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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије 

 

 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја организације УФУС 

АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије (у даљем тексту: „УФУС АФА 

ЗАШТИТА“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2018. године и одговарајући биланс 

успеха, за годину која се завршава на тај дан,  

     

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство УФУС АФА ЗАШТИТЕ је одговорно за састављање и истинито и објективно 

приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе 

састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед 

криминалне радње или грешке.  

 

 

Одговорност ревизора 

 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 

извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије 

применљивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије. Због питања изнетих у 

пасусима  - Основе за уздржавајуће мишљење, нисмо били у могућности да прибавимо довољно 

одговарајућих ревизијских доказа који би нам обезбедили основу за изражавање нашег мишљења. 

 

 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Основe за уздржавајуће мишљење 

 

УФУС АФА ЗАШТИТА  је у билансу успеха за 2018. годину исказала приходе од  нефинансијске имовине 

у укупном износу од 18,118 хиљада динара. Приходи су остварени на основу Уговора о пословној сарадњи 

(у даљем тексту: „Уговор“) који је  УФУС АФА ЗАШТИТА  21. априла 2017. године закључила са СОКОЈ 

- Организација музичких аутора Србије (у даљем тексту „СОКОЈ“). Према одредбама наведеног Уговора 

дефинисано је да СОКОЈ у име и за рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ, открива кориснике, закључује уговоре 

са корисницима, води евиденцију корисника репертоара издаје рачуне евидентираним корисницима 

репертоара у складу са утврђеним обрачунским периодима и обавља административно-техничке и друге 

послове у вези обрачуна и наплате накнаде за коришћење репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ од 

корисника репертоара. Сходно наведеном, УФУС АФА ЗАШТИТА је приходе у износу од 18,118 хиљада 

динара евидентирала на основу обрачуна фактурисане и наплаћене накнаде СОКОЈ-а и умањене за износ 

ПДВ-а садржаног у ненаплаћеним фактурама (1,709 хиљада динара). Према усвојеној Тарифи накнада за 

кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује 

УФУС АФА ЗАШТИТА (Сл. Гласник Републике Србије бр. 112/2017)  утврђена је висина накнада за права 

кабловског реемитовања филмских дела која кабловски оператори искоришћавају у вршењу своје 

делатности и који су према члану 187. Закона о ауторском и сродним правима Републике Србије дужни да 

прибаве дозволу и закључе уговор са  УФУС АФА ЗАШТИТОМ о неискључивом уступању права 

реемитовања филмских дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ, а што је наведено и у Решењу Завода 

за интелектуалну својину Републике Србије је 27. јула 2018. године. Имајући у виду да  УФУС АФА 

ЗАШТИТА у 2018. години није имала директно закључене уговоре са кабловским оператерима, односно 

да није издавала рачуне нити примала уплате на текући рачун од истих, на основу расположиве 

документације нисмо били у могућности да се уверимо свеобухватност прихода, односно у износе које је 

СОКОЈ фактурисао и наплатио од кабловских оператера, као ни у евентуалне последице не поступања по 

поменутом решењу. Сагласно томе, због прожимајућег ефекта који износ наплаћених накнада и исказнах 

прихода има на финансијске извештаје у узете у целини, нисмо били у могућности да се уверимо у 

реалност исаказаног биланса успеха за 2018. годину и биланса стања који се завршава на дан 31. децембра 

2018. године.  

 

Уздржавајуће мишљење  

 

Због значаја питања наведеног у пасусу – Основе за уздржавајуће мишљење, не изражавамо мишљење о 

приложеним финансијским извештајима УФУС АФА ЗАШТИТЕ на дан 31. децембра 2018. године и за 

годину која се завршава на тај дан. (наставља се) 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Остала питања 

 

1. Финансијски извештаји УФУС АФА ЗАШТИТЕ за годину завршену 31. децембра 2017. године 

нису били су предмет ревизије. 

 

2. У складу са рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији, УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ  је на дан 31. децембра 2018. године разврстана као микро правно лице и сходно томе, 

није приказало извештај о променама на капиталу, извештај о осталом резултату и извештај о 

токовима готовине, као ни напомене уз финансијске извештаје за године које се завршавају 31. 

децембра 2018. и 2017. године, за које се не захтева састављање наведених финансијских 

извештаја.  

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

1. УФУС АФА ЗАШТИТА је одговорна за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу 

са захтевом Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, број 104/2009, 

99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука 29/2016). Наша одговорност је да изразимо мишљење о 

усклађености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2018. 

годину. У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 – Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на процењивање 

усаглашености рачуноводствених информација садржаних у Годишњем извештају о пословању 

са финансијским извештајима који су били предмет ревизије.  

 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у Годишњем извештају о 

пословању су, по свим материјално значајним питањима, усклађене са финансијским 

извештајима УФУС АФА ЗАШТИТЕ за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. 

године. 

 

2. УФУС АФА ЗАШТИТА је одговорна за састављање Годишњег обрачуна накнада,  у складу са 

захтевом Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, број 104/2009, 

99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука 29/2016). Наша одговорност је да изразимо мишљење да ли 

је Годишњи обрачун накнада састављен у складу са наведеним законом. Имајући у виду да је 

годишњи обрачун накнада састављао СОКОЈ, а не УФУС АФА ЗАШТИТА, нисмо били у 

могућности да спроведемо ревизијске процедуре и прибавимо одговарајуће ревизијске доказe, и 

сходно томе, не изражавамо мишљење на Годишњи обрачун накнада за 2018. годину. 

 

Београд, 25. јун 2019. године 

 
 

         Мира Кржa  
        Овлашћени ревизор 
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