
  

Број: 70 -  

Датум:  

 
На основу члана 183. и 187. Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС" бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) (у даљем тексту: 
Закон), Споразума Сокоја, ОФПС и ПИ о обједињеној наплати накнаде за јавно саопштавање музичких дела и јединствене накнаде 
интерпретатора и произвођача фонограма за јавно саопштавање интерпретација и фонограма од 21.06.2013. године и Анекса 1, Анекса 2,  
Анекса 3, Анекса 4, Анекса 5 и Анекса 6, 7, 8, 9 и 10 тог Споразума 

Сокој - Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14,            (у даљем тексту: Сокој),  

ПИБ 101600879     МБ  07000413     ТР 355 - 1016140 - 30 

и  

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА, Ивањица, Косовска 48              (даљем тексту: Корисник) 

ПИБ 100932611     МБ  07270810    ТР 840 - 346661 - 82 

Веза Допис 10.05.2018. године 

за манифестацију: ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА - 40 ГОДИНА УСТАНОВЕ у Дому Културе Ивањица 25.05.2018. године 

дана 10.05.2018. године, закључују 

У Г О В О Р 
O ДОЗВОЛИ ЗА ЈАВНО САОПШТАВАЊЕ 

 

Члан 1. 
 Овим уговором Сокој даје Кориснику дозволу за коришћење 
музичких дела са репертоара Сокоја, неискључиво уступа право 
јавног саопштавања музичких дела, са носача звука и слике 
и/или музичких дела која се емитују, а спадају у репертоар 
Сокоја, односно уговaра накнаду за јавно саопштавање 
музичких дела, интерпретација и фонограма са репертоара 
Сокоја, ОФПС и ПИ и/или јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма који се емитују на манифестацији 
на површини 1.000m2. 

 Уколико Корисник има више објеката, сачињава се 
Спецификација, која садржи назив објекта, адресу, површину и 
одговарајући тарифни број, а која се оверена и потписана 
прилаже и саставни је део овог Уговора. 

Члан 2. 
Репертоар Сокоја чине музичка дела: 
- домаћих аутора и носилаца ауторског права, чланова 

Сокоја, који су уговором уступили своја права Сокоју, на 
основу члана 153. Закона о ауторском и сродним правима; 

- домаћих аутора и носилаца ауторског права, чија права 
Сокој штити на основу Члана 180 ст. 1  

- домаћих аутора чија права Сокој штити на основу Члана 186. 
Ст. 1 Закона о ауторском и сродним правима. 

- и страних аутора чија права Сокој штити на основу Члана 186. 
Ст. 1 Закона о ауторском и сродним правима 

Репертоар ПИ чине интерпретације:  
- домаћих интерпретатора и носилаца права на 

интерпретације, чланова ПИ, који су ПИ уступили своја 
права, у складу са чланом 153. Закона о ауторском и сродним 
правима;  

- интерпретатора и носилаца права на интерпретације, чија 
права ПИ остварује у складу са чланом 180. став 1. Закона о 
ауторском и сродним правима.  

Репертоар ОФПС чине издати фонограми: 
- домаћих произвођача фонограма и носилаца сродног права 

произвођача фонограма, чланова ОФПС, који су  уговором 
уступили своја права ОФПС, у складу са чланом 153. Закона;  

- произвођача фонограма и носилаца сродног права 
произвођача фонограма, чија права ОФПС остварује у складу 
са чланом 180. став 1. Закона о ауторском и сродним 
правима.  

 

Члан 3. 
Права из члана 1. овог Уговора Корисник ни под каквим 

условима не може уступати другом. 

Члан 4. 
За јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и 

фонограма са репертоара Сокоја, ПИ и ОФПС-а Корисник је 
дужан да плати накнаду у складу са Тарифом за остваривање 
права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретације и фонограма ("Сл. гласник Републике Србије" 
117/2013). 

Накнада се плаћа по испостављеном рачуну и то на текући 
рачун Сокоја бр. 355- 1016140-30.  
Обрачунски период за који се издаје рачун је један месец, с тим 
да у зависности од датума закључења Уговора период може 
бити и дужи, а исти не може бити дужи од годину дана. 

Корисник прихвата да, у случају промене Тарифе, током 
периода важења овог Уговора, плаћа накнаду у складу са новом 
Тарифом, без закључења анекса овог Уговора, а уз писмено 
обавештење о промени, које ће Сокој послати Кориснику. 

Члан 5. 
Корисник је дужан да, до 5. у месецу за претходни месец, 

обавести Сокој о свим променама које могу утицати на обрачун 
накнаде.  

Подаци достављени после наведеног рока неће утицати на 
обрачун накнаде.  

Члан 6. 
Уговор се закључује за манифестацију 25.05.2018. године.   
Уговорне стране сагласно констатују да ће, уколико у току 

2018. године, дође до промене Закона о ауторском и сродним 
правима, Сокој, ПИ и ОФПС наплаћивати накнаду у складу са 
одредбама у том тренутку важећег Закона о ауторском и 
сродним правима, односно у складу са споразумом између 
Сокоја, ПИ и ОФПС. 

Потписивањем овог уговора, престају да важе сви раније 
закључени уговори. 

Уговор се закључује у три истоветна примерка од којих два 
припадају Сокоју, а један припада Кориснику. 

Члан 7. 
У случају спора сауговарачи прихватају надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Сокој  Корисник 

  
 


