На основу члана 25. Статута Организације произвођача фонограма Србије – ОФПС, а у циљу очувања
постојећих радних места у музичкој индустрији угрожених услед последица пандемије корона
вируса (COVID-19), Управни одбор ОФПС, на седници одржаној дана 25.05.2020. године доноси
следећу

ОДЛУКУ

Формира се фонд за очување и даљи развој музичке индустрије и подршку активним домаћим
произвођачима фонограма и носиоцима права у висини од 10.000.000,00 динара бруто.
Расписује се конкурс за исплату средстава из фонда за очување и даљи развој музичке индустрије
и подршку активним домаћим произвођачима фонограма и носиоцима права путем којег се жели
подстаћи опстанак и даљи развој музичке индустрије и пружити подршка активним домаћим
произвођачима фонограма и носиоцима права на територији Републике Србије угрожених
епидемијом корона вируса (COVID-19).
Фонд се дели на два дела у висини од по 5.000.000,00 динара бруто. Први део фонда у висини од
5.000.000,00 динара бруто исплаћује се носиоцима права из ниже наведене Категорије 1 који
благовремено и уредно поднесу пријаву на конкурс, док се други део фонда у висини од
5.000.000,00 динара бруто исплаћује носиоцима права из ниже наведене Категорије 2 који који
благовремено и уредно поднесу пријаву на конкурс.
На конкурс се могу пријавити произвођачи фонограма који испуњавају ниже наведене критеријуме
за Категорију 1. и 2.
Категорија 1:
- носилац права je у 2017, 2018. и 2019. години произвео, издао и пријавио организацији
ОФПС до 15.03.2020. године 50 или више нових домаћих фонограма
- носилац права је барем један фонограм у свакој од три године издао у физичком облику
- носилац права је барем један фонограм у свакој од три године издао у дигиталном облику
- у случају поделе права на једном фонограму између носилаца права у одређеном проценту,
носиоцу права се приликом израчунавања броја пријављених фонограма у обзир узима
само његов део процента власништва на фонограму, а не цео фонограм
Износ првог дела фонда који се исплаћује носиоцима права из Категорије 1 исплаћује се једнако
свим носиоцима права из Категорије 1 који поднесу пријаву на конкурс и који испуњавају прописане
услове.
Категорија 2:
- носилац права je у 2017, 2018. и 2019. години произвео, издао и пријавио организацији
ОФПС до 15.03.2020. године 100 или више нових домаћих фонограма

-

-

носилац права је барем један фонограм у свакој од три године издао у физичком облику
носилац права је барем један фонограм у свакој од три године издао у дигиталном облику
носилац права је у расподели накнада по коначним обрачунима за 2017. и 2018. годину
остварио минимално 300.000,00 динара бруто укупно за те две године расподеле за учешће
у расподели свог домаћег репертоара
у случају поделе права на једном фонограму између носилаца права у одређеном проценту,
носиоцу права се приликом израчунавања броја пријављених фонограма у обзир узима
само његов део процента власништва на фонограму, а не цео фонограм

Износ другог дела фонда који се исплаћује носиоцима права из Категорије 2 исплаћује се тако што
се укупна вредност фонда дели са бројем фонограма који су пријављени од стране носилаца права
из Категорије 2 који су поднели пријаву на конкурс, на који начин се добија вредност по једном
фонограму, која се потом за сваког носиоца права који се пријавио на конкурс множи са бројем
фонограма који су у свакој од три године пријављени од стране носиоца права.
Рок за пријаву је до 05.06.2020. године.
Одлуку о додељивању средстава из фонда доноси директор у координацији са стручним службама,
а на темељу уредне и благовремено поднете пријаве.
Директор и стручне службе обавештавају носиоца права о учешћу на Конкурсу где се носилац права
пријавио и о обавези испостављања рачуна у висини додељених средстава у бруто износу са
обрачунатим ПДВ-ом, док носиоца права који је физичко лице обавештавају да ће му бити
исплаћена средства одобрена на конкурсу у бруто износу са обрачунатим порезом.
Директор и стручне службе дужни су да реализују конкурс до 30.06.2020. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници организације ОФПС у року од 1 дана од дана
доношења ове Одлуке.
Пријаве за конкурс достављају се путем редовне поште на адресу организације ОФПС, Дечанска
14/4. спрат, 11000 Београд, поштански фах 261 или путем имејл адресе info@ofps.org.rs или
nikola.vilotic@ofps.org.rs.
Носилац права се обвезује да ће средства додељена на бази овог конкурса наменски искористити
за инвестирање у производњу нових домаћих фонограма у периоду од 2020. дo 2021. године,
издатих и пријављених у организацији ОФПС за 2020. и 2021. годину, укључујући плаћање
одређених трошкова везаних за производни процес (музичка студија, продуценти, музичари,
извођачи, аутори, режисери видео спотова, дизајнери омота и сл.).
Носилац права се обвезује да по реализованој намени документацију о томе пошаље ОФПС-у. У
случају да носилац права не обавести директора ОФПС-а о утрошеним средствима добијеним на
конкурсу и не пошаље документацију и доказе до 30.06.2022. године исплаћена средства ће се
сматрати аконтацијом за расподелу код организације ОФПС, који износ ће потом бити одбијен у
наредним расподелама.

Директор и стручне службе дужни су да у року од 30 дана од дана окончања конкурса информишу
Управни одбор о резултатима спроведеног конкурса, као и да у року од 30 дана од дана истека рока
за достављање доказа и документације из претходног става обавести Управни одбор који су
носиоци права испунили обавезу достављања доказа и документације.
Износ фонда у висини од 10.000.000,00 динара бруто одбија се од фонда за расподелу за 2020.
годину.
За реализацију ове Одлуке задужују се директор и стручне службе.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Дана 15.03.2020. године проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије и на
територији града Београда, услед епидемије корона вируса (COVID-19). Народна скупштина
Републике Србије је дана 06.05.2020. године донела Одлуку о укидању ванредног стања која је
објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 65/2020 од 06.05.2020. године, када је и ступила на снагу.
За време трајања ванредног стања, а и по његовом укидању, због негативних последица пандемије
корона вируса, музчка индустрија у коју спадају и чланови организације ОФПС, носиоци права
произвођача фонограма, претрпела је велике губитке. Управни одбор ОФПС-а је, у складу са својим
статутарним овлашћењима, препознао потребу пружања помоћи музичкој индустрији
додељивањем финансијске помоћи произвођачима фонограма узимајући у обзир да су управо они
највећи инвеститори у продукцију музичког садржаја. Такође, сродне организације у Републици
Србији, Европи и региону (нпр. Запраф из Републике Хрватске) које се баве колективним
остваривањем ауторског и сродних права основале су фондове за помоћ носиоцима права ради
ублажавања последица пандемије корона вируса (COVID-19). С тим у вези, одлучено је као у
диспозитиву.
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