
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: Закон) имају за 
циљ успостављање ефикаснијег система правне заштите ауторског и сродних права. 
Оне ће у првом реду позитивно утицати на заштиту економских интереса носилаца 
ауторског и сродних права у Републици Србији.  

Ти позитивни ефекти биће остварени, у најширем смислу, кроз унапређење 
колективног остваривања ауторског и сродних права, продужење трајања заштите 
имовинских права интерпретатора и произвођача фонограма, јачање грађанско-
правне заштите ауторског и сродних права.  

У наставку детаљније ћемо образложити поједине измене Нацрта закона и 
конкретне последице које ће те измене произвести у пракси.  

Ограничава се ауторско и сродна права у корист лица која се баве 
старим и уметничким занатима и домаћом радиности (члан 9. Закона). 
Предложеним изменама предвиђено је да лица која се баве старим и уметничим 
занатима, под одређеним условима, неће плаћати ауторску накнаду нити накнаду за 
коришћење предмета сродних права, на пример фонограма или интерпретација. Реч 
је о уској друштвеној групи занатлија који се баве пословима као што су: ткање на 
ручном разбоју, израда јоргана, народних ношњи, бравура и печата, уметничко 
штоповање и др. Такође, процењује се да се овако дефинисаним ограничењем 
ауторско-правне заштите не вређају легитимни интереси аутора, јер су износи 
накнада који су до сада плаћали ови корисници били или веома ниски, или су 
одлуком носилаца права ови корисници били изузети од плаћања  накнаде за јавно 
саопштавање. 

Прописује се нов начин рачунања рокова заштите за музичка дела са 
речима (члан 10. Закона). У неким земљама Европске уније, музичке композиције 
са речима имале су јединствено трајање заштите које се рачунало од тренутка 
смрти последњег преживелог коаутора, док се у другим државама чланицама 
трајање заштите посебно рачунало у односу на музику, а посебно на текст. Због 
различитих начина рачунања рокова музичких дела са речима, заштита је трајала 
краћи или дужи периоду у различити земљама. Директивом  2011/77/ЕУ описани 
проблем је превазиђен увођењем јединственог метода израчунавања рокова 
заштите имовинских права на музичким композицијама. Тај рок сада износи, за 
живота аутора и 70 после смрти, међутим новина је у томе што се у случају 
музичких дела са речима (композиција и текст), рачуна од  смрти последењег 
преживелог аутора композиције или аутора текста, без обзира да ли су та лица 
означена као коаутори, под условом да су текст и композиција били створени за 
предметно музичко дело са речима.  
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Уводи се право интерпретатора на накнаду у случају емитовања и 
реемитовање његове интерпретације са снимка издатог на носачу звука и 
слике (члан 12. Закона). Овом одредбом се проширује право интерпретатора на 
накнаду од емитовања и реемитовања интерпретације снимљене на носач звука и 
слике. Важећим законом то право је било признато само интерпретаторима чије су 
интерпретације снимљене на носач звука (на пример музичарима, певачима и тако 
даље) а сада то право стичу и глумци. Тиме се стварају услови за побољшање 
материјалног положаја глумаца.  

Продужавају се имовинска права интерпретатора чије су 
интерпретације снимљене на фонограм и уводе се нова права за 
интерпретаторе чије интерпретације су забележене на фонограм (члан 22. 
Закона). Имовинско право интерпретатора чија је интерпретација снимљена на 
фонограм продужава се са 50 на 70 година, уколико је у року од 50 година од 
настанка интерпретације иста снимљена на фонограм и уколико је у истом року 
фонограм законито издат или објављен. Такође, имовинско право произвођача 
фонограма продужава се са 50 на 70 година, уколико је у року од 50 година од 
настанка фонограма исти законито издат или објављен. Рок од 70 година почиње да 
тече од дана првог законитог издавања односно објављивања фонограма. 

Чланом 22. Закона предложена су три нова члана (122а, 122б и 122в) којима 
се уводе нова права на страни интерпретатора чије интерпретације су забележене 
на фонограм. Све новине предложене чланом 22. Закона треба да осигурају да 
интерпретатори заиста имају имовинске користи од продужетка заштите.   

Тако је предложеним новим чланом 122а прописано право интерпретатора 
да раскине уговор са произвођачем фонограма, уколико произвођач фонограма 
након педесет година од законитог издавања фонограма, односно, педесет година 
од његовог објављивања (у случају да фонограм није издат), не понуди примерке 
фонограма на продају (у количини која задовољава разумне потребе јавности) или 
га не учини доступним јавности, жичним или бежичним путем. Након тога, 
интерпретатор ће бити слободан да сам настави са искоришћавањем својих 
интерпретација или да их понуди неком другом произвођачу фонограма.  

Предложеним новим чланом 122б предвиђено је да интерпретатор који је за 
једнократну накнаду пренео или уступио произвођачу фонограма своја  искључива 
имовинска права на забележене интерпретације има, за све време трајања заштите, 
право на додатну годишњу накнаду. Укупан износ који произвођач фонограма 
издваја за плаћање годишње додатне накнаде је 20% од прихода који оствари током 
године која претходи години за коју се плаћа додатна годишња накнада.  Реч је о 
приходима оствареним од умножавања, стављања у промет и чињења доступним 
јавности фонограма на којима је забележена конкретна интерпретација. 

Предложеним новим чланом 122в прописано је да ће интерпретатор који је 
за све време трајања својих имовинских права уговором уступио или пренео на 
произвођача фонограма своја искључива имовинска права, у замену за накнаду која 
периодично доспева у оброцима, имати право да по истеку периода од педесет 
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година по законитом издавању фонограма, односно уколико фонограм није издат, 
педесет година по његовом објављивању, настави да прима накнаду која 
периодично доспева, с тим што  се пр и о бр ачуну те накнаде неће одузимати 
евентуални раније исплаћени аванси, као ни евентуални други одбици који су 
одређени предметним уговором између интерпретатора и произвођача фонограма.  

Укида се обавеза прикупљања накнаде за јавно саопштавање 
музичких дела, фонограма и на њима забележених интерпретација путем једне 
уплатнице (члан 23. Закона). Овим чланом се брише одредба по којој се накнада 
аутора музичких дела и накнада интерпретатора и произвођача фонограма 
прикупља кроз механизам једне уплатнице (члан 156. став 5. важећег закона), као и 
одредба по којој се прикупљена накнада дели, по одбитку трошкова наплате у 
односу 50% организацији аутора и 50% организацијама које заступају 
интерпретаторе и произвођаче фонограма (члан 156. став 6. важећег закона). Сада 
ће организација музичких стваралаца моћи самостално да прикупља накнаду.   

Укида се лимит на износ накнаде коју за јавно саопштавање музичких 
дела, интерпретација и фонограма плаћају корисници. Уводи се обавеза за 
занатлије да плаћају накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма (члан 32. Закона). Чланом 171а важећег закона, 
чије брисање је предложено овим Нацртом, прописано је ослобађање свих 
самосталних занатских радњи од обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање 
музичких дела, интерпретација и фонограма. Таква одредба је у супротности са 
одредбама Бернске конвенције, ТРИПС споразума Светске трговинске 
организације и прописима Европске уније. На овај начин, поправиће се 
материјални положај наших аутора и носилаца сродних права а наш закон биће у 
складу са европским законодавством, међународним конвенцијама које је наша 
земља потписала и ТРИПС споразумом. Занатлијске радње биће у обавези да 
плаћају накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма. 

Уводи се чвршћа контрола трошкова организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права (члан 38. Закона). Циљ предложене 
измене је да се успостави чвршћа контрола трошкова организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права. Администрација организација треба мање 
да троши и више прикупљених средстава дели својим члановима – ауторима и 
носиоцима сродних права.  

Уводи се већа транспарентност у сачињавању годишњег извештаја о 
пословању и годишњег обрачуна накнада организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права (члан 40. Закона). Предложеним 
изменама предвиђа се шта морају да садрже годишњи извештај о пословању и 
годишњи обрачун накнада који надзорном органу достављају организације за 
колективно остваривање ауторског и сродних права. Циљ ове измене је већа 
транспарентност у раду организација за колективно остваривање ауторског и 
сродних права.  
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Проширује се круг лица која су овлашћена да поднесу тужбу због 
повреде ауторског или сродних права (члан 46. Закона). Предложеном изменом 
предвиђено је да тужбу може да поднесе не само стицалац искључивих овлашћења 
на ауторско дело, већ и стицалац неискључивих овлашћења, тј. носилац 
неискључиве лиценце. Овакво решење је у складу и са потребама праксе, јер није 
оправдано да лице које одређено ауторско дело или предмет сродног права користи 
на основу уговора о неискључивој лиценци, нема право на тужбу због повреде свог 
права коришћења. Овом изменом, важећи закон се усклађује и са европским 
законодавством.  

Уводи се процесна могућност доношења привремених мера без 
саслушања туженика (члан 49. Закона). Предложеним изменама се обезбеђује 
ефикаснија заштита носиоца права. Институти привремених мера и мера 
обезбеђења доказа су од одлучујућег значаја за ефикасну заштиту ауторског права 
и других права интелектуалне својине, па се овим изменама и допунама отклања 
могућност настанка штете која може да буде проузрокована разним процесним 
разлозима, као што је, између осталог, и саслушање противне странке. 

Уводи се процесна могућност добијања информација од лица са којима 
је тужени повезан у пословном смислу. Информације о повреди ауторског права 
и сродних права суд може да тражи не само од лица које је извршило повреду права, 
већ и од трећих лица која су са тим лицем у пословном смислу повезана. Тако је 
прецизирано да се информације могу тражити од лица које поседује робу којом се 
повређује ауторско право или сродно право или од лица које пружа услуге којима 
се повређују та права. 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима)? Занатске радње ће, поново, бити у 
обавези да плаћају накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и 
фонограма. Ту обавезу су имали до ступања на снагу Закону о изменама и 
допунама Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС”, број 
119/12), који их је „ослободио“ те обавезе, уз образложење да је то још један 
„намет” од кога се привреда ослобађа. Када се ова накнада у јавности пежоративно 
означава као „музички динар”, а предлог за њено поновно успостављање у односу 
на самосталне занатске радње означава као „увођење додатног намета” и оцењује 
да се њеним поновним успостављањем чак „несумњиво стварају додатни намети, 
нарочито за мала предузећа и предузетнике”, превиђа се да та накнада није 
пара/фискална категорија, па тиме ни „намет”, да држава не предлаже ново 
оптерећење/трошак за (мале) привредне субјекте, већ законом о ауторском и 
сродним правима обезбеђује одговарајуће остваривање легитимних економских 
интереса носиоца тих права, дакле и плаћање правичне накнаде  - цене за 
коришћење (јавно саопштавање) „производа” аутора, интерпретатора.... Привредни 
субјекти, без обзира да ли су мали, средњи или велики, који нису корисници - не 
врше јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма,  као  ни до 
сада, применом предложеног закона немају (додатни) трошак, али ће сви ти 
привредни субјекти, осим радионица старих и уметничких заната и домаће 
радиности, имати обавезу да ту накнаду плате само ако то јавно саопштавање 
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обављају. У том смислу, за оне самосталне занатске радње које врше јавно 
саопштавање ће настати трошак за оно туђе што користе, дакле носиоцима права ће 
платити накнаду за коришћење својине тих носилаца. Предлагач указује да је 
неопходно да се доследним залагањима и аргументима, не само у стручној, већ и у 
широј јавности непрестано јача свест о значају легитимних права и економских 
интереса аутора и носилаца сродних права, као и о потреби обезбеђења поузданих 
инструмената заштите њиховоог остваривања. Дакле, занатске радње ће поново 
имати обавезу да плаћају наканаду, и то ће бити укупни годишњи трошак на нивоу 
мањем од око 30 милиона динара, што се може проценити на основу податка да је у 
2011. години од 2. 247 регистрованих корисника са својством занатске радње који 
јавно саопштавају музику, фактурисана накнада за јавно саопштавање у износу од 
23.979.000 динара. 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? Увођењем (поново, после паузе од две године) 
обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и 
фонограма за занатске радње, усаглашава се наше са европским законодавством и 
извршавају обавезе преузете међународним уговорима које је наша земља 
потписала. Интерес је и политичка орјентације Републике Србије да приступи 
Европској унији и СТО, па стога и да у том правцу врши усклађивања са acqui и 
угледање на начела и примере праксе којом се ти прописи примењују, на коју 
неусаглашеност  у овом делу је Европска комисија указала и навела да од 
Републике Србије очекује  да се пропис измени. Без измена које предлаже овај 
Закон, Република Србија неће моћи да постане чланица ЕУ и Светске трговинске 
органзације, а сигурно је да ће и у оквиру годишњих извештаја о напретку Србије 
поново бити поменута регулатива која се односи на ауторско и сродна права, 
имајући у виду да у свим земљама ЕУ занатске радње нису изузете, односно 
плаћају накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма. 
То је вишедеценијска европска пракса.  
Независно од наведене европске праксе и прописа, указује се на непостојање 
прописа/основа по коме се одређена категорија корисника

 

 ауторских дела 
искључује из обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма, па се правни/привредни субјекти који врше јавно 
саопштавање доводе у неједнак правни положај на јединственом националном 
тржишту. Примера ради, по важећем закону, предузетник који је регистрован као 
самостални угоститељски објекат мора да плати накнаду ако јавно саопштава 
музику, а предузетник који је регистрован као самостална занатска радња (нпр. 
фризерски салон у коме се јавно саопштава музика), не мора.  

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција? Везано за Законом предложено признавање 
глумцима права на накнаду у случају емитовања и кабловског реемитовања 
њиховох интерпретација забележених на носач звука и слике, а посматрано у вези 
са настајањем нових трошкова  емитера и кабловских оператора као привредних 
субјеката по том основу, предлагач оцењује да је отклањање вишегодишњег 
занемаривања права глумаца као носилаца сродног права, тако значајан позитиван 
ефекат који ће се применом предложеног закона произвести, да су трошкови који 
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ће по том основу настати за емитере и кабловске операторе у потуности оправдани 
и не представљају негативан ефекат примене закона, јер су ти привредни субјекти 
годинама вршили емитовање/реемитовање и остваривали зараду, а глумцима нису 
плаћали накнаду за емитовање и кабловско реемитовање њихових интерпретација 
забележених на носач звука и слике. У том смислу, иако de facto нови, у питању су 
неспорно нужни и оправдани трошкови за исплату накнаде глумцима као 
носиоцима права, који се по важећем закону не плаћају, нити има и једног 
аргумента којим се оспорава њено плаћање/ установљење у корист глумаца као 
носилаца сродног права.   
С друге стрене, обавеза занатске радње да плати за јавно саопштавање у пословном 
објекту занатске радње, не може спречити отварање самосталне занатске радње или 
оснивање другог новог привредног субјекта, јер се таква одлука доноси на основу 
важних параметара који су од значаја за обављање делатности и пословање на 
тржишту. Осим ако се привредни субјект не оснива са циљем да врши јавно 
саопштавање, правно/физичко лице које одлучује да ли да оснује/створи нови 
привредни субјекат, укалкулисаће све трошкове које рад новог привредног субјекта 
подразумева. Одлука у односу на процену да ли ће јавно саопштавање музичких 
дела, интерпретација и фонограма у пословној просторији привредног субјекта 
(нпр. фризерске радње, туристичке агенције, производног погона) допринети 
пословању, не спада у оне примарне/одлучујуће/од којих зависи отварање/стварање 
привредног субјект, а ако спада, онда је укалкулисан као „трошак“ који је важан за 
успешан рад, па стога оправдан. Ако висина припадајуће накнаде за услуге које 
користи у пословном објекту по основу јавног саопштавања није пословно 
оправдана, неће се у пословни објекат унети апарат којим се врши јавно 
саопштавање/ престаће са јавним саопштавањем, па неће бити ни трошка/обавезе 
плаћања накнаде за нешто што се не користи. У вези са наведеним, неспорно је да 
се отклањањем изузетка у примени закона подстиче тржишна конкуренција између 
учесника на тржишту који не/врше јавно саопштавање, а тиме посредно и 
обезбеђује одговарајуће „учешће” аутора и носилаца сродних права на том 
тржишту. 
 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону?  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. 
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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.  

Пре, у току и након формално окончане 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 одредбе одредбе важећег закона 
које нису биле непосредна предмет првобитног нацрта измена и допуна. Предлагач 
се у извештају о јавној расправи, који је саставни део материјала упућен на 
мишљења по Пословнику Владе, осврнуо и образложио своје ставове поводом 
сваке од примљених примедаба. У процедуру прибављања мишљења по 
Пословнику Владе упућен је текст Нацрта измена и допунама Закона о ауторском и 
сродним правима – Закон, у који су инкорпорисани сви основани предлози,  
примедбе и сугестије, укључујући и оне уочене у току примене важећег закона, а и 
оне примљене од ЕК, како пре, тако и у току билатералног скрининга за Поглавље 
7- Права интелектуалне својине, одржаног 12-13. новембра 2014. године.  

Све примедбе, сугестије и предлози који су упућени предлагачу, су 
пажљиво размотрени, а о сваком појединачном предлогу, сугестији или предлогу 
предлагач се изјаснио, образлажући разлоге за прихватање, односно одбијање 
предметних сугестија и предлога. О томе је сачињен детаљан извештај са јавне 
расправе на 44 стране који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Завода за интелектуалну својину.  

6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 
се доношењем закона намерава? Како је у изјави из члана 39а Пословника Владе 
предлагач и указао, није предвиђено доношење подзаконских, односно прописа 
којима се Закон извршава, с обзиром да су основни инстути који се односе на 
реализацију система заштите и остваривања ауторског и сродних права већ уређени 
важећим законом, а цео систем заснован на надлежностима Завода за 
интелектуалну својину  као посебне организације по прописима о министарствима, 
односно прописаним механизмима  утврђивања наканаде споразумом, на надзору 
над радом колективних организација од стране Завода за интелектуалну својину и 
надзору над радом Завода за интелектуалну својину од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 


