ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
(„Службени гласник РС“ бр. 65/2019)

Закључен дана 09.09.2019. године у Београду између: Организације произвођача фонограма
Србије – ОФПС, са седиштем у Београду на адреси Дечанска 14, матични број 17410270, (у даљем
тексту: „организација ОФПС”), и Организације за колективно остваривање права
интерпретатора – ПИ, са седиштем у Београду на адреси Мајке Јевросиме 38, матични број
20339713 (у даљем тексту: „организација ПИ”), с једне стране и Пословног удружења
„Асоцијација независних електронских медија” – АНЕМ, са седиштем у Београду на адреси
Таковска 9, матични број 17172565 (у даљем тексту: „АНЕМ”), и Удружења радио станица „РАБ
СРБИЈА”, са седиштем у Београду на адреси Булевар Зорана Ђинђића 45Е/22, матични број
28038062 (у даљем тексту: „РАБ”), с друге стране (у даљем тексту заједно: уговорне стране)

Члан 1.
Уговорне стране овим Протоколом о сарадњи детаљније регулишу плаћање јединствене
накнаде за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација у складу са
Споразумом о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених
интерпретација („Службени гласник РС”, бр. 25/14 и 47/15) (у даљем тексту: тарифа) и
предвиђају могућност остварења умањења на обрачунат износ накнаде.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се за обрачун минималне накнаде у складу са тарифом за
пружаоце медијских услуга са седиштем ван Београда, који имају дозволу за терестријално
емитовање, одобрава умањење од 25%.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се одобрава умањење по коначном обрачуну у висини од 15%
корисницима из реда емитера који плаћају минималну накнаду за емитовање фонограма и на
њима забележених интерпретација, уколико редовно достављају кошуљице, и уколико
благовремено измирују накнаду, односно уколико закључе споразум на основу којег измирују
накнаду.
Члан 4.
Обрачуната минимална накнада на месечном нивоу са умањењима из чл. 2. и 3. овог протокола
не може износити мање од 500,00 динара.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се Протокол објави у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Протокол ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а примењује се од 1. дана наредног месеца рачунајући од месеца у којем је Протокол
ступио на снагу приликом обрачуна аконтација за 2019. годину, односно почев од утврђивања
коначног обрачуна почев од 2019. године.
Протокол важи за време важења тарифе.

