Александра Костића, Зорана Рашевића и
Вукашина Медића износи 8.500,00 динара. Накнада за члана надзорног одбора, Дејана
Добросављевића износи 1.500,00 динара. Директор ОФА и остали чланови Управног и
Надзорног одбора не примају накнаду.
Чланови организације - Списак чланова организације је следећи:
Чланови ОФА:
1. Петровић Даниела
2. Бороја Маја
3. Вучковић Драгана
4. Пејовић Иван
5. Мучибабић Немања
6. Врањковић Милутин
7. Попадић Љубица
8. Јовановић Жељко
9. Ђорђевић Драгутин
10. Миловић Бојан
11. Ђорђевић Радоје
12. Стојичевић Антон
13. Ана Поздерац
14. Надеждић Братислав
15. Кнежевић Милован
16. Милосављевић Предраг
17. Миленковић Милован
18. Емил Ваш
19. Рупена Марко
20. Лабудовић Милутин
21. Милица Станишић
22. Петровић Ненад
23. Стојановић Душко
24. Иван Антонијевић
25. Дејан Добросављевић
26. Јован Недељков
27. Александар Костић
28. Владислав Митић
29. Војислав Вујанић
30. Лопичић
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31. Бркић Марјан
32. Стојановић Владимир
33. Стевановић Драган
34. Филиповић Марија
35. Ђелић Миодраг
36. Младеновић Јелена
37. Стојановић Ивана
38. Николић Слађана
39. Вукашин Медић
40. Љубиша Трифуновић
41. Нинковић Марија
42. Николић Драган
43. Гајевић Ацо
44. Стојановић Снежана
45. Ковачевић Мирољуб
46. Петронијевић Петар
47. Красић Драган
48. Ристић Живота
49. Копривица Иван
50. Стојановић Малиша
51. Иветић Жељко
52. Стојиљковић Гордана
53. Новаковић Јасмина
54. Радосављевић Елизабета
55. Хафнер Ненад
56. Ћосић Биљана
57. Едо Јањевић
58. Жељко Шафар
59 Миленковић Душан
60 Шпорчић Владимир
61 Шурјанац Младен
62 Саша Маричић
63 Станковић Александар
64 Димитрије Голл-Келесић
65 Костић Немања
66 Срданов Горан
67 Удовичић Драгана
68 Лалић Весна
69 Жељко Синобад
70 Гајевић Славица
71 Ђорђевић Славица
72 Ђелић Марина
73 Станковић Биљана
74 Биљана Ристивојчевић
75 Дамир Цероња, Београд
76 Родић Сандра, Београд
77 Тереза Моличник
78 Тамара Бошковић Дерета
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79 Кликовац Лука
80 Мараш Немања
81 Предраг Дедијер
82 Иветић Јасмина
83 Митровић Анита
84 Букумировић Владимир
85 Митровић Ђорђе
86 Ђорђевић Драгана
87 Јовановић Младен
88 Александар Попов
89 Владимир Живојиновић
90 Иван Кијац
91 Павле Капланец
92 Ксенија Ломпар
93 Милош Пођанин
94 Олга Чолић
95 Раша Недељков
96 Ристановић Драгана
97 Панчић Немања
98 Горан Калањ
99 Јовановић Маја
100 Јањић Љубиша
101 Ђурић Петар
102 Мићовић Борис
103 Краинчанић Филип
104 Векић Владан
105 Дамир Ибишбеговић
106 Петернек Данило
107 Немања Јовановић
108 Бањац Смиљан
109 Томашевић Марко
110 Вучковић Наташа
111 Милић Кукољ Виолета
112 Станић Велинка
113 Ивљанин Весна
114 Гентић Јовичић Марија
115 Милић Владимир
116 Ђукић Вукосављевић Маја
117 Давидовић Радован
118 Кондић Наташа
119 Букилић Дамир
120 Младеновић Милка
121 Љубичић Биљана
122 Коковић Матија
123 Александар Анђић
124 Весна Анђић
125 Владимир Татаревић
126 Анђела Петровски
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127 Александар Ухрин
128 Дејан Бриза
129 Митар Митровић
130 Дина Адамовић
131 Ана Панић
132 Вера Ђоковић
133 Живојин Крстић
134 Томашевић Даница
135 Ђуровић Новак
136 Ђоковић Марко Београд
137 Јовановић Александар
138 Радивојевић Александар
139 Миловановић Драган
140 Горан Ђурђевић
141 Небојша Марковић
142 Милена Анђела Мишић Атанацковић
143 Мирослав Предојевић
144 Александар Цвркотић
145 Зоран Рашевић
146 Марко Метлаш
147 Оливера Вучетић
148 Весна Берић
149 Милорад Берић
150 Драгана Вуловић
151 Бајић Марија
152. Стојновић Александра
153 Марић Марија
154 Илић Зоран
155 Васиљевић Бранка
156 Јоковић Соња
157 Костић Зденка
158 Милићевић Игор
159 Бранислав Шошкић
160 Биљана Рувидић
161 Милан Трифуновић
162 Оксана Токсић
163 Марко Вуловић
164 Зоран Лончаревић
165 Оливер Бунић
166 Добрила Матовић
167 Ања Томановић
168 Ана Тошић
169 Хелена Ђурић
170 Саша Аврамовић
171 Зоран Матић
172 Горан Бузаџић
173 Слободан Којић
174 Бојана Урошевић
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1. 0111 Revizija FI za 2021.godinu

iznos

Rekapitulacija PDV

20%
240.000,00
48.000,00

Osnovica za PDV
PDV

Cena

Količina

1

Popust
(%)

240.000,00

0

Iznos

Stopa
(%)

240.000,00 20

PDV

48.000,00

Iznos sa PDV

288.000,00

Ukupno
240.000,00
48.000,00
Osnovica za PDV :
PDV :

240.000,00
48.000,00

UKUPNO :

288.000,00

PLAĆENO :

210.240,00

Uplaćeni avansi :
Datum

Broja računa

09.11.21
160/21
04.02.22
52/22
28.04.22
97/22
Ukupno uplaćeno :
Ostatak (osnovica) :
(PDV) :

Opšta stopa
Osnovica
PDV

72.000,00
96.000,00
7.200,00
175.200,00

14.400,00
19.200,00
1.440,00
35.040,00

Posebna stopa
Osnovica
PDV

0,00
0,00
0,00
0,00

Osnovica sa
stopom 0

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

Ukupan
iznos

86.400,00
115.200,00
8.640,00
210,240.00

64.800,00
12.960,00
77.760,00
UKUPNO ZA UPLATU :

77.760,00
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