
Надзорни одбор 
УФУС АФА ЗАШТИТА  

Организација филмских аутора Србије  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Београд, 7. 7. 2020. године 



Чланови Надзорног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ:   


Милан Кнежевић, филмски режисер, сценариста

Балша Ђого, филмски режисер, сценариста


Стефан Ђелинео, филмски режисер, сценарист


У предходној 2019. години чланови Надзорног одбора су континуирано пратили и 
контролисали рад УФУС АФА ЗАШТИТЕ. Основни принцип рада Надзорног 
одбора је да утврди да ли Организација на ефикасан, правичан и транспарентан 
начин прикупља накнаду од корисника, као и да ли на сразмеран, примерен и 
правичан начин расподељује сакупљену накнаду ауторима за њихова 
реемитована филмска дела.

Током 2019. године Назорни одбор је уочио и скретао пажњу руководству УФУС 
АФА ЗАШТИТЕ на следеће неправилности:


1	 На финансијски и организационо погубан Анекс 3. основног Уговора са 
СОКОЈ-ем. 
2	 На законску обавезу Организације да исплати ауторску накнаду за 
филмска дела реемитована у 2018. години, до 31. децембра 2019. године.


ЧЛАНСТВО 

Од момента подношења захтева за издавање дозволе број чланова се увећао за 
66 нових чланова тако да је укупнан број чланова УФУС АФА ЗАШТИТЕ у 2019. 
години био 241  члан. 1

УГОВОРИ СА КАБЛОВСКИМ ОПЕРАТОРИМА 

Током 2019. године чланови Надзорног одбора нису имали увида у уговоре са 
кабловским операторима, због контастантне опструкцује рада Надзорног 
одбора, те сходно томе не можемо да поднесемо извештај по овом питању. 

 Записник са Скупштине 22. октобра 2019. године1
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СББ, ПОШТА НЕТ, МТС АНТЕНА И ДРУГИ КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОРИ 

Током 2019. године чланови Надзорног одбора нису имали информацију о  
статусу преговора и потписивању уговора са кабловским операторима СББ, 
Пошта Нет, МТС Антена и другим кабловским операторима. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 

После 16 месеци објашњавања да СОКОЈ не може да буде потписник уговора и 
да у име УФУС АФА ЗАШТИТЕ врши послове наплате, решењем Министарства 
финансија РС  потврђено је мишљење Надзорног одбора. 2

ОСТАЛИ КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОРИ 

Према подацима из 2018. године од 71  кабловска оператора на територији 3

Републике Србије УФУС АФА ЗАШТИТА је потписала уговоре са 18  кабловских 4

оператора. 

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

У децембру 2018. године УФУС АФА ЗАШТИТУ је потписала два међународна 
уговора: 

1	 ДХФР - Друштво хрватских филмских редитеља, Хрватска 
2	 АИПА - Завод за остваривање права аутора, извођача и продуцента 	 	 	
	               аудиовизуелних дела, Словенија 

ФИНАНСИЈЕ 

3. априла 2019. године Надзорни одбор је упутио допис свим заинтересованим   
странама са коментарима на Одлуку  и документ “Трошкови пословања 5

2014-18”, и  

 број 430-00-660/2018-042

 РАТЕЛ3

 Извештај о раду УФУС АФА ЗАШТИТЕ у 2018. години4

 број 023/1 од 23.01.2019. године5
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26. септембра 2019. године допис са коментарима о неповољности Одлука у вези 
Анекса 3. основног Уговора о пословној сарадњи са СОКОЈ-ем . 6

Током 2019. године Надзорно одбор није имао увида о укупно наплаћеној 
накнади од кабловских оператора за реемитована филмска дела, као и о наплати 
посебне накнаде од увоза, продаје техничких уређаја и празних носача звука, 
слике и текста. 

АНЕКС 3. УГОВОРА СА СОКОЈ-ем 

Чланови Надзорног одбора су скренули пажњу између осталог и на следеће:  

• СОКОЈ-у се у 2019. године поверавају и плаћају послови који су одавно 
завршени у 2017. и 2018. години. 

• По овом Анексу 3. СОКОЈ више није у обавези да УФУС АФА ЗАШТИТИ 
доставља “кошуљице”, које су кључне за правичну расподелу ауторске 
накнаде. 

• СОКОЈ-у се смањује обим посла и своди углавном на консултације, 
асистирање и саветовање, а цена услуга остаје непромењена - 20% од укупно 
наплаћене накнаде. 

• Анексом 3. овог Уговора се гасе стручне службе УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

• СОКОЈ набавља софтвер за обраду података о наплати накнаде и за 
финансијско-рачуноводствену евиденцију, који УФУС АФА ЗАШТИТА већ 
поседује. 

• СОКОЈ-у се поверава посао без прецизне спецификације и јасних конкретних 
обавеза према УФУС АФА ЗАШТИТИ. 

• СОКОЈ-у сe поверава посао који није у могућности да професионално обави за 
УФУС АФА ЗАШТИТУ. 

• Скандалозно је избрисан члан 4. основног Уговора где су биле прецизиране 
обавезе СОКОЈ-а према УФУС АФА ЗАШТИТИ. 

 број 410/2 од 9.9.2019. године и број 452/1 од 15.9.2019. године6
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА 	  

22. октобра 2019. године је одржана редовна годишња Скупштина УФУС АФА 
ЗАШТИТЕ. На предлог чланова Надзорног одбора једногласно је усвојена 
Одлука  о формирању фонда за социјална и културна давања у износу од 10% 7

нето прихода УФУС АФА ЗАШТИТЕ за сваку годину. 

“КОШУЉИЦЕ” И МОНИТОРИНГ РЕЕМИТОВАНИХ ФИЛМСКИХ ДЕЛА 

На седници Надзорног одбора одржаној 19. јуна 2019. године донета је Одлука  8

да се у сврху контроле пословања за потребе УФУС АФА ЗАШТИТЕ обезбеди 
независни мониторинг реемитованих филмских дела на ТВ каналима од 
компаније “Nielsen Audience Measurement Srbija”. 

Током 2019. године, “кошуљице” које је СОКОЈ по Уговору био у обавези да нам 
обезбеди, никоме нису достављене и нико их у УФУС АФА ЗАШТИТИ није видео, 
те сходно томе не можемо да поднесемо извештај по овом питању. 

ИСПЛАТА АУТОРСКЕ НАКНАДЕ ЗА РЕЕМИТОВАНА ФИЛМСКА ДЕЛА У 2018. 
ГОДИНИ 

Из нама непознатих и необјашњивих разлога, члановима УФУС АФА ЗАШТИТЕ 
до 31. децембра 2019. године није исплаћена ауторска накнада за реемитована 
филмска дела у 2018. години. 

ЗАКЉУЧАК НАДЗОРНОГ ОДБОРА УФУС АФА ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 

1. УФУС АФА ЗАШТИТА нема усвојен “Годишњи обрачун накнаде за 2018. 
годину”. 

2. УФУС АФА ЗАШТИТА има лош и правно/финансијски неповољан по ауторе 
Уговор и Анекс 3. уговора о пословној сарадњи са СОКОЈ-ем.


 број 558/11од 28.10.2019. године7

 број 19-19-2/Н.О. од 19.06.2019. године8
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3. УФУС АФА ЗАШТИТА је потписала уговор са кабловским оператором 
Телеком Србија.


4. УФУС АФА ЗАШТИТА није потписала уговоре са кабловским 
операторима: СББ, Пошта Нет, МТС Антена и другим.


5. УФУС АФА ЗАШТИТА није у поседу документације и “кошуљица”, које 
треба да јој будe достављанa сваког месеца од стране СОКОЈ-а.


6. УФУС АФА ЗАШТИТА нема евидентиране називе филмских дела, ТВ 
канал, датум и време када је реемитовано филмско дело на територији Р. 
Србије.


7. УФУС АФА ЗАШТИТА нема евидентиране ауторе, домаће и иностране,  
жанр, дужину реемитованих филмских дела на територији Р. Србије.


8. УФУС АФА ЗАШТИТА до 31. децембра 2019. године није исплатила 
ауторе за реемитована дела у 2018. години.


9. УФУС АФА ЗАШТИТА не добија од СОКОЈ-а документацију и “кошуљице” 
сагласно основном Уговору и Анексу 3. 
9

10. То значи да СОКОЈ не испуњава своје обавезе према УФУС АФА 
ЗАШТИТИ.


11. Упркос томе УФУС АФА ЗАШТИТА редовно измирује своје обавезе према 
СОКОЈ-у, плаћајући месечну накнаду у висини од 20% од укупно 
наплаћене накнаде.


Извештај Надзорног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ припремили:


Балша Ђого, члан Надзорног одбора


Милан Кнежевић, члан Надзорног одбора


Стефан Ђелинео, председник Надзорног одбора

 члан 3. и 4. Уговора и члан 3. Анекса 3. о пословној сарадњи са СОКОЈ-ем.9
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