ОГЊЕН УЗЕЛАЦ
Датум и место рођења:

19. новембар 1977. године, Задар, СФР Југославија, Република Хрватска

Адреса становања:

Београд, 11194 Рушањ, Славка Милићевића 1б, Реон 2, ПАК 176857

Контакт телефон:

+381600771119

Е-пошта:

uzelac.ognjen@gmail.com

Образовање:

XV београдска гимназија, природно-математички смер, (1992-1996).
Правни факултет Универзитета у Београду, правосудни смер,
(1996 -2001).
Специјалистичке студије Европско право, Правни факултет
Универзитета у Београду, (2001-2002).
Мастер студије Право интелектуалне својине, Правни факултет
Универзитета у Београду, (2014-2015). Мастер рад на тему колективног
остваривања ауторског и сродних права у Републици Србији, (2017).

Врста и дужина радног
искуства, опис послова и
одговорности:

ПРОДУКЦИЈА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ
СРБИЈЕ (ПГП-РТС)
Руководилац одељења правних и општих послова
(2001-2006)
Одговоран за израду свих врста уговора у области дискографије продукције (ауторски, интерпретаторски, уговори са произвођачима
фонограма, видеограма, телевизијских и радио емисија), музичког
издаваштва (паблишинг, администрација ауторског и сродних права),
производње, дистрибуције и продаје физичких и електронских носача
звука /и слике; електронских медија (радио, телевизија, интернет,
мобилна телефонија). Одговоран и за радне односе, организација и
систематизацију послова, возни парк, курирску службу, писарницу,
архиву и остале опште послове.
Руководилац (директор) ПЈ ПГП РТС и одговорни уредник
(2006-2009)
Одговоран за целокупно пословање ПГП-РТС.
Заступник ПГП-РТС у Скупштини и Управном одбору колективне
организације произвођача фонограма Србије – ОФПС.
ЈП/РДУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ (РТС)
Правник специјалиста
(2009)
“Израда предлога уговора, анекса, протокола или споразума за потребе
РТС-а као и израда истин на основу усвојених закључака са састанака
којима присуствује у својству стручног консултанта. Правно-техничка

контрола типксих уговора из области ауторског и медијског права, као
и из других области ако је уговорна страна РТС или део РТС-а. Учешће
у раду стручних комисија, тела, учешће на састанцима у својству
стручног лица у свим случајевима дефинисања уговорних односа РТС и
трећих лица. Учешће у регулисању области ауторског и медијског
права. Праћење законске регулативе и у складу са тиме, по потреби,
израда писмених информација и обавештења о изменама у области
ауторског и медијског права ако су исте битне за рад РТС-а. Контрола
приспелих налога за рад и давање додатних информација у вези са
извршеном контролом. Координација са стручним службама РТС-а и
трећим лицима ван РТС-а.”
ДУНАВ ФИЛМ ДОО БЕОГРАД
Руководилац правне службе
(2010-2014)
Одговоран за израду уговора у области филмске продукције и
дистрибуције (физички носачи звука и слике и мултимедијални
дигиталних садржаја), телевизијско (земаљско, сателитско, кабловско) и
интернетско емитовање односно интерактивно чињење доступним),
лиценцирања и администрације ауторског и сродних права.
Одговоран за радне односе, систематизацију послова, писарницу,
архиву и друге опште послове.
FAIR SHARE ДОО БЕОГРАД
Оснивач и директор
(2010 - тренутно)
Одговоран за пословање FAIR SHARE. Правно саветовање, заступање,
посредовање, анализа, уговарање и израда уговора у области
дискографије, музичког издаваштва, производња и дистрибуција
оптичких дискова и дигиталних формата музике, администрација
ауторског и сродних права, изградња база података, емитовање
радијског програма путем интернета, организација концерата. Активно
чланство у организацијама за колективно остваривање ауторског и
сродних права – музичких аутора “Сокој”, интерпретатора “ПИ” и
произвођача фонограма “ОФПС”.
GO4YU Д.О.О. БЕОГРАД
Руководилац правне службе
(2015)
Одговоран за израду уговора у области информационокомуникационих технологија – (VoIP, VOD, дистрибуција
мултимедијалних садржаја -телевизијски програми, филм, музика)
Одговоран за радне односе, систематизацију послова, писарницу,
архиву, опште послове.
Сертификати:

Судски вештак за посебну област ауторско право, ужа специјалност
дискографија. Решење Министарства правде бр. 740-05-04931/2010-04 од
08.05.2014. године.

Стручно усавршавање:

Валоризација интелектуалне својине. Идентификација и процена
вредности нематеријалних добара малих и средњих предузећа.
Пројекат EVLIA „Претварање добрих идеја у реалност - коришћење
интелектуалних добара за финансирање МСП у југоисточној Европи“.
Привредна комора Београда, (новембар 2014).

