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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI I RUKOVODSTVU ORGANIZACIJE „OORP“ , BEOGRAD 
 
Kvalifikovano mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja organizacije „OORP – Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava“, 
BEOGRAD (u daljem tekstu: „Organizacija“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i bilans 
uspeha, za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika uz finansijski izveštaj.  
 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odeljku Osnov za kvalifikovano mišljenje, priloženi finansijski 
izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Organizacije na dan 
31. decembra 2020. godine i njegove finansijske uspešnosti za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije.  
 
Osnov za kvalifikovano mišljenje 
 

 

Kako  je  prikazano  u  Godišnjem  obračunu  naknada,  Organizacija  nije  izvršila obračun  Fonda  za  raspodelu  tantijema  za 
2020. godinu, na osnovu evidencije o fakturisanim naknadama (prihodima). U skladu sa članom 184., a u vezi sa članovima 
153. i 180., stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.glasnik RS“,br. 104/2009,99/2011, 119/12 i 29/2016-odluka 
US i 66/2019, u daljem tekstu: Zakon), Organizacija je dužna da nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava, koji su sa 
njim zaključili ugovor, raspodeli sav ostvareni prihod na ime naknade prikupljene od korisnika usluga, umanjen za iznos 
sredstava određenih za pokriće troškova svog rada, a sve u skladu sa Planom raspodele. Na redovnoj sednici Skupštine, 
održanoj od 22. do 24. jula 2020. godine, Skupština Organizacije usvojila je plan da se iznos fakturisane naknade tokom 
2020. godine u iznosu od 50% iskoristi za pokriće troškova rada Organizacije, a preostalih 50% izdvoji za isplatu autorima. 
Shodno  prethodno  navedenom,  za  autore  je  opredeljen  (rezervisan)  iznos  od  6,665 hiljada  dinara (47,99%),  kao  što  je 
obelodanjeno  u  bilansu  uspeha  za  2020.  godinu i  za  pokriće  troškova  rada  Organizacije  iznos  od  7,223 hiljada  dinara
(52,01%). Smatramo da je Organizacija manje rezervisala iznos za raspodelu tantijema u iznosu od 279 hiljada dinara i za 
isti iznos su troškovi rada Organizacije više iskazani. Navedena raspodela nije imala efekat na ukupno obračunate troškove 
i rezultat.
 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije, 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 i 66/2019, u daljem tekstu: Zakon). Naše odgovornosti u skladu sa tim 
standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. 
Mi smo nezavisni u odnosu na Organizaciju u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za 
međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju 
finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA 
Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. 
 
Skretanje pažnje 
 
Na redovnoj sednici Skupštine, održanoj od 22. do 24. jula 2020. godine, Skupština Organizacije donela je odluku, da se 
ne izdvajaju sredstva za kulturne namene i za unapređenje pezijskog, zdravstvenog ili socijalnog statusa članova 
Organizacije iz razloga što nije bilo raspoloživih finansijskih sredstava. 
 
Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja. 
 
Ostala pitanja  
 
U skladu sa računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Organizacija nije prikazala izveštaj o 
promenama na kapitalu, izveštaj o ostalom rezultatu i izveštaj o tokovima gotovine, kao ni napomene uz finansijske izveštaje 
za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2020. godine, s obzirom da je klasifikovana kao mikro pravno lice, za koje 
se ne zahteva sastavljanje navedenih finansijskih izveštaja.  
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Takođe, finansijski izveštaji za godinu koja se završava na dan 31.decembra 2020. godine, prikazani su u formatu 
propisanom „Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim  
izveštajima mikro i drugih pravnih lica“ (Službeni glasnik RS broj 118/13 i 95/14). 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima 
Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Organizacije da nastavi sa 
poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i 
primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira 
Organizaciju ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadri mišljenje revizora.  
 
Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu 
sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi 
mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, 
pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.  
 
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam 
tokom revizije. Isto tako, mi: 
 

■ Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih 
usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i 
pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti 
identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze 
nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 
lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

■ Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka 
koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole 
Organizacije.  

■ Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i 
povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  

■ Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, 
na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji 
mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Organizacije da nastavi sa poslovanjem u skladu sa 
načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo 
pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da 
modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 
revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Organizacija prestane da posluje u 
skladu sa načelom stalnosti 
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■ Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li 
su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer 
prezentacija. 

 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Organizacija je odgovorna za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu 
Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije 73/2019) kao i člana 189. i 190. Zakona o autorskim i srodnim pravima 
(„Sl.glasnik RS“,br. 104/2009,99/2011, 119/12 i 29/2016-odluka US i 66/2019). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje 
o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2020. godinu. U vezi sa tim, naši 
postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu 
usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 
Organizacija je sačinila Godišnji izveštaj o poslovanju koji sadrži sve odlučne činjenice o radu organizacije kao i podatke 
definisane članom 190 Zakona, koji je po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odeljku Osnov za 
kvalifikovano mišljenje, sastavljen u skladu sa važećim zakonskim odredbama. 
 
Organizacija je sačinila Godišnji obračun naknada, koji sadrži podatke o ubranim naknadama u toku 2020. godini i 

troškovima nastalim u toku finansijske godine, kao i podatke o saradnji sa drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje 

autorskog i srodnih prava. Po našem mišljenju, Godišnji obračun naknada je, osim za moguće efekte pitanja opisanih u 

odeljku Osnov za kvalifikovano mišljenje, sastavljen u skladu sa važećim zakonskim odredbama. 

Organizacija je sastavila Poseban izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje penzionog, 

zdravstvenog ili socijalnog statusa članova organizacije i knjigovodstva koji sadrži obrazloženje da se ne izdvajaju sredstva 

za kulturne namene i za unapređenje pezijskog, zdravstvenog ili socijalnog statusa članova Organizacije iz razloga što nije 

bilo raspoloživih finansijskih sredstava. Prema našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odeljku Osnov 

za kvalifikovano mišljenje, Organizacija je na adekvatan način u skladu sa svojim aktima i pozitivnim zakonskim propisima 

sastavila navedeni izveštaj. 

 
Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve 
značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.  
 
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Marijana Vuković. 

 
 
Beograd, 15. jun 2021. godine 
 

        Marijana Vuković 
Licencirani ovlašćeni revizor 
 
 
 
 „Finrevizija“ d.o.o., Beograd 
         Sarajevska 73/5 
         11000 Beograd 
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                                    ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РЕПРОГРАФСКИХ ПРАВА -  ООРП

Адреса                                      Милентија Поповића 23/9, 11070 Нови Београд

Шифра делатности                  9499

Матични број                           28164963

ПИБ                                           108859613

 

 

 

Организација пословања и најважније активности

          Организација за остваривање репрографских права је основана ради обављања делатности колективног
остваривања ауторског права аутора дела издатих у штампаној форми и аутора дела ликовних и примењених
ликовних уметности, која су садржана у штампаном издању. Своју делатност обавља на основу Закона о
ауторском и сродним правима. Решењем Завода за интелектуалну својину од 20.10.2020. обновљења је дозвола за
обављање делатности.

Решење Завода за интелектуалну својину 990 број: 021-2015/7399-05 од 20.10.2015.
Решење Завода за интелектуалну својину 990 Број: 021-2017/18307-05 од 13.07.2017. којим је дата сагласност на
тарифу.
Решење Завода за интелектуалну својину 990 број: 2020/16008-05 којим је обновљена дозвола за обављање
делатности дана 20.10.2020.
 
 
Као непрофитна организација ООРП врши наплату посебне накнаде по два основа:
 

1.                 Посебна накнада која се наплаћају од физичких и правних лица која пружају услуге фотокопирања
уз накнаду
2.                 Посебна накнада која се наплаћује од произвођача, односно увозника фотокопир апарата,
штампача и скенера

 
          Одредбама члана 39. Закона о ауторском и сродним правима прописано је право ООРП 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 Решење Завода за
интелектуалну својину 990 Број: 021-2017/18307-05 од 13.07.2017. Одобрена тарифа објављена је и у Службеном
гласнику РС број 2 од 05.01.2018. године. Ово из разлога јер фотокопирнице немају репрезентативно удружење па
је Завод преузео улогу дозвољености и висине предложене накнаде ООРП.
 
           Накнада се сходно члану 1 Тарифе одређује на следећи начин:
 

                   Од правних и физичких лица која обављају делатност фотокопирања уз накнаду:
 
1.                 1.090,00 динара месечно по уређају ако је уређај за умножавање ауторских дела фотокопирањем
или сличном техником удаљен више од 500 метара од улаза у високошколску установу

2.                 2.290,00 динара месечно по уређају ако је уређај за умножавање ауторских дела фотокопирањем
или сличном техником налази у високошколско установи или је од њеног улаза удаљен мање од 500
метара

 

 



                   Од произвођача односно увозника фотокопир апарата, штампача и скенера износи 0.875% од
вредности наведених уређаја увећане за износ царине (без ПДВ-а)

 

Запослени

          ООРП је током 2020. имала три стално запослена радника на неодређено време.
 
 
ПОСТУПЦИ ПРЕД СУДОМ
 

ТУЖИЛАЦ ООРП ТУЖЕНИ ФОТОКОПИРНИЦЕ
 
              Ово су поступци према фотокопирницама ради достављања података о броју фотокопир уређаја и ради
накнаде штете.
 
 
ПРОЦЕНА УСПЕХА У ОВИМ СПОРОВИМА 20%
 
 
-                      Предмет пред привредним судом у Београду 29П 730/2020.
 
Утужени период: 14.01.2018. - 31.12.2019.
 
Поднесци: 06.02.2020. – тужба, 17.06.2020., 07.10.2020., 09.10.2020., 21.10.2020., 18.11.2020.
 
Рочишта: 05.06.2020., 06.07.2020., 08.10.2020. и 16.12.2020.
 
 
-                      Предмет пред привредним судом у Београду 2 П 2855/20
 
Утужени период: од 01.07.2017. до исплате
 
Поднесци: 26.06.2020. – тужба., 21.09.2020., 07.10.2020., 21.10.2020. и 18.11.2020.
 
Рочишта: 08.10.2020. и 29.12.2020.
 
ООРП – ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП
 
              У овим поступцима ООРП тражи покретање поступка за привредни преступ против фотокопирница од
стране јавног тужилаштва због недостављања података о броју фотокопир апарата.
 
ОВДЕ НЕМА ПРОЦЕНЕ УСПЕХА ПОСТУПАКА ЈЕР У СЛУЧАЈУ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ОД
СТРАНЕ ТУЖИЛАШТВА, СУД ЋЕ УТВРДИТИ ПОСТОЈИ ЛИ ОДГОВОРНОСТ ФОТОКОПИРНИЦЕ ЗА
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП
 
              Предмет пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду ООРП – „СКРИПТА ВАСИНА“ КП
26/20
 
Спор: привредни преступ
 
Поднесци: 29.01.2020.
 
 

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ И ПОДНЕСЦИ
 

ОВДЕ НЕМА ПРОЦЕНЕ УСПЕХА ЈЕР СЕ РАДИ О ПОСТУПЦИМА БЕЗ ВРЕДНОСТИ СПОРА
ОДНОСНО ПОДНЕСЦИМА КОЈИМА СЕ НЕ ПОКРЕЋУ СУДСКИ ПОСТУПЦИ ЗА НАПЛАТУ
ПОТРАЖИВАЊА ООРП
 
 

-                      Обавештења фотокопирницама за доставу података о броју фотокопир апарата ради обрачунавања
ауторске накнаде – 15.12.2020.
 



-                      Обавештење увозницима техничких уређаја за доставу података и извештаја о увезеним
техничким уређајима ради обрачуна ауторске накнаде – 15.12.2020.
 

-                      Опомене пред утужење фотокопирницама и увозницима
 

-                      Слање фактура за плаћање ауторске накнаде фотокопирницама – 30.06.2020. и 31.12.2020.
 

-                      Слање фактура увозницима за плаћање ауторске накнаде – 30.06.2020. и 31.12.2020.
 

Проблеми у раду организације
 
              Главни проблем организације ООРП је неплаћане посебне накнаде од стране физичких и правних лица
која обављају делатност фотокопирања уз накнаду. Поред тога, мањи број увозника такође не плаћа посебну
ауторску накнаду. Као проблеми у раду организације јављају и извештаји о увозницима од стране Управе царина
где се често дешава да многи увозници са производима које увозе не подлежу плаћању посебне ауторске накнаде
у смислу Тарифе ООРП те организација мора са сваким увозником да проверава производе које је увезла како би
им послали фактуру.
 
Шта је организација урадила у току 2020.
 
              Организација је током 2020. радила на прикупљању посебне ауторске накнаде од стране физичких и
правних лица која обављају делатност фотокопирања уз накнаду и од произвођача односно увозника фотокопир
апарата, штампача и скенера слањем фактура, опомена пред утужење и вођењем преговора. Такође, током 2020.
обновљена је дозвола за обављање делатности ООРП за наредних пет година.
 
 
Планови за 2021.

              План за 2021. јесте да се повећа наплата посебне накнаде вансудским путем те да се поднесу тужбе
против фотокопирница које не плаћају посебну накнаду као и против мањег броја увозника који не плаћају
посебну накнаду.

              Да се одрже редовне седнице скупштине на којима ће се усвојити пословни план, план расподеле и
записници са прошле седнице скупштине. Разговори са сродним организација, присуствовање седницама
скупштине. Разговори и састанци са представницима Завода за интелектуалну својину Србије, судова,
министарстава ради решавања проблема око наплате и поштовања ауторских и сродних права.

 
Билатерални уговори
 
ООРП је закључио уговор о међусобном заступању са Организацијом „ОРИГИНАЛ“ за остваривање и заштиту
репрографских права дана 09.10.2019. ОРИГИНАЛ репрографска права остварује на територији Босне и
Херцеговине.
 
Међународна чланства
 
IFFRO – International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO). ООРП је члан међународне
организације репрографа.
 
 
Накнада за рад управног одбора и директора
 
              ООРП не исплаћује накнаду члановима управног  и надзорног одбора
 
              ООРП је одлуком управног одбора за директора поставила Милоша Константиновића са којим има
потписан уговор о раду са месечном зарадом од 1.000,00 евра у динарској противвредности.
 
Чланови организације
 
Списак чланова организације је следећи:
 

АУТОРИ:



1.                 Драган Мраовић             
2.                 Весна Анђелић             
3.                 Зорица Арскић Мандарић             
4.                 Радивоје Владимир Андрић             
5.                 Предраг Богдановић Ци             
6.                 Бојан Босиљчић             
7.                 Виолета Бабић             
8.                 Дејан Беговић             
9.                 Драган Великић             
10.             Александар Чотрић             
11.             Соња Дулетић-Лаушевић             
12.             Рајко Џаковић             
13.             Радивоје Ђокановић             
14.             Весна Ерић             
15.             Сања Филиповић             
16.             Ненад Гајић             
17.             Александар Гаталица             
18.             Марија Шимоковић             
19.             Невена Хаџи-Јованчић Кундачина             
20.             Љиљана Хабјановић Ђуровић             
21.             Небојша Икодиновић             
22.             Иван Ивањи             
23.             Владица Илић             
24.             Миодраг Јакшић             
25.             Винко Ковачевић             
26.             Раде Кнежевић             
27.             Милица Лилић             
28.             Љиљана Маринковић             
29.             Симеон Маринковић             
30.             Братислав Милановић             
31.             Сања Милојевић             
32.             Зона Мркаљ             
33.             Љубивоје Нешић             
34.             Вук Огњановић             
35.             Светлана Поровић Михаиловић             
36.             Ђура Пађан             
37.             Рајка Продановић             
38.             Симо Поткоњак             
39.             Адам Пуслојић             
40.             Светлана Ракић             
41.             Владимир Ранђеловић             
42.             Горан Скробоњља             
43.             Вера Смиљанић             
44.             Зорослав Спевак             
45.             Вид Стамболовић             
46.             Ненад Стаменовић             
47.             Љубиша Станисављевић             
48.             Мирјана Стефановић             
49.             Душан Стојковић             
50.             Душан Савић-Рил             
51.             Ненад Шапоња             
52.             Тихомир Тихомир             
53.             Бранислав Вељковић             
54.             Марина Вићентијевић             
55.             Алекса Вучићевић             
56.             Миљурко Вукадиновић             
57.             Миодраг Вукчевић             
58.             Војислав Вукотић             
59.             Владимир Вулетић             
60.             Славица Здравковић             
61.             Петар Жебељан             
62.             Марина Чудов             
63.             Слађана Димитријевић             
64.             Босиљка Младеновић-Кљајић             
65.             Радмила Жежељ Ралић             

 



ИЗДАВАЧИ:
 

1.                 Агора
2.                 Академска мисао
3.                 Атос
4.                 Book
5.                 ЦЕТ
6.                 Computer book
7.                 Чаробна књига
8.                 Дерета
9.                 Досије студио
10.             Друштво за издаваштво, дизајн и маркетинг
11.             ИКП Еuro Giunti
12.             Глобосино
13.             Hesperia edu
14.             ИП Јован
15.             Klett
16.             Kреативни центар
17.             Лагуна
18.             Leo commerce
19.             Mали врт
20.             Мarks&bleeds
21.             Mascom Ec
22.             Mediterran publishing
23.             Мирослав агенција
24.             Нови логос
25.             Партенон
26.             ИК Пчелица
27.             Порталибрис
28.             Прометеј СЗТУР
29.             Propolis books
30.             ИП Просвета
31.             Публик Практикум
32.             Српска књижевна задруга
33.             Вулкан
34.             Завод за уџбенике

 
Управни одбор организације
 

1.                 Драган Мраовић – председник
2.                 Гордана Кнежевић Орлић
3.                 Весна Стаменковић
4.                 Дејан Беговић
5.                 Миљурко Вукадиновић
6.                 Мирко Демић
7.                 Драгић Вукићевић
8.                 Марко Вујадиновић
9.                 Мирјана Митровић
10.             Драган Стојановић
11.             Нина Новићевић
12.             Борислав Пантић

 
Надзорни одбор организације
1. Весна Стаменковић, председник
2. Мила Јовић
3. Мирко Милићевић
 
 

Остварени резултати
 

Организација је у 2020. години остварила наплату накнаде по издатим фактурама у износу од 13.006.219,84
динара..
Појединачно:
-од фотокопирница 764.139,16 динара
-од увозника 12.242.080,68 динара



 

Резултат у 2020.години
 

категорија износ
Укупни приходи                         13.887.889,71     
Укупни расходи                         13.887.889,71
Добит/Губитак             0,00

 
 
Укупни приходи
 

категорија износ
Пословни приходи                       13.790.639,91
Финансијски приходи         0,00          
Остали приходи 97.249,80

 
У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године Организација је остварилa укупне приходе у
износу од 13.887.889,71 динара.
 
Укупни расходи
 

категорија износ
Пословни расходи 11.029.717,72
Финансијски расходи                0,00
Остали расходи 2.858.171,99

 
Укупни  расходи организације у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020.године износе 13.887.889,71 динара.
 
 
 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ
 
Остварени резултати пословања исказани су кроз однос прихода и расхода по завршном рачуну.Финансијски
извештаји састављени су у складу са важећим Законом о рачуноводству и осталом применљивом законском и
подзаконском регулативом у Републици Србији.
За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима организација
примењује Правилник о начину признавања, вредновања, презентацији и обелодањивању позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Обрасци финансијских извештаја:
 
1.биланс стања (представља преглед имовине,обавеза и капитала на одређени дан)
 
2.биланс успеха (представља преглед прихода,расхода и резултат остварен у одређеном временском периоду)
 
3.статистички извештај (садржи одређене статистичке и статусне промене)
ООРП -Организацијa за остваривање репрографских права је по Закону о рачуноводству и ревизији разврстана у
микро правно лице на основу критеријума који се користе у ту сврху на бази финансијских извештаја.
 
Приходи

 назив износ
603
640,679
 

Приходи од пружања услуга
Остали непоменути приходи
 

13.790.639,91
       97.249,80        

 
 Укупно 13.887.889,71

 
Расходи

51200

52000

52100

52500

52590

Трошкови потрошног материјала                                                                      

Трошкови зарада                                                          

Трош.доприноса на терет послодавца                                             

Трош. накнада физ.лица по осн. уговора о доп. раду                                      

Трош. накнада физ. лица по основу др.
уговора                                                                         

                     
21.670,00

                 
1.791.180,00

                     
298.231,00



52591

53142

54100

55000

55010

55090

55091

55300

55910

55990

57990

58500

59200

 

Трош. накнада физ. лица по уговору о делу

Трошкови телефона                                                                

Трошкови резервисања за расподелу                                                                 

Трошкови ревизије финан. извештаја                                                                        

Трошкови адвокатских услуга 

Остале непроизводне услуге                                                                             

Књиговодствене услуге                                                                           

Трошкови платног промета                                                                

Таксе(административне,суд.,регистрационе,ко.)                                                      

Остали нематеријални трошкови                                                                      

Остали непоменути расходи                                                     

Обезвређење потраживања                                                          

Исправке грешака из ранијих година                                                                   

                    
106.132,,00

                      
83.001,00

                    
188.680,00

                     
39.762,52

                 
6.664.973,94

                    
312.000,00

                 
1.030.000,00

                     
64.494,80

                   
185.000,00

                     
23.332,46

                 
140.860,00

                     
80.400,00

                   
74.619,67

                
2.781.877,37

                      
1.674,95    

 

 

 

 

 

 

 

 Укупно                  
13.887.889,71

 
 
Структура прихода у 2020.години
 

 назив       износ %  прихода

6030
640,679
 
 
 
 
 

Приходи од посебне накнаде
Остали приходи

   13.790.639,91
        97.249,80          

99,30
  0,70

 Укупно    13.887.889,71 100 
 
ООРП -Организацијa за остваривање репрографских права је у току 2020.годне остварила  укупне приходе у
износу 13.887.889,71 динара.
 
6030- Приходи од посебне накнаде од лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду, на основу члана 



Тарифе 1.090,00 динара месечно по фотокопир апарату без пдв-а, односно 2.290,00 динара ако се фотокопирница
налази на мање од 500м од високошколске установе и Приходи од посебне накнаде од увозника техничких
уређаја(0,875% од увезених техничких уређаја)
640 и 679-Остали приходи
 
 
Структура pacхода у 2020.години
 

 назив        износ   %
трошка
у   
приходу

51200

52000

52100

52500

52590

52591

53142

54100

55000

55010

55090

55091

55300

55910

55990

57990

58500

59200
 

 

Трошкови потрошног материјала                                                                      

Трошкови зарада                                                          

Трош.доприноса на терет послодавца                                             

Трош. нак.физ.лица по осн. угов. о доп. раду                                      

Трош. накнада физ. лица по основу др.
уговора                                                                         

Трош. накнада физ. лица по уговору о делу

Трошкови телефона                                                                

Трошкови резервисања за расподелу                                                                 

Трошкови ревизије финан. извештаја                                                                        

Трошкови адвокатских услуга 

Остале непроизводне услуге                                                                             

Књиговодствене услуге                                                                           

Трошкови платног промета                                                                

Таксе(административне,суд.,регистрационе,ко.)                                                      

Остали нематеријални трошкови                                                                      

Остали непоменути расходи                                                     

Обезвређење потраживања                                                          

Исправке грешака из ранијих година                                                                   

     21.670,00 
                 

1.791.180,00               

 
298.231,00                    

  106.132,00                   

  83.001,00

  188.680,00

   39.762,52                   

6.664.973,94                  

  312.000,00               

1.030.000,00               

    64.494,80            

  185.000,00                   

    23.332,46               

   140.860,00                  

   80.400,00

          74.619,67         

    2.781.877,37

          
1.674,95                

                   

               

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

             
0,156

           
12,897

             
2,147

            
0,764   

             
0,598

            
1,359

             
0,286

           
47,991

             
2,247

             
7,417

             
0,464

           
1,332

             
1,168

             
0,101

             
0,579

        
0,537

        
20,031

       
0,012

 Укупно    13.887.889,71 100,086

 
 
 
ООРП -Организацијa за остваривање репрографских права је у току 2020.годне остварила  укупне расходе у
износу  13.887.889,71 динара.
 
 

 



51200- Трошкови потрошног материјала

52000- Oбухватају трошковe зарада
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