УПУТСТВО за попуњавање пријаве за уношење у евиденцију
и депоновање ауторских дела и предмета сродног праваОбразац А-1 - за ауторско дело
Образац попунити писаћом машином, или ручно, (читко, штампаним
словима).
Ако у било којој рубрици нема довољно места за уписивање података,
уписивање наставити на додатном листу. Додатни листови се сматрају саставним
делом пријаве.
1. Уписати податке о подносиоцу пријаве и то: презиме, име, адресу и
држављанство аутора (стваралац дела), или другог носиоца ауторског права ако
је подносилац пријаве физичко лице, односно назив и седиште ако је у питању
правно лице.
2. Ако се пријава подноси преко пуномоћника, уписати презиме, име и адресу,
ако је пуномоћник физичко лице, односно назив и седиште, ако је пуномоћник
правно лице.
3. Уписати псеудоним или знак аутора, ако аутор не жели да буде наведен.
4. Уписати наслов ауторског дела или евентуални претходни или алтернативни
наслов, ако их има, по коме ауторско дело може да се идентификује.
5. Уписати податак о врсти ауторског дела (нпр. књига, брошура, чланак, превод,
збирка, драма, драматизација, сценарио, музичко дело, дело ликовне уметности,
дело архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања, рачунарски
програм и др).
6. Уписати форму записа ауторског дела (нпр. рукопис, штампани текст, нотни
запис, цртеж, скица, план, аудио касета, видео касета, дигитални диск и др.).
7. Ако је у питању ауторско дело прераде (нпр. драматизација, адаптација,
музичка обрада итд.) уписати податке о наслову изворног ауторског дела које је
инкорпорисано или на коме се заснива дело прераде, односно име аутора
изворног дела.
8. Уписати податке о аутору, ако подносилац пријаве није аутор, и то: презиме,
име, адресу и држављанство аутора (групе аутора или коаутора); ако су у питању
један или више аутора који нису живи, имена аутора и година смрти аутора; навод
ако је у питању ауторско дело анонимног аутора.
9. Уписати да ли је дело створено у радном односу.
10. Уписати да ли је дело издато, емитовано, изведено, приказано или на други
начин јавно саопштено.
11. У рубрику се потписује подносилац пријаве.
Прилози који се подносе уз пријаву:
1. Примерак ауторског дела на коме је назначено име аутора и наслов дела,
депонује се у једном примерку, који се подноси уз пријаву.
2. Као посебан прилог, уз примерак ауторског дела може се поднети и кратак опис
тог дела (идејна концепција или сиже).
3. Правни основ за подношење пријаве или изјава о правном основу, ако пријаву
не подноси аутор.
4. Изјава о заједничком представнику, ако има више подносилаца пријаве.
5. Пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника.
6. Доказ о уплати таксе (примерак уплатнице).
.
Уплата се врши на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 шифра са
контролним бројем општине (видети Прилог 3 Правилника) .
Као сврху дознаке треба навести "За уношење у евиденцију и депоновање дела",
а за примаоца треба назначити Републичке административне таксе.

