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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

29. децембра 2016. године 

Завод за интелектуалну својину, усваја захтев УФУС АФА ЗАШТИТЕ за издавање дозволе за 
обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца 
ауторског права на филмским делима и издаје дозволу за рад, 990 Број: 021-2016/9834-05


21. новембра 2017. године 

Завод за интелектуалну својину, даје сагласност на Предлог тарифе накнада за кабловско 
реемитовање филмских дела који је утврђен од стране УО УФУС АФА ЗАШТИТЕ а којим је 
утврђена накнада од 2% од прихода од претплате и издаје позитивно решење 990 Број: 
2017/28763-05 


1. јануар 2018. године

Тарифа накнада за кабловско реемитовање филмских дела у износу 2% почиње да се 
примењеје




Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ 



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• учествовао је у стратегији вођења преговора са кабловским операторима и 

прихваћен је предлог НО да почетни проценат у преговорима буде 2,4%.


• преговори са кабловским операторима су завршени са предлогом тарифе од 2% 


• НО је преко свог представника учествовао у припреми нацрта Уговора о пословној 
сарадњи са СОКОЈ-ем. 


• предлози НО о правној и финансијској заштитом филмских аутора Србије нису 
увршћени у потписани  Уговор са СОКОЈ-ем


• до данас НО није добио одговор од директора Организације г. Ивањикова на којој 
седници Органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ је разматран предлог Уговора о пословној 
сарадњи са СОКОЈ-ем укључујући и предлоге НО, када је прихвачен текст Уговора 
без предлога НО и где је записник са те седнице
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• председник НО је са директором Организације, г. Ивањиковим, водио разговоре 
са оператором Телеком Србија, где је било обострано усаглашено да Уговор о 

уступању права кабловског реемитовања филмских дела потписује само УФУС 

АФА ЗАШТИТА, податке добија искључиво УФУС АФА ЗАШТИТА и плаћање иде на 
рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 


• Оператор Телеком Србија, у децембру 2017 године, нас је известио да ће своје 

обавезе измиривати редовно почевши од 1 јануара 2018. године.


• НО је у децембру 2017 године добио писмену потврду директора Организације да 

уговоре са операторима потписује само и искључиво УФУС АФА ЗАШТИТА.


• Током 2018 године дошло је до измене основног Уговора о пословној сарадњи са 

СОКОЈ-ем, и потписивања Анекса истог Уговора
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• НО се обратио правнику Организације, г-ђи Зори Јакшић са молбом да правно 
растумачи поједине одредбе потписаних Уговора и Анекса како са Сокој-ем тако и 

са операторима


• НО у периоду од 60 дана није добио одговор од стране г-ђе Јакшић, па се сходно 
члану 32. Статута Организације обратио стручном лицу адвокату г. Стевану Б. 

Пајовићу за правно тумачење Уговора


• Мишљење адвоката г. Стевана Б. Пајовића о правно ништавним Уговорима, као и 
мишљење НО одбора, било је упућено председнику, члановима УО УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ и Заводу за интелектуалну својину у августу 2018. године


• У августу 2018. године НО је као и други органи Организације добио писмо од 

књиговође, г-ђе Слободанке Игњатовић, са молбом да јој се омогући приступ 
документацији ради обављања свог посла
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• Надзорни одбор је утврдио да се у пословним просторијама УФУС АФА ЗАШТИТЕ 
не налази пословна, рачуноводствена и друга пословна документација, нити печат 

Организације филмских аутора Србије


• пословна документација и печат УФУС АФА ЗАШТИТЕ до данас нису враћени у 
просторије Организације филмских аутора Србије


• потписивањем и прихватањем услова Анекса бр. 1., органи УФУС АФА ЗАШТИТЕ 

нанели су финансијску штету филмским ауторима


• Анексом бр. 1., СОКОЈ-у су умањене пословне обавезе према УФУС АФА 

ЗАШТИТИ, а месечна накнада је остала иста, 20% од укупно наплаћене накнаде


• Сокој је у обавези да врши само наплату накнаде, а не и расплату филмским 

ауторима
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• НО подржава одлуку УО да због заштите података филмских аутора посао 
расплате са ауторима треба да обавља искључиво и само УФУС АФА ЗАШТИТА


• У октобру 2018. године председник НО је имао састанак са г. Владом Марићем и  

г-ђом Бранком Тотић представницима Завода за интелектуалну својину, где се 
разговарало о законитости Уговора Организације филмских аутора


• Сложили смо се да Уговори требају да се ускладе са Статутима Организација


• НО је изнео своје мишљење како да се превазиђе криза настала са 
непотписивањем Уговора са операторима и неплаћања истих и о томе обавестила, 

председника и подпредседнике УО УФУС АФА ЗАШТИТЕ у писму од новембра 

2018. године
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

• На лични позив председника Writers and Directors Worldwide г. Хорација Малдонада, 
председник НО је присуствовао састанку организације, одржаном у Москви, 25 и 

26 октобра 2018. године


• У децембру 2018. године усвојен је извештај Назорног одбора за 11 месеци 2018. 
године
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА 

ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА 

ПО ПОДАЦИМА РАТЕЛ-а ЗА 2017. ГОДИНУ



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

8%
2%
3%
5%

28%
54%

54%   СББ
28%   Телеком Србија*
5%     ЈП ПТТ Србија
3%     Радијус Вектор
2%     Сат-Тракт
8%     Остали

У 2017. години регистровано је 83 оператора са   
тржишним учешћем
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* - Телеком Србија и Коперникус



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

18%

82%

82%   СББ и Телеком Србија*
18%   Остали

Тржишно учешће СББ-а и Телеком Србија у односу на   
осталих 81 оператoра
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* - Телеком Србија и Коперникус



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

8%
2%
3%
5%

28%
54%

10.9890    СББ
  5.6980    Телеком Србија*
  1.0175    ЈП ПТТ Србија
  0,6105    Радијус Вектор
  0,4070    Сат-Тракт
  1.6280    Остали

Приходи од дистрибуције медијског садржаја                  
по подацима из 2017. године у милијардама динара
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Укупно: 20,35 милијарди дин.

* - Телеком Србија и Коперникус



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

18%

82%

16.687    СББ и Телеком Србија*
  3.663    Остали

Приходи СББ-а и Телеком Србија у односу на осталих 
81 оператoра, у милијардама динара
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Укупно: 20,35* милијарди дин.

* - Телеком Србија и Коперникус

* - подаци из 2017. године



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Неостварени приходи од реемитовање филмских и 
телевизијских дела у 2018. години по утврђеној тарифи, 

и подацима из 2017. године je:
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407.000.000 динара 



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Планирани приходи у 2018. години од права на посебну 
накнаду од увоза, продаје техничких уређаја и празних 

носача звука, слике и текста:
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА 

ТВ ПРОГРАМА



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Просечан број ТВ програма по подацима из              
2017. године у зависности од модела дистрибуције 

медијског садржаја
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од  59 - 135  ТВ канала



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

За раподелу накнаде ауторима, УФУС АФА ЗАШТИТА треба 
да има на месечном нивоу “кошуљице” које садрже следећу 

информацију:
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1. назив филмског дела

2. име редитеља

3. име сценаристе 

4. име главног сниматеља 

5. име главног аниматора

6. жанр, дужина, земља

7. Оператор, ТВ канал, датум, време реемитовања

8. друге информације

БЕЗ ОВИХ ИНФОРМАЦИЈА РАСПОДЕЛА АУТОРИМА 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Број реемитованих филмских дела у току                  
2018. године - на 64 ТВ канала                                                                          
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око 365.000 - “кошуљица” *


или


око 1.095.000 аутора 


редитеља, сценаристе, главног сниматеља и                                                                                    
главног аниматора

* - број укључује све епизоде ТВ серија као и репризе 
филмова и серија у току 2018. године



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Учешће реемитованог програма српских аутора у 
односу на иностране ауторе је око                               


20% - 80%


Само за домаће филмске ауторе треба добити и 
евидентирати за годину дана, од 64 ТВ канала:
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око 73.000 - “кошуљице” *


и евидентирати


око 219.000 аутора 

* - број укључује све епизоде ТВ серија као и репризе 
филмова и серија у току 2018. године



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Број реемитованих филмских дела у периоду               
од 1.1. -  31.12. 2018. године


по подацима компаније Nielsen

у категоријама:
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1. Филм

2. ТВ серија и

3. ТВ филм и ТВ драма


238.205* 

Без документарних и анимираних филмова/серија 

* - број укључује све епизоде ТВ серија као и репризе 
филмова и серија у току 2018. године



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

ОВО СУ ПОДАЦИ САМО ЗА 64 ТВ КАНАЛА 

УКУПАН БРОЈ ИЗДАТИХ 


ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ДОЗВОЛА У Р. СРБИЈИ


ОД РЕГУЛАТОРА ЈЕ:


267
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Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

МИШЉЕЊЕ  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Ускладити постојеће Уговоре са:


- Законом о ауторском и сродним правима

- Чланом 11. Статута УФУС АФА ЗАШТИТЕ 

- Чланом 4. став 1. тачка 5. Уговора о искључивом 
уступању имовинских ауторских права
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За потписивање уговора са СББ-ом, Телеком Србија и 
другим операторима, НО је следећег мишљења:



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

СОКОЈ, као и сваку другу организацију, не укључивати у наш уговор са 
операторима


СОКОЈ је наш само пословни партнер, а не и оснивач УФУС АФА 
ЗАШТИТЕ


Услугa коју СОКОЈ обавља за УФУС АФА ЗАШТИТУ не може да кошта 
20% од наплачене накнаде 


Наплата накнаде од оператора да иде искључиво на рачун УФУС АФА 
ЗАШТИТЕ, а не на рачун трећих организација


У случају било којих спорова, одговорност пред Ауторима, 
операторима и Законом је искључиво и само на УФУС АФА ЗАШТИТИ, 
а не на СОКОЈ-у или трећој организацији
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За потписивање уговора са СББ-ом, Телеком Србија и 
другим операторима, НО је следећег мишљења:



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Оформити службу за расподелу ауторима


Потписати самостално Уговор са СББ-ом, Телеком-ом и 
другим,  како оператори и желе да ураде


Самостално вршити наплату од оператора и расплату са 
ауторима


Стручна служба - финансије, УФУС АФА ЗАШТИТЕ је спремна 
за самостално обављање овог дела посла
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За ефикаснију наплату и правичну расплату НО је 
следећег мишљења:



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ
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Да је директор г. Ивањиков испоштовао договора из 
децембра 2017. године који је постигнут са г-ђом Аном Вучић 
из Телеком Србија, и њено писмо од 27.7.2018. године у којем 
изражава спремност да потпише уговор са УФУС АФА 
ЗАШТИТА без икаквог учешћа СОКОЈ-а, УФУС АФА 
ЗАШТИТА би у 2018. гoдини на рачуну имала:


113.960.000 динара* 

средства намењена филмским ауторима 

* - Телеком Србија и Коперникус

Телеком Србија



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ
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Ситуација са оператором СББ је много комплекснија. 
УФУС АФА ЗАШТИТА ј е у врло неповољним 
преговарачким позицијама, због судстких спорова између 
СОКОЈ-а и СББ-а, тако да се и информација о овом 
оператору нигде не спомиње као и да он сам не постоји.


Накнада СББ-а за 2018. годину износи:


219.780.000 динара 

СББ

средства намењена филмским ауторима 



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

ЗАКЉУЧАК 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ
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1. назив филмског дела

2. име редитеља

3. име сценаристе 

4. име главног сниматеља 

5. име главног аниматора

6. жанр, дужина, земља

7. Оператор, ТВ канал, датум, време реемитовања

8. друге информације


0

0

0

0

0

0

0

0

За 12 месеци 2018. године , сагласно члану 4. Уговора са 
СОКОЈ-ем, имамо:



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

УФУС АФА ЗАШТИТА је прекршила Закон о ауторском и сродним правима, 
Статут Организације и Уговора о искључивом уступању имовинских ауторских 
права 

УФУС АФА ЗАШТИТА има лош и правно/финансијски неповољан по Ауторе 
Уговор и Анекс Уговора о пословној сарадњи са СОКОЈ-ем 

УФУС АФА ЗАШТИТА има лош и правно/финансијски неповољан по Ауторе 
Уговор о уступању права на реемитовање филмских дела са операторами 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема потписане Уговоре ни са једним већим оператором 
на територији Р. Србије, а посебно не са највећим: СББ-ом и Телеком Србија 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема наплаћено 407.000.000 динара од оператора 

УФУС АФА ЗАШТИТА није у поседу документацје која по члану 3. и 4. Уговора 
о пословној сарадњи са  СОКОЈ-ем, укључује и “кошуљице”, треба да јој будe 
достављанa сваког месеца од стране СОКОЈ-а 
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УФУС АФА ЗАШТИТА нема евидентиран број и називе филмских 
дела који се реемитују на територији Р. Србије 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема евидентиране ауторе, домаће и 
иностране, чија се дела реемитују на територији Р. Србије 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема информацију о приходима од права на 
посебну накнаду од увоза, продаје техничких уређаја и празних 
носача звука, слике и текста 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема утврђен правилник о расподели накнаде 

УФУС АФА ЗАШТИТА нема утврђену форму “кошуљице” коју је 
обавезна да има на основу Закона о ауторском и сродним правима, 
члан 187. 
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Упркос чињеници да УФУС АФА ЗАШТИТА не добија од СОКОЈ-а 
документацију из члана 3. и 4. Уговора о пословној сарадњи, и да СОКОЈ 
не испуњава своје обавезе према УФУС АФА ЗАШТИТА, Организација 
филмских аутора Србије редовно измирује своје обавезе према СОКОЈ-у, 
плаћајући месечну накнаду у висини од 20%, сагласно члану 5., 
потписаног Уговора о пословној сарадњи. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 



Надзорни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Извештај Надзорног одбора                       
УФУС АФА ЗАШТИТЕ                       

припремили:


Балша Ђого, члан НО


Милан Кнежевић, члан НО


Стефан Ђелинео, председник НО


Београд, 19 јун 2019. године


