
Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
ауторском и сродним правима 

 
Проблеми које Закон треба да реши и циљеви који ће се доношењем Закона 

постићи 
 

1. На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону? 

Измене и допуне Закона о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: 
Нацрт закона) имају за циљ успостављање ефикаснијег система правне заштите 
ауторског и сродних права. Оне ће у првом реду позитивно утицати на заштиту 
економских интереса: 1) аутора; 2) интерпретатора; 3) произвођача фонограма; 4) 
организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, као и других 
физичких и правних лица који су носиоци ауторског или сродних права права у 
Републици Србији.  

Ти позитивни ефекти биће остварени кроз унапређење колективног 
остваривања ауторског и сродних права, продужење трајања заштите имовинских 
права интерпретатора и произвођача фонограма, увођење новог права на накнаду  
од емитовања и реемитовања у корист глумаца и увођење права на накнаду у 
корист аутора, интерпретатора и произвођача фонограма од јавног саопштавања 
њихових ауторских дела и интерпретација у занатским радњама (са изузетком 
старих заната). Позитивне ефекте за све ауторе и носиоце сродних права изазваће и 
одређене измене у систему грађанско-правне заштите ауторског и сродних права 
које су усмерене ка јачању ове заштите.  

Очекује се да ће продужење рока трајања права интерпретатора и 
произвођача фонограма са 50 на 70 година позитивно утицати на економске 
интересе интерпретатора чија интерпретација је забележена на фонограм. Законом 
је, у складу са одговарајућом директивом Европске уније, предвиђено низ мера које 
треба да омогуће интерпретаторима да остваре корист од продужетка заштите 
својих права: 

1) уведено је право интерпретатора да раскине уговор са произвођачем 
фонограма, уколико он након истека педесет година од законитог издавања 
фонограма, односно, педесет година од његовог саопштавања јавности (у случају 
да фонограм није издат), не понуди примерке фонограма на продају у количини 
која задовољава разумне потребе јавности или фонограм не учини доступним 
јавности, жичним или бежичним путем; 
        2) уведено је право интерпретатора на додатну годишњу накнаду за сваку пуну 
годину која наступи после педесете године од дана законитог издавања фонограма, 
односно од дана јавног саопштавања фонограма. Ово право ће се примењивати у 
корист интерпретатора који су за једнократну накнаду пренели или уступили 
произвођачу фонограма своја искључива имовинска права на забележене 
интерпретације. То је најчешће случај са интерпретаторима који наступају у другом 
плану (споредни интерпретатори), а ређе са главним интерпретаторима. Наведени 
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интепретатори ће за све време трајања заштите имати право на додатну годишњу 
накнаду; 

3) уведено је право да интерпретор који је уговором овлашћен да прима 
периодичне накнаде након истека 50. година од законитог издавања или 
објављивања фонограма, прима пун износ накнада, без одбитака. 

  Све ове мере предузете у интересу интерпретатора су осмишљене  из 
разлога што је процењено да би друштвено признат креативни допринос 
интерпретатора требало да се адекватно одрази и на економску корист коју они 
остварују од својих интерпретација. Имајући у виду да интерпретатори по правилу 
веома рано почињу са снимањем својих интерпретација, без продужења трајања 
заштите са 50 година на 70 година многи би остали без прихода у последњим 
деценијама свог живота.  

Очекује се да ће предложеним изменама Закона бити знатно побољшан и 
економски положај глумаца. Новим решењем из Нацрта закона предложено ја да и 
глумци (не само интерпретатори музике) имају право на накнаду у случају да је 
њихова интепретација забележена на видеограм (филм, тв серија и сл) емитована 
или кабловски реемитована. Глумци до сада нису имали наведено право на наканду 
и били су у лошијем положају него интерпретатори музике. Предложеним 
изменама се стварају услови за побољшање материјалног положаја глумаца. 

Такође, очекује се да ће предложене измене имати позитиван утицај и на 
ауторе, произвођаче фонограма и интерпретаторе чија су дела, односно 
интерпретације забележене на фонограму биле јавно саопштене. Нацртом закона 
предложено је брисање одредби које прописују изузимање занатских радњи од 
плаћања накнаде за јавно саопштавање музике, као и брисање одредби које 
значајно лимитирају горњу границу до које аутори, произвођачи фонограма и 
интепретатори могу да одреде висину накнаде за јавно саопштавање музике. Према 
подацимо добијеним од организације произвођача фонограма која наплаћује 
накнаду за јавно саопштавање  фонограма и на њима забележених интерпретација, 
губитак носилаца права (интерпретатора и произвођача фонограма) због изузимања 
занатских радњи из обавезе плаћања накнаде  је следећи: 

У 2011 години било је регистровано 2247 занатских радњи које су као 
корисници који јавно саопштавају музику плаћали накнаду. Укупан износ 
фактурисане накнаде за ове кориснике за 2011. годину према тада важећој тарифи 
накнада износио је 23.979.000 динара. То је оквирни износ који су носиоци ових 
права (произвођачи фонограма и интерпретатори) de facto изгубили на годишњем 
нивоу, због одредби закона којима су занатске радње изузете од плаћања накнаде за 
јавно саопштавање музике. Овај пример говори и о очекиваним резултатима, 
односно утицају предложених нових решења из Нацрта закона на економске 
интересе и положај интерпретатора, произвођача фонограма и аутора. 

 Са друге стране, занатске радње ће поново бити дужне да, уколико јавно 
саопштавају музику са фонограма или уређаја за емитовање (радио или ТВ), 
плаћају накнаду, те ће нова решења из Нацрта закона утицати на повећање 
трошкова рада власника оних занатских радњи у којима се врши јавно 
саопштавање.  



3 
 

Очекује се да ће нова решења из Нацрта закона утицати и на повећање 
транспаретности рада организација за колективно остваривање права, као и на 
њихову ефикасност у обављању послова остваривања права аутора и носилаца 
сродних права. Нацрт закона предвиђа обавезне елементе које морају да садрже 
Годишњи извештај о пословању и Годишњи обрачун накнада колективних 
организација, што ће довесто до тога да ће све те организације, без обзира о којој 
врсти права и ком предмету заштите је реч, морати да на истоветан начин, уз 
навођење истих података извештавају своје чланове о свом раду. Очекује се да ће 
предложене мере утицати на транспарентнији рад колективних организација, али 
да ће имати и позитиван ефекат на рад органа надлежног за надзор над радом ових 
организација – Заводом за интелектуалну својину, јер ће му бити предочени 
детаљни извештаји о раду који ће убудуће морати да садрже једнообразне 
информације, податке и бројеве, па ће тако бити створени услови и за ефикаснији 
рад надзорног органа. 

Предложеном изменом  члана 184. Закона која је предмет члана 38. Нацрта 
закона, прописан је и крајњи рок у коме организације морају да расподеле и 
исплате новац прикупљен од корисника на име накнаде за искоришћавање 
ауторских дела и предмета сродних права у претходној години. Тај рок је 31. 
децембар текуће године. Очекује се да ће предложена мера утицати на повећање 
ажурности колективних организација у исплати накнаде, што ће се позитивно 
одразити на интересе носилаца права које организације заступају. 

У Републици Србији тренутно четири организације имају дозволу за 
колективно остваривање ауторских и сродних  права и то:  

1. СОКОЈ“ – Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14;  
2. “ОФПС“ - Организација произвођача фонограма Србије, Београд, Масарикова 
5/19;  
3. “ПИ“ - Организација за колективно остваривање права интерпретатора, Београд, 
Мајке Јевросиме 38 и 
4. "ОФА" - Организација фотографских аутора, Београд, Владимира Поповића 
36/18. 

Најстарија колективна организација која је основана пре више од 60 година 
и која је обављала колективно остваривање права аутора музике и пре него што је 
рад ових организација био уређен законом је организација СОКОЈ која остварује 
права домаћих и страних аутора - композитора, текстописаца и аранжера. Ову 
организацију је непосредним уговорима овластило да остварује њихова права више 
од 9000 домаћих аутора, а на основу 98 закључених билатералних уговора ова 
организација остварује и права страних аутора. У 2013. години у расподели 
накнаде по основу права на емитовање, реемитовање, јавно извођење и јавно 
саопштавање ауторских музичких дела учествовало је 8076 домаћих аутора и  
33058 иностарних аутора.  

Организација произвођача фонограма Србије – ОФПС  основана је 2002. 
године и бави се колективним остваривањем права произвођача фонограма. Ова 
организација прикупља накнаду за јавно саопштавање, емитовање и реемитовање 
фонограма и на њима забележених интерпретација. ОФПС такође посредством 
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СОКОЈ-а прикупља и посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких 
уређаја и празних носача звука. Организација ОФПС има 63 члана и 15 
билатералних уговора са страним колективним организацијама. 

Организација за колективно остваривање права интерпретатора – ПИ 
основана је 2009. године и колективно остварује права музичких интерпретатора 
чије интерпретације су забележене, односно снимљене на фонограм који је издат. 
Организација Пи има  преко 1000 чланова и закључила је 16 билатералних уговора 
са страним колективним организацијама.  

Најмлађа организација је организација Организација фотографских аутора – 
ОФА основана 2013. године која колективно остварује следећа права аутора 
фотографије: право на кабловско реемитовање фотографских дела и право на 
посебну накнаду за коришћење фотографских дела. Ова организација има 195 
чланова и још увек нема закључен ни један билатерални уговор са страним 
колективним организацијама. Законски рок у коме колективне организације треба 
да започну билатералну сарадњу са сродним иностраним организацијама је 5 
година од оснивања организације.  

 
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)? Оне занатске радње које јавно 
саопштавају музику са фонограма или уређаја за емитовање (радио или ТВ), ће 
бити у обавези да плаћају накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма које врше, те ће нова решења из Нацрта закона 
утицати на повећање трошкова рада за власнике тих занатских радњи. Занатске 
радње су пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ауторском и 
сродним правима из децембра 2012. године, као и сви други привредни субјекти 
који јавно саопштавају музику, плаћале накнаду за јавно саопштавање. Наведеним 
изменама је власницима занатских радњи омогућено да ову накнаду не плаћају 
иако у пословним просторијама врше јавно саопштавање, чиме су занемарени, 
такође економски-егзистенцијални интереси друге, такође велике друштвене групе, 
која окупља композиторе, текстописце, аранжере, музичке продуценте и 
интерпретаторе. Поменуте одредбе нису у складу са одредбама међународних 
уговора које је Србија ратификовала,  те је њихово брисање неопходно, односно не 
може се образложити који је општи

Очекује се и да произвођачи фонограма претрпе одређене трошкове у вези 
са применом одредби Нацрта закона које се односе на продужење трајања права 
интерпретатора (али и произвођача фонограма), а нарочито због одредби које 
интерпретатору дају право на додатну годишњу накнаду. Ради се о износу од 20% 
од прихода који произвођач фонограма оствари током године која претходи години 
за коју се плаћа додатна годишња накнада (од 51-70 године заштите), али само од 
оних прихода које произвођач фонограма оствари од умножавања, стављања у 
промет и чињења доступним јавности фонограма на којима је забележена 
конкретна интерпретација. Истовремено међутим, ово „повећање” трошкова 
произвођача фонограма треба сагледати у контексту чињенице да ће и сами 
произвођачи фонограма имати корист, односно зараду од продужетка трајања 

 интерес разлог да се право на накнаду 
наведених носпилаца права  оспори. 
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њихових права на истом фонограму на коме је забележена интерпретација, а које је 
такође предвиђено Нацртом закона. 

Следећу категорију привредних субјеката за коју се може очекивати да ће 
бити дужна да плаћа додатне трошкове чине емитери и кабловски оператори.  
Новим решењима у Закону глумцима, као носиоцима сродног права,  је признато 
право на накнаду у случају емитовања и кабловског реемитовања интерпретација 
забележених на носач звука и слике (филм, тв серија и сл.). Саставни део дневног 
програма већине емитера, а самим тим и кабловских оператора чине филмови и ТВ 
серије, па се може очекивати да ће они морати да издвоје већа средства за 
емитовање и реемитовање ауторских дела и предмета сродних права оних носилаца 
права чија дела користе емитујући и реемитујући дневни програм, односно ТВ 
канале. Да ли ће у пракси заиста доћи до повећања трошкова за ове привредне 
субјекте зависи од више фактора, а пре свега од тога да ли ће бити основана 
одговарајућа колективна организација глумаца.  

3. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити, да ли се Законом подржава стварање нових 
привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција? Увођењем 
обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и 
фонограма за занатске радње наше позитивно законодавство у области ауторскох+г 
и сродних права  се усаглашава са европским законодавством и међународним 
уговорима које је наша земља потписала. Интерес је Републике Србије да приступи 
Европској унији односно да сукцесивно преузима кокаке који су предуслов за то 
приступање. Европска комисија је указала на споменуту неусаглашеност важечћег 
Закона са европским прописима и навела да Република Србија мора у том погледу 
да пропис измени. Без измена Закона Република Србија неће моћи да постане 
чланица ЕУ и Светске трговинске органзиације. Истовремено, неспорно је да се 
искључивањем одређене категорије корисника ауторских дела од обавезе плаћања 
јавног саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма доводе се 
различити правни субјекти у неједнак правни положај на тржишту, а носиоцима 
права ограничава „дејство“ тог права. Примера ради, угоститељски објекат мора да 
плати накнаду за јавно саопштавање музике, а занатска радња (па и фризерски 
салон са десетином столица- купаца њихове услуге) не мора да плати накнаду за 
јавно саопштавање „производа“  других лица.  

Законом се подржава стварање нових субјеката на тржишту имајући у виду да се 
њиме ствара основ нпр. за рад организације за колективно остваривање права 
глумаца.  

 

4. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону и које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило 
оно што се доношењем закона намерава ? 
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Одлуком Одбора за јавне службе Владе Републике Србије, донетој на 63. 
седници одржаној 7. новембра 2013. године, одређен је Програм јавне расправе о 
Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима. 
Јавна расправа је спроведена у периоду од 18. новембра до 16. децембра 2013. 
године. Према усвојеном програму јавне расправе планирано је да се одржи један 
округли сто и то дана 25.11.2013. године. Међутим, уважавајући многобројне 
захтеве заинтересованих лица, учесника у расправи у оквиру првог округлог стола, 
предлагач је у оквиру јавне расправе организовао и спровео укупно три округла 
стола. Први округли сто одржан је 25.11.2013. године у Заводу за интелектуалну 
својину, Кнегиње Љубице број 5 у Београду, други 2. децембра 2013. године, 
такође у Заводу за интелектуалну својину и трећи дана 5.12.2013. године у 
Привредној комори Србије, Теразије 23, Београд. 

Поменутим округлим столовима присуствовали су носиоци ауторског и 
сродних права, корисници ауторских дела и предмета сродних права (представици 
привреде), представници релевантних државних органа, судије и адвокати, 
стручњаци из области интелектуалне својине и сви други који су повезани са 
стварањем или искоришћавањем ауторских дела или су заинтересовани за ову 
материју.  

Расправу су водили и на питања присутних учесника одговарали 
представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за 
интелектуалну својину.  

У току јавне расправе предлагач је примио велики број писаних примедаба 
које су се односиле на предложене измене и допуне Закона о ауторском и сродним 
правима, као и на извесне одредбе Закона које нису биле предмет измена и допуна. 
Предлагач се осврнуо и образложио своје ставове поводом свих примедаба.  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је 
неопходне измене Нацрта закона уважавајући одређене примедбе добијене у току 
јавне расправе.  

Све примедбе, сугестије и предлози који су упућени предлагачу у току јавне 
расправе су пажљиво размотрени, а о сваком појединачном предлогу, сугестији или 
предлогу предлагач се изјаснио у извештају са јавне расправе који је саставни део 
материјала који је уз Нацрт закона прослеђен у процедуру по Пословнику, 
образлажући разлоге за прихватање, односно одбијање сугестија и предлога који су 
примљени и пре и у току и након формално окончане јавне расправе (видети увод 
Извештаја са јавне расправе који је објављен и на сајтовима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и Завода за интелектуалну својину). 

 
 

 
 
 
 


