На основу Мишљења Комисије за ауторско и сродна права број 4694/11/1 од 5.12.2011.
године, а сходно члану 200. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник
РС", број 104/09),
Сокој ‐ Организација музичких аутора Србије
објављује
Тарифу накнада које наплаћује Сокој
по основу емитовања музичких дела на радијским и ТВ програмима
Радиодифузне установе Радио телевизије Србије

Члан 1.
Овом тарифом утврђује се висина ауторске накнаде за емитовање музичких дела из
репертоара Сокоја (у даљем тексту: репертоар) на радијским и телевизијским
програмима Радиодифузне установе Радио ‐ телевизија Србије (у даљем тексту: РДУ
РТС), као и услови коришћења репертоара, рок и начин наплате накнаде и околности
коришћења због којих се висина накнаде увећава или смањује.
Члан 2.
Репертоар чине музичка дела:
1) домаћих аутора и носилаца ауторских права, чланова Сокоја, који су уговором
уступили своја права Сокоју, на основу члана 153. Закона о ауторским и сродним
правима;
2) домаћих аутора и носилаца ауторских права, чланова Сокоја, чија права Сокој штити
на основу члана 180. Закона о ауторским и сродним правима;
3) страних аутора и носилаца ауторских права, чија права Сокој штити на основу члана
186. Закона о ауторским и сродним правима.
Члан 3.
За коришћење репертоара РДУ РТС је дужан да:
‐ прибави дозволу Сокоја закључивањем уговора о неискључивом уступању права
емитовања репертоара;
‐ достави Сокоју податке о заступљености музичког репертоара у односу на укупно
трајање програма посебно за телевизијске канале, посебно за радијске канале;
‐ достави Сокоју, до 5. у месецу, за претходни месец, податке о оствареним приходима,
са раздвојеним основицама стицања и то податке о приходима наплаћеним по основу
РТВ претплате и податке о оствареним маркетиншким приходима;
‐ достави копију овереног Биланса успеха по завршном рачуну, најкасније до 15. марта
текуће године за претходну годину, уз релеватну финансијску и другу документацију из
које се поуздано може утврдити основица за обрачун накнаде;
‐ достави, у прописаној форми попис емитованих музичких дела који садржи називе
музичких дела, имена аутора и коаутора, као и трајање извођења и
‐ исплаћује ауторску накнаду, по фактури Сокоја, месечно, до краја текућег месеца за
претходни месец.

Члан 4.
Основицу за обрачун накнаде чини приход наплаћен по основу РТВ претплате и
остварени маркетиншки приход, умањени за износ ПТТ трошкова, трошкова ЕПС
неопходних за убирање накнаде и износа који се издваја по основу Закона о
кинематографији.
За раздвајање прихода остварених по основу радија, односно телевизије примењује се
однос учешћа расхода РДУ РТС намењених производњи и емитовању програма радија,
односно телевизије.
Члан 5.
Накнада се може одредити и на месечном нивоу, у аконтационом износу, на основу
података о приходима оствареним у претходној пословној години, односно према
приходу за последњи месец за који је РДУ РТС пријавио податке о оствареним
приходима.
Члан 6.
Накнада се утврђује према оствареним приходима, а висина процента одређена је према
заступљености музичког репертоара, у односу на укупно трајање програма:

Заступљеност
музичког репертоара

до 15%

% од прихода од претплате

% од маркетиншких
прихода

1,50%

2,30%

од 15% до 30%

1,70%

2,80%

од 30% до 50%

1,90%

3,30%

од 50% до 75%

2,10%

3,80%

преко 75%

2,30%

4,30%

Коначан обрачун накнаде за једну пословну годину, Сокој ће сачинити на основу
завршног рачуна РДУ РТС финансијске и друге документације.
Члан 7.
На износ накнаде Сокој ће одобрити попуст од 10%, уколико РДУ РТС закључии уговор са
Сокојем и ако у уговореним роковима:
‐ пријави релевантне податке за обрачун накнаде,
‐ достави веродостојне пописе емитованих дела у форми коју прописује Сокој и
‐ накнаду исплати у целини по рачуну Сокоја.

Члан 8.
Накнада одређена овом тарифом примењује се закључно са 31.12.2011. године, а за сваку
наредну годину, у периоду од две године, накнада се увећава за 0, 10%.
Члан 9.
Ова тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС.

Бр. 01‐ 6588/1
У Београду,19.12.2011.године

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

