У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.
51/09) и чл. 154. Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009,
99/2011 и 119/2012) на Скупштини одржаној 30.08.2016. године, у Београду, усвојен је

СТАТУТ
УФУС АФА ЗАШТИТЕ ‐ Организације филмских аутора Србије
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије (у даљем тексту: УФУС
АФА ЗАШТИТА) је непрофитна организација чији је циљ колективно остваривање
имовинских ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права на основу
њиховог уговора са УФУС АФА ЗАШТИТОМ или на основу закона, у области заштите
ауторских права.
Оснивачи УФУС АФА ЗАШТИТЕ су Удружење филмских уметника Србије (УФУС) и
Асоцијација филмских аутора (АФА), обе из Београда.
Члан 2.
Ауторским делом, у смислу овог Статута сматрају се филмска дела (кинематографска и
телевизијска дела).
Aуторима филмског дела, у смислу овог Статута, сматрају се редитељ, сценариста,
главни сниматељ и главни аниматор, уколико је у питању анимирано филмско дело.
Носиоцима ауторског права сматрају се и друга физичка или правна лица која су
имовинска ауторска права на филмским (кинематографским и телевизијским) делима
стекла у складу са законом.
Члан 3.
Назив организације је: УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије.
Скраћени назив је: УФУС АФА ЗАШТИТА.
Назив организације на енглеском језику је: UFUС AFA PROTECTION – Сerbian film
authors organisation.
Назив УФУС АФА ЗАШТИТА користи се на српском језику, ћириличним или
латиничним писмом и на енглеском језику.
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Члан 4.
Седиште УФУС АФА ЗАШТИТЕ је у Београду, Теразије 26.
Делатност УФУС АФА ЗАШТИТЕ простире се на територији Републике Србије.
Члан 5.
УФУС АФА ЗАШТИТА има свој печат. Печат је округлог облика и садржи текст
"Организација филмских аутора Србије" по ободу, "УФУС АФА ЗАШТИТА" у средини и
"Београд" у дну печата.
Члан 6.
УФУС АФА ЗАШТИТА се може учлањивати у друге сродне међународне организације.
Члан 7.
УФУС АФА ЗАШТИТА је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које
произилазе из закона и овог Статута и за своје обавезе одговара свом имовином
којом располаже.
Чланови УФУС АФА ЗАШТИТЕ солидарно одговарају за штету коју својом одлуком
проузрокују организацији ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером
да се штета проузрокује, осим ако су приликом доношења одлуке издвојили своје
мишљење у записник.
Директор УФУС АФА ЗАШТИТЕ одговара за штету коју проузрокује организацији под
истим условима као и чланови УФУС АФА ЗАШТИТЕ. Одговорност за причињену штету
утврђује се код организације или пред надлежним судом.
Члан 8.
УФУС АФА ЗАШТИТУ заступа директор.
УФУС АФА ЗАШТИТУ могу представљати и заступати и друге особе које за то одреди
Управни одбор, односно директор, у границама добијеног мандата за представљање,
односно заступање.
Члан 9.
Рад УФУС АФА ЗАШТИТЕ је јаван, а јавност рада остварује се:
 обавештавањем чланова, корисника и јавности путем медија и wеb стране
УФУС АФА ЗАШТИТЕ о категоријама носилаца ауторског права које представља,
имовинским правима која остварује, категоријама корисника предмета
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заштите и другим обвезницима плаћања накнаде, садржини општих аката,
броју и листи билатералних уговора са иностраним организацијама,
овлашћеним заступницима и радном времену;
 обавештавањем чланова путем wеb стране УФУС АФА ЗАШТИТЕ о годишњим
извештајима о пословању, одржавању седница Скупштине и одлукама
Скупштине, Управног и Надзорног одбора,
 пружањем обавештења о репертоару и условима под којима остварује права,
сваком заинтересованом кориснику или другом лицу које има правни интерес.

II ДЕЛАТНОСТ
Члан 10.
Ауторима филмског дела се сматрају писац сценарија, редитељ и главни сниматељ.
Композитори, као коаутори филмског дела, не остврују своја колективна имовинска
ауторска права преко УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Ако се ради о цртаном, односно анимираном филму или су цртеж или анимација
битни елементи филмског дела, онда је и главни аниматор аутор филмског дела.
За ауторе и носиоце ауторског права на филмском делу, УФУС АФА ЗАШТИТА обавља
делатност колективног остваривања ауторских права на следећим филмским делима:
 играни филм (дугометражни у трајању преко 70 минута, средњеметражни у
трајању до 70 минута и краткометражни у трајању до 30 минута)
 документарни филм (дугометражни у трајању преко 70 минута,
средњеметражни у трајању до 70 минута и краткометражни у трајању до 30
минута),
 анимирани филм (дугометражни у трајању преко 70 минута, средњеметражни
у трајању до 70 минута и краткометражни у трајању до 30 минута),
 експериментални филм (дугометражни у трајању преко 70 минута,
средњеметражни у трајању до 70 минута и краткометражни у трајању до 30
минута)
 игране дневне телевизијске серије
 ситуационе телевизијске комедије до 24 епизода
 ситуационе телевизијске комедије преко 24 епизоде
 драмске телевизијске мини серије
 драмске телевизијске серије
 документарне телевизијске серије
 анимиране серије
 играно ‐ документарне серије
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 луткарске серије
УФУС АФА ЗАШТИТА обавља делатност колективног остваривања следећих ауторских
имовинских права филмских аутора и носилаца ауторског права на филмском делу:
 право реемитовања,
 право на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и
празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити
да ће бити коришћени за такво умножавање.
Члан 11.
На основу законских овлашћења, односно овлашћења аутора и носилаца ауторског
права, УФУС АФА ЗАШТИТА обавља делатност колективног остваривања ауторских
права на филмским делима у земљи и иностранству.
Аутори и носиоци ауторског права уговором о искључивом уступању својих права
уступају УФУС АФА ЗАШТИТИ искључиво овлашћење да путем уговора са
корисницима филмских дела издају дозволе за коришћење тих дела, као и искључиво
овлашћење, односно налог за наплату припадајућих ауторских накнада, у складу са
законом, овим Статутом и другим општим актима и одлукама органа УФУС АФА
ЗАШТИТЕ.
Члан 12.
На основу закона, међународних уговора и уговора УФУС АФА ЗАШТИТЕ са
иностраним ауторским организацијама, УФУС АФА ЗАШТИТА остварује и ауторска
права иностраних аутора и носилаца ауторског права на територији Републике Србије.
Члан 13.
Поред обављања делатности колективног остваривања ауторских права, УФУС АФА
ЗАШТИТА може у складу са законом обављати и административно техничке услуге у
име и за рачун друге организације као и делатност којом се остварује уметнички,
стручни или социјални интерес носилаца ауторског права.
Члан 14.
Јединствени принципи, критеријуми и поступак остваривања ауторских права једнако
се примењују на све ауторе и остале носиоце ауторског права на филмским делима
чија права УФУС АФА ЗАШТИТА остварује, у складу са Статутом и актима УФУС АФА
ЗАШТИТЕ.
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III ЧЛАНСТВО
Члан 15.
Чланови УФУС АФА ЗАШТИТЕ су аутори филмских дела и носиоци ауторског права на
филмским делима са пребивалиштем или боравиштем, односно седиштем правног
лица, на територији Републике Србије, који су остваривање права аутора и носилаца
ауторског права уговором поверили односно дали овлашћења УФУС АФА ЗАШТИТИ.
Члан 16.
Чланство у УФУС АФА ЗАШТИТИ престаје отказом уговора у писаној форми од стране
аутора или носиоца ауторског права, или одлуком УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Аутору или носиоцу ауторског права може бити отказано чланство у случају
непоштовања аката УФУС АФА ЗАШТИТЕ или одлука органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
нарушавања угледа УФУС АФА ЗАШТИТЕ или из другог оправданог разлога.
Чланство престаје по истеку календарске године у којој је отказан уговор од стране
аутора или носиоца ауторског права, односно донете одлуке Скупштине УФУС АФА
ЗАШТИТЕ о отказу чланства.
IV ОРГАНИ УФУС АФА ЗАШТИТЕ
Члан 17.
Органи УФУС АФА ЗАШТИТЕ су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Директор
4. Надзорни одбор

1. СКУПШТИНА
Члан 18.
Скупштина је највиши орган УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Скупштину чине сви чланови УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 19.
У надлежности Скупштине је да:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усваја Статут УФУС АФА ЗАШТИТЕ и одлучује о његовим изменама и допунама,
Доноси План расподеле и одлучује о његовим измененама и допунама,
Усваја правилник о расподели средстава намењених социјалним давањима;
Разматра и усваја извештаје Управног одбора,
Разматра и усваја извештаје Надзорног одбора,
Разматра и усваја извештаје Савета аутора,
Утврђује основе пословне политике и доноси Финансијски план УФУС АФА
ЗАШТИТЕ,
8. Разматра и усваја годишње финансијске извештаје о пословању УФУС АФА
ЗАШТИТЕ,
9. Одлучује о учлањивању у сродне међународне организације,
10. Одлучује о отказу чланства члану УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
11. Бира и разрешава чланове Управног одбора,
12. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора,
13. Именује чланове Савета аутора,
14. Обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим
актима УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 20.
Седница Скупштине се одржава најмање једанпут годишње.
Одлуку о сазивању седнице Скупштине доноси Управни одбор,
 по сопственој иницијативи,
 на предлог Надзорног одбора, Савета аутора или најмање 20% чланова
Скупштине, у року од 30 дана од дана поднетог предлога за сазивање седнице
Скупштине, који мора бити у писаној форми и образложен.
На седницу Скупштине се позивају сви чланови Скупштине у тренутку њеног сазивања,
а у складу са Пословником о раду Скупштине.
Члан 21.
Скупштина може пуноважно да ради и одлучује ако је на седници присутно најмање
30% од укупног броја чланова Скупштине.
Скупштина о свим питањима из своје надлежности одлучује простом већином
присутних чланова Скупштине, осим када је у питању одлука о изменама и допунама
Статута, статусним променама и престанку рада УФУС АФА ЗАШТИТЕ када је
неопходна већина гласова чланова Скупштине.
Свој рад Скупштина детаљније дефинише Пословником о раду Скупштине.
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2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 22.
Управни одбор управља радом УФУС АФА ЗАШТИТЕ у складу са одлукама Скупштине.
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштинa.
За члана Управног одбора може бити изабрано и лице које није члан Организације,
али које својим доприносом националној култури, или својим угледом и заслугама у
областима које су од значаја или би могле бити од значаја за обављање послова из
надлежности Организације може да допринесе остваривању циљева Организације.
Управни одбор од својих чланова бира председника и једног или више
подпредседника.
Мандат члана Управног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се
чланство ограничава на највише два узастопна мандата.
Одлуком Скупштине, Управни одбор или поједини његови чланови могу бити
разрешени и пре истека мандата.
Члан 23.
У надлежности Управног одбора је да:
1. Доноси сва општа и појединачна акта УФУС АФА ЗАШТИТЕ, осим оних који су
законом и овим Статутом у надлежности других органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
2. Утврђује текућу политику прибављања и расподеле средстава,
3. Утврђује предлог тарифе
4. Утврђује опште обрачуне ауторских накнада по свим основама,
5. Одлучује о закључивању уговора са иностраним ауторским организацијама,
6. Именује и разрешава директора УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
7. Припрема седнице Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
8. Обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим
актима УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 24.
Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако је присутно више од
половине укупног броја чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног
одбора.
Свој рад Управни одбор детаљније дефинише Пословником о раду Управног одбора.
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Члан 25.
За свој рад Управни одбор је одговоран Скупштини.
Председник Управног одбора подноси Извештај о раду Управног одбора на редовној
седници Скупштине.

3. ДИРЕКТОР
Члан 26.
Директор УФУС АФА ЗАШТИТЕ руководи радом Стручне службе УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Директор организује процес рада и води пословање УФУС АФА ЗАШТИТЕ у оквиру
обављања делатности УФУС АФА ЗАШТИТЕ, а у складу са одлукама Скупштине и
Управног одбора.
Директор доноси и примењује акт о систематизацији радних места и примењује
остале акте и одлуке органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 27.
Директора именује и разрешава Управни одбор и за свој рад директор је одговоран
Управном одбору.
Мандат директора траје 4 године, уз могућност поновних избора, с тим што одлуком
Управног одбора директор може бити разрешен и пре истека мандата.
Управни одбор може директора разрешити дужности у било које време, у случају
деловања супротног закону и актима УФУС АФА ЗАШТИТЕ, грубе повреде права и
обавеза.

4. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 28.
Надзорни одбор је контролни орган УФУС АФА ЗАШТИТЕ, који прати и контролише
рад УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Надзорни одбор има 3 члана, аутора, које бира Скупштина из свог састава, а који из
свог састава бирају председника Надзорног одбора.
Мандат члана Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се
чланство ограничава на највише два узастопна мандата.
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Одлуком Скупштине, Надзорни одбор или поједини његови чланови могу бити
разрешени и пре истека мандата.
Члан 29.
У надлежности Надзорног одбора је:
 контрола примене Статута, Тарифе накнада и других аката и одлука органа
УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
 контрола пословања УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
 давање мишљења по захтеву других органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ, а у складу са
Статутом УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
 тумачење Статута.
Члан 30.
Надзорни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако је присутно више од
половине укупног броја чланова.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Свој рад Надзорни одбор детаљније дефинише Пословником о раду Надзорног
одбора.
Члан 31.
За свој рад Надзорни одбор је одговоран Скупштини.
Председник Надзорног одбора подноси Извештај о раду Надзорног одбора на
редовној седници Скупштине.
Члан 32.
У циљу успешнијег обављања послова из своје надлежности, Надзорни одбор може
да ангажује стручно лице овлашћено за ревизију финансијског пословања, као и друга
стручна лица у функцији вршења контроле.
V САВЕТ АУТОРА
Члан 33.
Савет аутора је стално стручно радно тело Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ, које има
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле.
Савет аутора има 5 чланова, које именује Скупштина, а који из свог састава бирају
председника Савета аутора.
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Члан 34.
Савет аутора предлаже План расподеле и његове измене и допуне, контролише
примену Плана расподеле и одлучује по жалбама аутора у вези са применом Плана
расподеле.
Савет аутора стручне послове из своје надлежности може да ради у мањим стручним
комисијама које формира из свог састава.
Свој рад Савет аутора детаљније дефинише Пословником о раду Савета аутора.
Члан 35.
Чланови Управног одбора и Надзорног одбора не могу бити именовани у Савет
аутора.
Управни одбор и директор обавезни су да редовно информишу Савет аутора о свим
битним питањима из његове надлежности.
Члан 36.
За свој рад Савет аутора је одговоран Скупштини.
Председник Савета аутора подноси Извештај о раду Савета аутора на редовној
седници Скупштине.

VI СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 37.
Средства прикупљена по основу ауторских накнада чине фонд за расподелу ауторима
и покривање трошкова обављања делатности УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
По одбитку трошкова обављања делатности преостала средства се расподељују
ауторима и носиоцима ауторског права на филмским делима, на основу Плана
расподеле.
Члан 38.
Висину трошкова обављања делатности утврђује Управни одбор и она мора бити у
складу са Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ за одређену пословну годину.
Висина трошкова обављања делатности не може прећи 30% прихода прикпљених по
основу ауторских накнада у пословној години.
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Структуру трошкова утврђује директор УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 39.
Од прикупљене ауторске накнаде по одбитку трошкова обављања делатности може
да се издвоји износ до 10% за културна и социјална давања, у складу са одлуком
Управног одбора.
Наведена средства чине посебан Фонд за културна и социјална давања.
Одлуку о процентуалној подели средстава за културна давања на једној и социјална
давања на другој страни, доноси Управни одбор за сваку репартициону годину.
Одлуку о расподели средстава намењених социјалним давањима доноси Управни
одбор на основу критеријума утврђених Правилником који доноси Скупштина.
Одлуку о расподели средстава намењених културним давањима доноси Скупштина
УФУС АФА ЗАШТИТЕ на предлог Управног одбора.
Члан 40.
УФУС АФА ЗАШТИТА обезбеђује средства за обављање делатности од:
 дела средстава од наплаћених прихода по основу ауторских накнада
 прихода
од
пружања
административно‐техничких
услуга
организацијама (у њихово име и за њихов рачун)
 ванредних и других прихода у складу са законом.

другим

Члан 41.
Сва средства наведена у претходном члану могу да се користе искључиво за
финансирање обављања делатности УФУС АФА ЗАШТИТЕ.
Члан 42.
Финансијским пословањем УФУС АФА ЗАШТИТЕ руководи директор, у складу са
законом и одлукама Скупштине и Управног одбора.
Директор је одговоран за закониту употребу средстава.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
За случај престанка рада, УФУС АФА ЗАШТИТА као примаоца имовине наводи
Удружење филмских уметника Србије и Асоцијацију филмских аутора.
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Члан 44.
Сви општи акти УФУС АФА ЗАШТИТЕ морају се ускладити са овим Статутом у року од 6
месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 45.
Тумачење овог Статута као и његових појединих одредби даје Надзорни одбор.
Члан 46.
Овај Статут ступа на снагу и примењиваће се од осмог дана од дана усвајања.

Председавајући Скупштине,
Бранислав Милошевић, ср.
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