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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.
Као непрофитна организација ОФА врши наплату накнаде по два основа:
1.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)
ОФА у 2015.години није остварила приход по основу посебне накнаде од увоза,
односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се
оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање у складу са чланом
39. став 1. и 5. Закона о ауторском и сродним правима.

Структура запослених
ОФА има три стално запослена радника на неодређено време.

Године старости

Број запослених

18-25
26-35

2

36-45

1

46-55

У 2015.години у организацији није било промена у броју радника.
Остварени резултати
У 2015. години ОФА је издала укупно 2039 фактурa у укупној вредности
17.602.044,09динара и остварила наплату накнаде у износу од 13.723.941,43 динара .
Од реемитера је наплатила 13.630.341,43 динара.
Од фотокопирница 93.600,00 динара.
Потраживања на дан 31.12.2015. године у билансу стања исказана су у износу
3.105.152,66 динара (вредност потраживања износи 3.878.102,66 динара, а исправка
вредности потраживања 772.950,00 динара)
Друштво је извршило исправку вредности потраживања у износу: 772.950,00 динара

основ
1
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исправка потрживања
на дан 31.12.2015.год
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Резултат у 2015.години
категорија
Укупни приходи
Укупни расходи
Добит/Губитак

износ
16.185.999
16.185.999
0

Укупни приходи
категорија
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи

износ
16.158.854,65
4.942,98
22.201,53

У периоду 01.01.2015.-31.12.2015. године Организација је остварилa укупне приходе у
износу од 16.185.999,16 динара.
Укупни расходи
категорија
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи

износ
15.405.341,23
7.705,46
772.952,03

Укупни расходи организације у периоду од 01.01.2015.-31.12.2015.године износе
16.185.998,72 динара.
Правна служба је током 2015.годинеје обављала следеће послове:
-Припремање седница Скупштине,Управног одбора и Надзорног одбора
-Учествовање у изради општих аката које доноси организација
-Преписка са Заводом за интелектуалну својину
-закључивање уговора са новим члановима организације
-Тужбе
Против дужника је у 2015.години покренуто укупно 12 судских поступака.
Тарифа ОФА је ступила на снагу у децембру 2014.године.
Преговори око закључења уговора са кабловским реемитерима трајали до марта
2015. Наплата по уговорима је кренула у марту 2015.године.

Неколико пута је исправљан предлог Тарифе за копирнице и увознике опреме.Завод
је тражио да се тарифа усклади са прописима.Офа је ускладила текст тарифе са
примедбама Завода али је потом Завод још два пута тражио да се тарифа усклади са
ЗАОСП.Тако усклађена тарифа је од стране Завода прихваћена и дата је сагласност да се
она може објавити у Службеном гласнику и да се по њој може поступати у року од 8 дана
од дана објављивања у Службеном гласнику.У мају 2015.године Завод за интелектуалну
својину Србије дао сагласност на предложену Тарифу.
15. јуна је одржана годишња седница скупштине када су усвојене следеће тачке
дневног реда:
1.предлог плана расподеле
2.предлог о повећању трошкова за рад
3.редовни извештај УО
4.Основа пословне политике,финансијски план и извештај о пословању
5.редовни извештај НО
На редовној скупштини одржаној 15.06.2015.године усвојен је предлог да укупан
наплаћен приход од накнада од кабловских реемитера до јуна 2016.године буде пренет за
трошкове оснивања и рада организације,а 50% од јуна 2016.године до краја децембра
2016.године а од 01.јануара 2017.године врати у првобитно стање и почне издвајати 30%
од наплаћеног прихода на име трошкова организације а 70% издваја за исплату тантијема.
20.11. 2015.године је поднет захтев Заводу за измену Тарифе –Предлог је да се
тарифа измени у делу који се односи на њену висину и основицу,тако да убудуће тарифа
буде 0,30% од прихода од кабловског реемитовања.ОФА је у 2016.години одустала од
овог предлога тако да остаје иста висина накнаде од 0,158%.
Организација фотографских аутора је доставила Заводу за интелектуалну својину
материјале за све седнице свих органа организације и записнике са свих седница које су
одржане од издавања дозволе за рад организацији.

Председник управног одбора
Жељко Шафар

________________________

На основу члана 31. став 2. Статута организације ОФА председник Управног одбора
подноси Извештај о раду Управног одбора на редовној седници Скупштине.
ИЗВЕШТАЈ
о раду Управног одбора ОФА
Током 2015 године Управни одбор је одржавао следеће седнице:
1. Седница Управног одбора организације ОФА одржана је 26.01.2015. године
На седници је донета одлука о измени предлога тарифе за физика и правна лица
која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника, произвођача уређаја
за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање
фотографија.
2. Седница Управног одбора организације ОФА одржана је дана 04.03.2015. године
На седници је донета одлука о измени предлога тарифе за физика и правна лица
која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника, произвођача уређаја
за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање
фотографија.
3. Седница Управног одбора организације ОФА одржана је дана 30.03.2015. године
На седници је донета одлука о измени предлога тарифе за физика и правна лица
која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника, произвођача уређаја
за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање
фотографија.
4. Седница Управног одбора организације ОФА одржана 28.08.2015. године
телефонским путем
На седници је донета одлука да се започну преговори са кабловским реемитерима за
доношење нове тарифе накнада за кабловско реемитовање фотографских дела. У
складу са одлуком позив кабловским оператерима за преговоре објављен је у
„Службеном гласнику РС“ бр. 77 од 09.09.2016. године.
5. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 16.11.2015. године
телефонском путем
На седници је донета одлука о утврђивању текста Предлога тарифе накнада за
кабловско реемитовање фотографских дела.
6. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 14.12.2015. године
телефонском путем

На седници је донета одлука о исплати месечне накнаде члановима управног одбора
као и председнику надзорног одбора у износу од 7.000,00 динара почев од децембра
2015. године.
У Београду, дана 13. 6. 2016.

председник Управног одбора ОФА,
_______________________________
Жељко Шафар

На основу члана 37. став 2 Статута организације ОФА председник
Надзорног одобора подноси извештај о раду Надзорног одбора на редовној
седници Скупштине
ИЗВЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора ОФА
1. У периоду од претходног извештаја, Надзорни одбор је извршио
контролу рада управног одбора ОФА али и рада организације ОФА па је
утврдио следеће:
а. да су у складу са законом започети преговори са кабловским
реемитерима у погледу доношења нове тарифе накнада
б. да је у складу са законом објављен позив у „Службеном гласнику РС“ бр.
39 од 15.04.2016. године репрезентативним удружењима корисника из
реда физичких и правних лица која врше услугу фотокопирања уз накнаду
и репрезентативним удружењима увозника (и/или произвођачима)
штампача, скенера и апарата за фотокопирање за учествовање у
преговорима за измену наплате накнаде тарифе у погледу тога да се
накнада наплаћује на годишњем нивоу уместо на кварталном нивоу.
в. да је правилно достављен предлог за сазивање редовне скупштине ОФА и
материјал за скупштину
г. да је пословни и финансијски план на основу расположивих података
урађен у складу са Статутом
д. мишљење надзорног одбора - да због константног смањења прихода од
стране СББ наставе поступци покренути против овог и других кабловских
реемитера због смањења уплата или неплаћања накнаде за кабловско
реемитовање и њихову наплату преко суда али и других органа.
У Београду, дана 10. 6. 2016.

председник НО ОФА,
Дејан Добросављевић

OFA - ORGANIZACAJA FOTOGRAFSKIH AUTORA,
BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 23/9

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SKUPŠTINI OFA - ORGANIZACIJE FOTOGRAFSKIH AUTORA, BEOGRAD
Izveštaj o redovnom godišnjem finansijskom izveštaju
Izvršili smo reviziju priloženog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja OFA Organizacije fotografskih autora, Beograd (u daljem tekstu: Organizacija) koji obuhvata
bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući bilans uspeha, za godinu koja
se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika uz finansijski
izveštaj.
Odgovornost rukovodstva za finansijski izveštaj
Rukovodstvo Organizacije je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovog
finansijskog izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji,
kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
finansijskog izveštaja koji ne sadrži materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled
kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženom finansijskom izveštaju na osnovu
izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
važećim zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, 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, u daljem tekstu: Zakon). Međunarodni standardi revizije nalažu da se
pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da
se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaj ne sadrži materijalno značajne pogrešne
iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskom izveštaju. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih
pogrešnih iskaza u finansijskom izveštaju, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.
Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za
sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskog izveštaja, radi osmišljavanja revizorskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o
delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti
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Odgovornost revizora-nastavak
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena, izvršenih
od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskog izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnov
za izražavanje našeg revizorskog mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, redovni godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno, po
svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj OFA - Organizacije fotografskih
autora,Beograd na dan 31. decembra 2015. godine, rezultate njegovog poslovanja za godinu
koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici
Srbiji i računovodstvenim politikama uz finansijski izveštaj.
Skretanje pažnje

U skladu sa članom 184, a u vezi sa članom 153 i 180, stav 4. Zakona, Organizacija je dužna
da, nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava, koji su sa njom zaključili ugovor, raspodeli
sav ostvareni prihod na ime naknade prikupljene od korisnika usluga, umanjeno za iznos
sredstava određenih za pokriće troškova svog rada, a sve u skladu sa planom raspodele.
Na redovnoj sednici, održanoj 15. Juna 2015. godine, Skupština Organizacije, donela je
Odluku da se iznos naknade, koji se ostvari od kablovskih reemitera do juna 2016. godine, u
potpunosti iskoristi za pokriće troškove za rad Organizacije. Od juna do kraja decembra
2016.godine u iznosu od 50%, a od 01. Januara 2017. godine, vrati u ugovorene okvire sa
autorima, tako što će se iznos naknade, koji se ostvari od kablovskih reemitera, 30% iskoristi
za pokriće troškove za rad Organizacije, a 70% izdvajati za isplatu tantijema autorima.
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovim pitanjima.
Ostala pitanja
Organizacija je, umesto redovnog finansijskog izveštaja za 2014. godinu, Agenciji za
privredne registre podnela, odnosno registrovala Izjavu o neaktivnosti, zbog čega finansijski
izveštaj za 2015.godinu ne sadrži početna stanja, kao uporedni podatak za 2014.godinu.
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Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
U skladu sa članom 29 Zakona o računovodstvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br.
62/2013), rukovodstvo Organizacije je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o
poslovanju. U skladu sa zahtevima iz člana 30 Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“ br.
62/2013), kao i člana 189 i 190 Zakona, naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o
usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa redovnim godišnjim finansijskim
izveštajem za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci su sprovodeni u skladu sa
Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijski izveštaj koji je bio predmet revizije, i
ograničeni smo na ocenu usaglašenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim
izveštajem Organizacije za istu poslovnu godinu.
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne
nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu nije
usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajem Organizacije za istu poslovnu godinu.

U Beogradu, 21. 04. 2016. godine
"FINREVIZIJA" D.O.O.
Radmila Stamenić- Bašić
Licencirani ovlašćeni revizor
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На основу члана 31. став 2. Статута организације ОФА председник Управног одбора
подноси Извештај о раду Управног одбора на редовној седници Скупштине.
ИЗВЕШТАЈ
о раду Управног одбора ОФА
У периоду од претходног извештаја, Управни одбор је одржавао следеће седнице:

1. Седница Управног одбора организације ОФА одржана 28.08.2015. године
телефонским путем
На седници је донета одлука да се започну преговори са кабловским реемитерима за
доношење нове тарифе накнада за кабловско реемитовање фотографских дела. У
складу са одлуком позив кабловским оператерима за преговоре објављен је у
„Службеном гласнику РС“ бр. 77 од 09.09.2016. године.
2. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 16.11.2015. године
телефонском путем
На седници је донета одлука о утврђивању текста Предлога тарифе накнада за
кабловско реемитовање фотографских дела.
3. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 14.12.2015. године
телефонском путем
исплата месечне накнаде члановима управног одбора као и председнику надзорног
одбора у износу од 7.000,00 динара почев од децембра 2015. године.
4. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 04.02.2016. године
телефонским путем
На сединици је донета одлука о допуна предлога нове тарифе у погледу новог начина
обрачуна ауторске накнадеза кабловско реемитовање фотографских дела из репертоара
ОФА која се наплаћује од кабловских реемитера
5. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 29.02.2016. године
телефонским путем
На сединици је донета одлука да се обрачун и наплата накнаде тарифе од лица која се
баве услугом фотокопирања уз накнаду и увозника опреме наплаћује на годишњем
нивоу, уместо на кварталном нивоу.
У складу са одлуком организација ОФА је објавила позив у „Службеном гласнику РС“
бр. 39 од 15.04.2016. године репрезентативним удружењима корисника из реда
физичких и правних лица која врше услугу фотокопирања уз накнаду и
репрезентативним удружењима увозника (и/или произвођачима) штампача, скенера и
апарата за фотокопирање за учествовање у преговорима за измену наплате накнаде

тарифе у погледу тога да се накнада наплаћује на годишњем нивоу уместо на
кварталном нивоу.
На истој седници донета је и одлука да се поднесе захтев Заводу за интелектуалну
својину да застане са давањем сагласности по предложеној тарифи за кабловско
реемитовање док се не заврше преговори са ПУКОС-ем – репрезентативним
удружењем кабловских реемитера.
6. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 14.04.2016. године
телефонским путем
На седници су донете одлуке:
1. да се обрачун и наплата накнаде тарифе од кабловских реемитера обрачунава на
месечном нивоу;
2. да кабловски реемитери достави организацији податке о приходима од претплате;
3. да основица за обрачун накнаде за реемитовање фотографских дела из репертоара
организације ОФА чини приход од претплате и
4. да минимални износ накнаде за реемитовање фотографских дела из репертоара
организације ОФА по претплатнику буде 1,42 динара.
7. Седница Управног одбора организације ОФА од одржана 20.5.2016. године
телефонским путем
На седници је донета одлука да се смањи износ накнаде који се прима за рад у
Управном одбору.
У Београду, дана 13. 6. 2016.

председник Управног одбора ОФА,
_______________________________
Жељко Шафар

На основу члана 189 Закона о ауторском и сродним правима(„Службени гласник“
бр.104/2009, 99/2011, 110/2012 и 29/2016 – одлука Уставног суда)и члана 25, став 1,
тачка 12. Статута организације ОФА, Скупштина организација ОФА доноси

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

Организација ОФА је у јулу 2013. године од Завода за интелектуалну својину
добила дозволу за колективно остваривање права на кабловско реемитовање и право на
посебну накнаду од лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника
уређаја за које се плаћа посебна накнада.
Током 2014. године вођен је поступак за добијање сагласности на предлоге
Тарифа накнада за кобловско реемитовање и Тарифе за посебну накнаду.
Тарифа накнада за кабловско реемитовање ступила је на снагу у децембру 2014.
године. Одмах по ступању на снагу ове тарифе организација је започела закључивање
уговора са корисницима из реда кабловских оператера у вези са наплатом наканде за
кабловско реемитовање. Од априла 2015. године организација ОФА за почела је са
првим наплатама накнаде за кабловско реемитовање.
Током 2015. године организација ОФА наплаћивала је накнаду од кабловских
реемиетера по основу кабловског реемитовања фотографских дела, ипак због
неплаћања накнаде била је принуђена да поднесе тужбе против следећих кабловских
оператера: СББ, Kopernikus, Поглед телекомуникације, Каблотел, Зељић КТВ и
Сурдуличка КТВ. Укупно је покренуто 12 судских поступака који ће се наставити и
током 2016. године.
Управо из разлога отежане наплате и тешкоћа у погледу обрачуна основице за
накнаду за кабловско реемитовање планирано је покретање поступка за доношење нове
тарифе накнада за кабловско реемитовање фотографских дела, и то тако што ће се
изменити начин обрачуна основице. Основица за обрачун накнаде требала би да буде
изведена на основу производа броја корисника и просечног месечног рачуна коју
конкретни кабловски оператер наплаћује својим корисницима.
Према тренутно важећој тарифи накнада за кабловско реемитовање,
организација ОФА у 2016. години очекује приход од кабловског реемитовања од СББ-а
у износу од 11.771.760,00 динара, а од Телекома у износу од 3.848.460,00 динара.
Пројекција очекиваних прихода изведена је на основу података из Рателовог извештаја
о дистрибуцији медијских садржаја и приказана је у Табели 1.
Уколико тарифа накнада за кабловско реемитовање буде измењена у погледу
основице како је то напред наведено, само приход од СББ-а би на годишњем нивоу
износио 5.704.992.000,00 динара, док би приход од Телекома износио 2.379.547.260,00
динара. Пројекција очекиваних прихода изведена је на основу података из Рателовог
извештаја о о броју претплатника и приказана је у Табели 2.
Табела 1
Кабловски Годишњи приход према Очекивани
проход
оператер
извештају Рател-а
кабловског реемитовања

од

1

Телеком

2.499.000.000,00 динара

3.848.460,00 динара

СББ

7.644.000.000,00 динара

11.771.760,00 динара

Табела 2
Кабловски Број
Износ
оператер
претплатника месечног
рачуна
по
претплатнику

Очекивани проход од
кабловског
реемитовања
на
годишњем нивоу

Телеком

195.300,00

1.015,35 динара

2.379.547.260,00 дин.

СББ

418.500,00

1.136,00 динара

5.704.992.000,00 дин

Тарифа за посебну накнаду ступила је на снагу у мају 2015. године, а од
септембара 2015. године започела је са првим наплатама од правних и физичких лица
која се баве умножавањем фотографских дела уз накнаду. Тренутно постоји снажан
отпор ове категорије обвезника у погледу наплате ове накнаде.
Током 2015. године започета је и наплата посебне накнаде, међутим због великог
отпора физичких и правних лица која се баве фотокопирањем уз накнаду, мале тарифе
и великих трошкова у 2016. години организација ОФА прокренуће поступак за измену
ове тарифе и то у оном делу који се односи на временски период наплате. Наиме, због
економичности и ефикасности у остваривању накнаде, накнада би требало да се
наплаћује на годишњем, уместо на кварталном нивоу, како је то прописано важећом
тарифом.
У складу са чланом 184, став 2. Закона о ауторском и сродним правима,
организација ће за културне намене издвојити 10% од прихода организације. И то за
одржавање изложби аутора фотографије и друге културне намене.
Такође је планиран рад на пропагадним активностима организације ОФА и
проширењу чланства.
Организација ОФА већ је поднела захтев за пријем у чланство CISAC –
међународне организације за заштиту права аутора, тако да се очекује да током 2016.
године постане пуноправни члан ове интернационалне организације.
На редовној скупштини 2015. године донета је одлука да се накнада која се
оствари од кабловских реемитера до јуна 2016. буде пренета за трошкове за рад
организације, а 50% прихода, односно накнаде од јуна до краја децембра 2016. буде
пренета за трошкове за рад организације. У складу са донетом одлуком прва расподела
накнада очекује се током 2016. године.
У Београду, дана 15. 6. 2016.

председник скупштине ОФА,
_______________________________
ВладимирТатаревић
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ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организација је основана ради колективног остваривања права ауторафотографије на
основу Закона о ауторском и сродним правима.Организација планира следеће активности:
1. Наплата накнада за кабловско реемитовање фотографских дела из члана 29.став 1. тачка
2. Закона
-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 за коришћење фотографских дела из члана 39.став 1. и 5.
Закона о ауторском и сродним правима .Посебна накнада се наплаћује:
-од увоза односно продаје техничких уређаја за које се оправдано може претпоставити
да ће бити коришћени за некомерцијално умножавање ауторских дела у износу од 0,125%
од вредности уређаја;
-од правног или физичког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду у износу од
125,00 РСД по једном фотокопир апарату месечно.
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.
У складу са одредбама Закона о раду ,Статута Организације фотографских аутора
одређена је унутрашња организација ради успешног остваривања радних задатака у циљу
унапређења организације .Организација има у сталном радном односу четири запослена
радника који обавлјају основну делатност.

ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Организацијом управљају њени оснивачи у складу са статутом организације.
Органи организације су:скупстина,управни одбор,директор и назорни одбор.
ФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Организација средства обезбеђује искључиво из прихода које оствари обављањем послова
из своје надлежности,односно наплате посебне накнаде.
Укупни планирани приходи организације утврђени су на основу потписаних уговора са
реемитерима(42 уговора) и Тарифом.

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2016.ГОДИНУ

Финансијски план организације садржи преглед процењених прихода који се остварују
обављањем послова основне делатности организације и расхода потребних за њено
несметано функционисање.
Укупан приход организација остварује обављаањем делатности колективног остваривања
права аутора фотографије:
а)искључивог права да другоме забрани или дозволи кабловско реемитовање
фотографских дела(Члан 29.став 1.тачка 2.Закона);
б)право на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја за које се
оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање фотографских
дела,за личне,некомерцијалне потребе физичких лица и права на накнаду од правног или
физичког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду(Члан 39.став 1. и 5. Закона.)

У складу са чланом 184, а у вези са чланом 153 и 180, став 4. Закона, Организација је
дужна да, носиоцима ауторског, односно сродних права, који су са њом закључили уговор,
расподели сав остварени приход на име накнаде прикупљене од корисникауслуга,умањено
за износ средстава одређених за покриће трошкова свог рада, а све у складу са планом
расподеле.
На редовној седници, одржаној 15. Јуна 2015. године, Скупштина Организације, донела је
Одлуку да се износ накнаде, који се оствари од кабловских реемитера до јуна 2016.
године, у потпуности искористи за покриће трошкове за рад Организације. Од јуна до
краја децембра 2016.године у износу од 50%, а од 01. Јануара 2017. године, врати у
уговорене оквире са ауторима, тако што ће се износ накнаде, који се оствари од
кабловских реемитера, 30% искористи за покриће трошкове за рад Организације, а 70%
издвајати за исплату тантијема ауторима.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016.ГОДИНУ

Приказ прихода по годинама
Назив

План 2015.

Остварено
2015.

План 2016.

Индекс
16/15

603
662
679

Приходи од пружања услуга
Приходи од камата
Остали непоменути приходи
УКУПНО

Приказ расхода по годинама
Опис
511
512
520
521
525
531
532
535
539
540
541
550
551
553
555
559
562
579
585

Тршкови ост.мат.(режијски)
Трошкови горива и енергије
Трош. зарада и накн.зар.-бруто
Трош.пор.и доприн.на зар.-посл
Трош.нак.физич.лица по ост.уговора
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Остали непоменути расходи
Обезвређење потраживања и кр.пл.
УКУПНО

13.000.000,00

16.185.999.00

17.000.000,00

13.000.000,00

16.185.999,00

17.000.000,00

План 2015.
300.000,00
20.000,00
1.125.000,00
775.000,00
750.000,00
414.000,00
3.110.000,00
100.000,00
150.000,00

Остварено
2015.
161.475,15
11.543,53
1.409.410,00
252.287,00
1.922.432,00
285.839,00
4.217.536,00
26.064,58
41.986,40

1.780.000,00

4.300.000,00

6.780.201,78
3.480,72
18.889,43
2.312,64
271.883,00
7.705,46
2,03

13.000.000,00

16.185.999,00

16.000,00
10.000,00
150.000,00

План 2016.

130,77

250.000,00
15.000,00
2.469.500,00

Индекс
16/15
83,33
75,00
219,51

1.069.000,00
330.000,00
4.825.000,00
50.000,00

142,53
79,71
155,14
50,00

50.000,00
5.600.000,00
2.042.000,00

114,71

20.000,00
2.500,00
300.000,00

125,00
25,00
200,00

17.000.000,00

1.ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи Организације у 2016.години износе 17.000.000,00 динара што
је 30,77% више у односу на план прихода у 2015.години.

Укупни планирани приходи 2015/2016.година
План прихода 2015.година
План прихода 2016.година
13.000.000,00
17.000.000,00

у динарима
Индекс 2015/2016
130,77

Укупно планирани приходи за 2016.годину састоје се из следећих средстава:
-накнада за кабловско реемитовање.............................................. 15.000.000,00
-наплата посебне накнаде
1.од лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду
.............................................................................................................. 1.500.000,00
2.од увоза односно продаје техничких уређаја ………………..... 200.000,00
3.приходи од усклађивања вредности потрживања……………….. 300.000,00
УКУПНО............................................................................................17.000.000,00

КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПЛАН 2016/2015
врста прихода
План
Остварено
2015.година
2015.година
603-Приходи од кабловског
11.000.000,00
15.007.477,00
реемитовања
603-Наплата подсебне накнадефотокопирнице

2.000.000,00

1.151.377,00

План
2016.година
15.000.000,00
1.500.000,00

603-Наплата посебне накнадеувозници техничких уређаја

200.000,00

685-Приходи од усклађивања вредости
потраживања

300.000,00

603-приходи од кабловског реемитовања фотографских дела планирани су у износу 15.000.000,00
динара наплатом накнаде по Тарифи коју је одобрио Завод за интелектуалну својину решењем
990 број:2014/5807 од 28.11.2014.године.
603-приходи од лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду планирани су у износу
1.500.000,00 динара наплатом по Тарифи коју је одобрио Завод за интелектуалну својину
решењем 990 број:021-2015/3151-05 од 05.05.2015.године.
603-приходи од увоза односно продаје техничких уређаја планирани су у износу 200.00,00динара
наплатом по Тарифи коју је одобрио Завод за интелектуалну својину решењем 990 број:0212015/3151-05 од 05.05.2015.године.

685-приходи од усклађивања вредности потраживања очекују се у износу 300.000,00 динара.

2.РАСХОДИ
Укупни планирани расходи 2015/2016.година
План расхода 2015.година
План расхода 2016.година
13.000.000,00
17.000.000,00

у динарима
Индекс 2015/2016
130,77

Укупно планирани износ расхода утврђен је на основу обрачунатих прихода и ставарних
потреба пословања.
Укупно планирани расходи за 2016.годину износе 17.000.000,00 што је 30,77% више у
односу на план прихода у 2015.години. и ближе се распоређују:
-трошкови осталог материјала......................................................... 250.000,00
-трошкови горива и енергије............................................................ 15.000,00
-трошкови зарада и накнада зарада.............................................. 2.469.500,00
-трошкови пореза и допр.на зараде..............................................
0,00
-трошкови нак.физич.лицима по угов......................................... 1.096.000,00
-трошкови транспортних услуга ..................................................... 330.000,00
-трошкови услуга одржавања ....................................................... 4.825.000,00
-трошкови рекламе и пропаганде....................................................
0,00
-трошкови осталих услуга................................................................
0,00
-трошкови амортизације ................................................................. 50.000,00
-трошкови резервисања .................................................................5.600.000,00
-тршкови непроизводних услуга. ................................................. 2.042.000,00
-трошкови репрезентације................................................................
0,00
-трошкови платног промета .............................................................. 20.000,00
-трошкови пореза ................................................................................ 2.500,00
-остали нематеријални трошкови.................................................... 300.000,00
УКУПНО....................................................................................... 17.000.000,00
ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016.ГОДИНУ
РАСХОДИ

ПЛАНИРАНО

511
511
511
512
520
520
525
525
531
531
531
531
532
540
541
541
550
550
550
550
550
553
555
559

Тршкови канцеларијског материјала
Трошкови инвентара
Трошкови рачунарске опреме
укупно
Трошкови електричне енергије
укупно
Нето зараде
Доприноси на зараде
укупно
Трошкови закупа
Трошови накнада чланов.управног и над.одбора
укупно
Трошкови телефонских услуга
Трошкови интернета
Трошкови птт услуга
Трошкови осталих услуга
укупно
Трошкови документаристичког рада
укупно
Трошкови амортизације
Укупно
Трошкови резервисања(тантијеми)
Трошкови улагања у фондове
укупно
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови комуналних услуга
Трошкови претплате на штампу
Трошкови осталих непр.услуга
Трошкови ревизије
укупно
Трошкови платног промета у земљи
укупно
Трошкови таксе на фирму
укупно
Тр.судских,административних и др
Укупно
УКУПНО РАСХОДИ

100.000,00
50.000,00
100.000,00
250.000,00
15.000,00
15.000,00
2.469.500,00
.000,00
2.469.500,00
696.000,00
400.000,00
1.096.000,00
200.000,00
15.000,00
100.000,00
15.000,00
330.000,00
4.825.000,00
4.825.000,00
50.000,00
50.000,00
4.750.000,00
850.000,00
5.600.000,00
1.632.000,00
105.000,00
105.000,00
0,00
200.000,00
2.042.000,00
20.000,00
20.000,00
2.500,00
2.500,00
300.000,00
300.000,00
17.000.000,00

511-трошкови осталог материјала-Финансијским планом је на овој позицији предвиђено
250.000,00 динара на основу количине материјала коју треба набавити и њихових просечних цена.
512-трошкови горива и енергије –износе 15.000,00 динара и односе се на трошкове електричне
енергије.

520-трошкови зарада и накнада зарада-Организација је Финансијским планом за 2016.годину
планирала зараде у износу 2.469.500,00 динара односно нето зараде стално запослених радника
као и припадајуће порезе и доприносе у складу са законским прописима.
ПЛАН ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ
УКУПНО

Месеци
Број запослених

Маса зарада

I

4

205.792,00

II

4

205.792,00

III

4

205.792,00

IV

4

205.792,00

V

4

205.792,00

VI

4

205.793,00

VII

4

205.792,00

VIII

4

205.792,00

IX

4

205.792,,00

X

4

205.792,00

XI

4

205.792,00

XII

4

205.792,00

УКУПНО

4

2.469.500,00

Напомена:Наведени су бруто износи

Старосна структура запослених
Р.број
Године старости
1.
2.
3.

20-29
30-39
40-49

Остварено у 2015.години

План за 2016.годину

2
1

3
1

укупно

3

4

У 2016.години планрано је повећање броја запослених радника.Укупна средства за зараде
запослених за 2016.годину планирана су за укупно 4 запослена радника(3 постојећа запослена и 1
новозапослени).Износ зараде за обављени рад и време проведено на раду утврђени су уговором
о раду сагласно Закону о раду .

525-трошкови накнада физичким лицима по основу уговора –Планирани прошкови у износу од
696.000,00динара односе се на плаћање закупа пословног простора.Организација је сместена у
простору за који се плаћа месечна закупнина по уговору.
525 - Стручне услуге. Средства на Стручним услугама намењена су за исплату накнаде члановима
Управог и Надзорног одбора Организације. Право на накнаду за ангажовање има 5 чланова
Управног и 2 члана Надзорног одбора. Средства за накнаде члановима Управног и Надзорног
одбора на годишњем нивоу износе 400.000,00 динара.
531-трошкови транспортних услуга (интернет,птт услуге,остле услуге)предвиђени су у износу
330.000,00 динара.
532-трошкови услуга одржавања –планирани су у износу 4.825.000,00 динара и односе се на
одржавање опреме,плаћања услуга које настају закључивањем уговора за израду и одржавање
сајта,као и документаристички рад.
540-Трошкови амортизације основних средстава планирају се у износу 50.000,00 динара.
541-Трошкови резервисања у износу 4.750.000,00 динара односе се на исплату тантијема
ауторима и носиоцима права.Планирање ових трошкова условљено је чланом,а у вези са чланом
153 и 180,став 4. Закона о ауторском и сродним правима.Исплата остварених тантијема врши се по
утврђивању појединачних обрачуна аутора и носилаца права у складу са Планом расподеле и на
начин који утврђује Управни одбор.
Трошкови резервисања у износу 850.000,00 динара односе се на издвајање 10% наплаћених
прихода за културна и социјална давања у складу са Статутом ОФА.

550-трошкови непроизводних услуга-планирани су у износу 2.042.000,00 динара и односе се на
трошкове услуга ревизије,превођења ,адвокатске услуге ,комуналне и остале услуге .
553-трошкови платног промета у земљи планирани су у износу 20.000,00 динара.
555-трошкови таксе на фирму-у износу 2.500,00 динара односе се на накнаду за заштиту и
унапређење животне средине која се плаћа по решењу.

559-трошкови судских,административних и др.такси-у износу 300.000,00 динара односе се на
плаћање судских такси.
579-остали расходи планирани су у износу 200.000,00 динара

Председник Скупштине
Организације фотографских аутора
_________________________________
Владимир Татаревић

Предлог за пријем нових чланова скупштине организације ОФА који се подноси на
усвајање на редовно скупштини организације ОФА:
1. Радош Ружић
2. Мина Јевремовић
3. Ђорђе Бошковић
4. Јована Томашевић
5. Милан Гордић
6. Александар Савин
7. Ана Паунковић
8. Стефан Кондић
9. Милорад Миланковић
10. Предраг Дедијер
11. Александар Дмитровић
12. Маријана Јанковић
13. Павле Капланец
14. Дамир Ибишебеговић
15. Милена Поповић
16. Милутин Марковић
17. Митар Митровић
18. Јован Недељков
19. Ивана Тешић
20. Владимир Живојиновић
21. Стефан Шобот
22. Ненад Николић
23. Анђела Петровски
24. Милан Ђурић
25. Александар Ухрин
26. Тамара Медић
27. Стефан Величковић

