На основу члана 194. став 2. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник
РС“ бр. 104/09), директор Завода за интелектуалну својину упућује организацијама за
колективно остваривање ауторског и сродних права, репрезентативним удружењима
корисника ауторских дела и предмета сродних права, репрезентативном удружењу
произвођача, односно увозника уређаја за тонско и визуелно снимање и произвођача,
односно увозника празних носача звука, слике и текста и установама јавног радиодифузног
сервиса
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење предлога кандидата за чланове
Комисије за ауторско и сродна права и њихове заменике
Овлашћени предлагачи су дужни да у року од 30 дана од дана објаве јавног позива
у „Службеном гласнику Републике Србије“ доставе Заводу за интелектуалну својину (у
даљем тексту: Завод) образложене предлоге кандидата за чланове Комисије за ауторско и
сродна права (у даљем тексту: Комисија) и њихове заменике, и то: по два члана Комисије и
једног заменика члана Комисије. Председника и заменика председника Комисије предлаже
Завод.
Као репрезентативно сматра се оно удружење корисника које на територији
Републике Србије представља већину корисника из одређене делатности, односно оно
коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења,
репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља,
активности удружења, степена организованости удружења и слично.
Право да буду предложени за члана Комисије, односно заменика члана Комисије
имају истакнути стручњаци који својим досадашњим радом и познавањем проблема
примене ауторског и сродних права могу да допринесу остваривању циљева због којих се
Комисија оснива.
Сваки предлог мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, врсти и дужини радног искуства, с кратким
описом послова на којима је кандидат радио, као и податке о стручном усавршавању и
тренутном запослењу кандидата.
На основу добијених предлога Завод предлаже Влади Републике Србије састав
Комисије. Влада ће именовати кандидате за председника и чланове Комисије, као и њихове
заменике у року од 30 дана од дана добијања предлога од Завода.
Пријаве се достављају на адресу: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице
5, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: „Јавни позив за подношење предлога
кандидата за чланове Комисије за ауторско и сродна права“.
Овај јавни позив се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном
листу „Политика“ и на званичној интернет страници Завода, www.zis.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у Заводу, телефони 2025-860 и 2025-832.
Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 4/2010 од
29.01.2010. године.
Директор Завода за интелектуалну својину
Бранка Тотић

