На основу Мишљења Комисије за ауторско и сродна права број 5272/11/1 од 5.12.2011. године, а
сходно члану 200. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС", број
104/09),
1. Организација музичких аутора Србије, Сокој,
2. Организација за колективно остваривање права интерпретатора, ПИ
и
3. Организација произвођача фонограма Србије, ОФПС
(у даљем тексту: колективне организације)
објављују
Јединствену тарифу за остваривање права на посебну накнаду
ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом јединственом тарифом за остваривање права на посебну накнаду коју од произвођача
уређаја за тонско и визуелно снимање, произвођача празних носача звука и слике, увозника
уређаја за тонско и визуелно снимање и увозника празних носача звука и слике наплаћују
колективне организације музичких аутора, произвођача фонограма и интерпретатора (у
даљем тексту: Тарифа), утврђује се висина, начин обрачуна и наплате накнаде у роковима у
којима су обвезници накнаде, по закону, дужни да је плате.
Аутори, интерпретатори и произвођачи фонограма имају право на посебну накнаду од увоза,
односно продаје техничких уређаја и празних носача звуке и слике за које се оправдано
може претпоставити да ће бити умножавана за личне некомерцијалне потребе на носаче
звука и слике, у складу са одредбама ове Тарифе, коју, у складу са члановима 39, 146. и 150.
ЗАСП ‐ а могу остваривати само преко организације за колективно остваривање ауторског и
сродних права.
Члан 2.
Посебна накнада се наплаћује од обвезника на основу и у складу са одредбама ове Тарифе,
као и у складу са одредбама чланова 39. и 146. Закона о ауторском и сродним правима (у
даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Наплату посебне накнаде врши организација Сокој у складу са Законом и претходно
постигнутим споразумом са организацијама ОФПС и ПИ о висини трошкова наплате посебне
накнаде и режиму расподеле посебне накнаде између наведене три организације (у даљем
тексту: Споразум).
ПОЈАМ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА
Члан 4.
Аутор је физичко лице које је створило ауторско дело.
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Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без
обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину
и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине.
Интерпретатор је физичко лице које се лично ангажује на интерпретацији дела.
Интерпретација, у смислу ове Тарифе, јесте духовно добро које настаје личним ангажовањем
интерпретатора приликом звучног саопштавања ауторског дела, његовим бележењем на
носачу звука.
Произвођач фонограма је физичко или правно лице у чијој је организацији и чијим је
средствима фонограм начињен и који сноси одговорност за прво снимање звука, односно
низа звукова.
Фонограм је снимак звука, односно одређненог низа звукова, на носачу звука.
Члан 5.
Посебна накнада је накнада на коју имају право музички аутори, произвођачи фонограма и
интерпретатори (у даље тексту: носиоци права) од увоза, односно продаје техничких уређаја
и празних носача звука и слике за које се може претпоставити да ће бити умножавана за
личне некомерцијалне потребе, на носаче звука и слике.
Колективне организације су организације за колективно остваривање ауторског и сродних
права, преко којих носиоци права остварују своје право на посебну накнаду, у складу са
законом.
Члан 6.
Обвезници посебне накнаде су произвођачи уређаја за тонско и визуелно снимање,
произовођачи празних носача звука и слике, увозници уређаја за тонско и визуелно снимање
и увозници празних носача звука и слике.
Члан 7.
Празни носачи звука и слике су компакт дискови, дигитални видео дискови, дигитални видео
дискови високе дефиниције, blue Ray дисковиi, мини дискови, аудио касете, видео касете и
USB flash drive.
Уређаји су CD резачи (као рачунарске компоненте), DVD резачи (као рачунарске
компоненте), дигитални видео рикордери, blue ray rikorderi, видео рикордери, дигитални
џубоксови, дигитани аудио плејери, Hi Fi CD рикордери, Hi Fi DVD рикордери и Hi Fi HD
рикордери.
Празни носачи звука и слике, као и уређаји наведени у ставу 1. и 2. овог члана, утврђени су
Листом техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде, у
складу са Уредбом о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза
плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права ("Сл. гласник Републике
Србије" бр. 45/2010 од 03.07.2010. године).
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ОБАВЕЗЕ ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
Члан 8.
Обвезници посебне накнаде дужни су да до 5‐ог у месецу за претходни месец доставе
организацији Сокој податке релевантне за обрачун накнаде.
Под релевантним подацима за обрачун посебне накнаде подразумевају се подаци о типу,
броју и вредности продатих, односно увезених уређаја или носача звука и слике.
Уколико обвезник посебне накнаде не достави податке из става 2. овог члана, накнада се
обрачунава према извештају надлежног органа који води евиденцију о подацима
(Министарство финансија, Пореска управа, Привредна комора, Управа царина) који су од
значаја за утврђивање износа накнаде.
Организација Сокој има право да врши обрачун накнаде према извештају надлежног органа
који води евиденцију о подацима (Министарство финансија, Пореска управа, Привредна
комора, Управа царина) који су од значаја за утврђивање износа накнаде, и у случају када
обвезник није доставио релеватне податке у предвиђеном року или их јесте доставио, али
нису у складу са подацима надлежног органа.
Члан 9.
Сваки увоз у Републику Србију или прва продаја уређаја за тонско и визуелно снимање и
празних носача звука и слике за које се може претпоставити да ће бити коришћени за
умножавање за личне, некомерцијалне потребе на носаче звука и слике, обавезују
произвођача уређаја за тонско и визуелно снимање, произвођача празних носача звука и
слике, увозника уређаја за тонско и визуелно снимање и увозника празних носача звука и
слике, да плати накнаду и испуни и друге обавезе предвиђене Законом и овом Тарифом.
Члан 10.
Колективна организација Сокој која врши убирање посебне накнаде у складу са Законом,
Тарифом и Споразумом, са сваким појединим обвезником може закључити уговор о обавези
плаћања посебне накнаде.
Закључење појединачних уговора са обвезницима умањује износ накнаде одређене овом
Тарифом за 25%, под условом да обвезници уредно испуњавају уговорне обавезе. Уколико
обвезник посебне накнаде, који је закључио уговор о обавези плаћања посебне накнаде, не
изврши уплату накнаде у уговореном року, аутоматски губи право на уговорени попуст.
ОБРАЧУН НАКНАДЕ
Члан 11.
Накнада се обрачунава применом паушала или процента од продајне/оцарињене цене у
зависности од категорије:
1. Празни носачи звука и слике ‐ примена паушала, односно појединачне накнаде у
фиксном динарском износу по комаду као јединици мере, како је изложено у табели 1.
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ТАБЕЛА 1 ‐ носачи
Носачи звука и слике
900Мб < 18Гб

<900 Мб

компакт дискови
дигитални дискови
дигитални
видео
дискови
високе
дефиниције
blue Ray дискови
мини дискови
аудио касете
видео касете
USB Flash Drive

РСД
0,70
0,70
0,70

РСД
1,40
1,40
2,10

0,70
0,70
0,70
1,40
до 16 Gb
25,00

2,10
1,40
0,70
1,40

> 19 Гб
РСД
2,10
1,40
2,10

2,10
2,10
0,70
1,40
преко 16 Gb
50,00

2. Уређаји ‐примена процента од продајне/оцарињене цене, како је изложено у табели
2.
ТАБЕЛА 2 ‐ уређаји

Уређаји

CD
резачи
(као
рачунарске
компоненте)
DVD резачи (као
рачунарске
компоненте)
дигитални
видео
рикордери
blue‐ Ray рикордери
видео рикордери
дигитални џубоксови
дигитални
аудио
плејери
HI‐ FI CD рикордери
HI‐ FI DVD рикордери
HI‐ FI HD рикордери

% од продајне цене за
произвођаче

или

% од оцарињене цене
за увознике

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%

Члан 12.
Обвезник посебне накнаде је дужан да плати предметну накнаду у року од 15 дана од дана
пријема рачуна.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Измене и допуне ове Тарифе врше се изменом или допуном споразума, као и закључењем
новог споразума, на начин и у поступку по коме су утврђене и донете одредбе ове Тарифе.
Члан 14.
Ова тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Даном ступања на снагу ове Тарифе, престају да важе поједине одредбе Тарифа накнада по
основу којих су од корисника колективне организације наплаћивале посебну накнаду ‐
одредбе Тарифе О.Ф.П.С. ‐ а које се односе на посебну накнаду ("Службени гласник
Републике Србије", број 94/09), одредбе Тарифе ПИ које се односе на посебну накнаду
("Службени гласник Републике Србије", број 119/08) и одредбе Тарифе Сокоја које се односе
на посебну накнаду ("Службени гласник Републике Србије", број 85/07, 91/08).

Број 01‐6588/2
У Београду,19.12.2011. године

Председник Управног одбора
Сокој ‐ Организација музичких аутора Србије
Срђан Хофман с.р.

Председник Управног одбора
ПИ ‐ Организација за колективно остваривање
права интерпетатора
Живорад Ајдачић с.р.

Председник Управног одбора
ОФПС ‐ Организације произвођача Србије
Бранислав Стојановић с.р.

5

