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ШТА ЈЕ
АУТОРСКО ПРАВО?

ШТА СЕ ШТИТИ АУТОРСКИМ ПРАВОМ?

ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ ПРОПИСИ,
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБРАСЦИ?

Ауторским правом се штити широк дијапазон књижевних, научних,
стручних и уметничких дела, као што су: књижевна дела (романи,
песме и др), брошуре, чланци, преводи, часописи, новине, збирке,
рачунарски програми, базе података, дела сликарства, графике,
фотографије и скулптуре, архитектуре, примењених уметности и
индустријског обликовања, картографска дела, технички цртежи
и др, уколико се ради о оригиналним, духовним творевинама
израженим у одређеној форми.

Закон о ауторском и сродним правима Републике Србије,
Уредба о условима које треба да испуњавају примерци
ауторских дела и предмета сродних права која се депонују,
уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета
сродних права и садржају евиденције депонованих ауторских
дела и предмета сродних права код надлежног органа и други
прописи, образац А-1 и C-1 пријаве, жиро рачун за уплату
таксе као и други подаци, могу се наћи на званичном сајту
Завода, www.zis.gov.rs, у менију који се односи на ауторско
и сродна права.

ШТА СЕ ШТИТИ СРОДНИМ ПРАВИМА?
Сродна права обухватају: право интерпретатора, право
произвођача фонограма, видеограма, емисија, база података,
право првог издавача слободног дела и право издавача
штампаних издања. Сродним правима штите се права која
су ,,сродна” ауторским правима. Носиоци сродних права
су: интерпретатори (глумци, музичари и др), произвођачи
фонограма, видеограма, емисија, база података и др.

КАКО СЕ ВРШИ ДЕПОНОВАЊЕ?
Аутори и други носиоци права подносе код Завода:
- образац А-1 пријаве за уношење у евиденцију и депоновање
ауторског дела, или образац C-1 пријаве за уношење у евиденцију
предмета сродних права,
- примерак дела или предмета сродног права,
- доказ о плаћеној републичкој административној такси.
Уколико су испуњени потребни формални захтеви, Завод издаје
потврду о извршеном депоновању ауторског дела или предмета
сродног права.
У Заводу се води евиденција депонованих ауторских дела и
предмета сродних права.

У КОЈОЈ ФОРМИ СЕ ДЕПОНУЈЕ
ПРИМЕРАК ДЕЛА?
Дело се подноси забележено у форми, и то као: рукопис,
штампани текст, нотни запис, цртеж, скица, план, звучни запис
(компакт диск), или у другој визуелној или дигиталној форми
која омогућава да се дело идентификује.

КОЈА ЈЕ СВРХА ДЕПОНОВАЊА?
Депозит служи искључиво као обезбеђење доказа о чињеницама
које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку
другу потребу у вези са предметом депоновања, док је смисао
вођења јавне евиденције о депонованим делима, у потреби за
концентрацијом података о ауторским делима и носиоцима
права, како би се корисницима и свим заинтересованим лицима
олакшао приступ информацијама које су им неопходне за
легално коришћење дела или предмета сродног права.

КОЛИКО ИЗНОСИ ТАКСА ЗА
ДЕПОНОВАЊЕ?
За уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторског
дела или предмета сродних права плаћа се републичка
административна такса у висини од 7.330 динара.
О евентуалној промени висине таксе потребно је информисати
се на сајту Завода.

