
На основу члана 153. Закона о ауторском и сродним правима (Сл. Гласник РС 104/09, 99/11 и 
119/12) 


Аутор - носилац ауторског права ______________________________________________________________ 
        (презиме , име једног од родитеља, име) - (псеудоним) 


из _______________________, ____________________________________ у даљем тексту „аутор“,  
	             (место)                                                      (улица и број) 

и


УФУС АФА ЗАШТИТА - Организација филмских аутора Србије, Београд, Теразије 26, као 
организација за колективно остваривање ауторских права у даљем тексту: УФУС АФА ЗАШТИТА, 
коју заступа Стефан Ђелинео, директор,  

закључују у Београду дана  _____/_____/________. године.


УГОВОР О ИСКЉУЧИВОМ УСТУПАЊУ ИМОВИНСКИХ АУТОРСКИХ ПРАВА 

ПРАВА КОЈА СЕ УСТУПАЈУ 

Члан 1.


Овим уговором аутор на искључив начин уступа УФУС АФА ЗАШТИТИ имовинска ауторска права на 
својим кинематографским и телевизијским делима (у даљем тексту: филмско дело) ради 
остваривања заштите тих права по основу:


• права реемитовања

• права аутора на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних 

носача звука, слике и текста, који су подобни за умножавање видеограма


Списак филмских дела за која се уступају имовинска ауторска права као и  елементи филмског дела 
(картон филмског дела) се налазе у обрасцу Пријава филмског дела, за свако дело појединачно и 
саставни су део овог Уговора.


Аутор под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је носилац уступљених 
права на пријављеним делима. Аутор сноси одговорност за евентуалне правне недостатке и дужан 
је да УФУС АФА ЗАШТИТИ пружи заштиту у евентуалном судском спору.


ОСТВАРИВАЊЕ УСТУПЉЕНИХ ИМОВИНСКИХ АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 2.


Аутор овлашћује УФУС АФА ЗАШТИТУ да права из члана 1. овог уговора остварује у своје име, а за 
рачун аутора.

Наведено овлашћење аутор даје за територију Републике Србије и за све земље са којима УФУС 
АФА ЗАШТИТА има међународне мултилатералне или билатералне уговоре.

УФУС АФА ЗАШТИТА права из члана 1. овог уговора, остварује на основу Статута, Плана 
расподеле, тарифних споразума, и других аката и одлука које усвоје надлежни органи УФУС АФА 
ЗАШТИТЕ.

УФУС АФА ЗАШТИТА обавља све послове у оквиру своје делатности на начин који осигурава 
постизање највећег могућег степена ефикасности, доброг пословања, штедљивости и 
транспарентности.




ОВЛАШЋЕЊА УФУС АФА ЗАШТИТЕ 

Члан 3.


У складу са одредбама овог уговора, аутор овлашћује УФУС АФА ЗАШТИТУ да:

• предузима све потребне мере за остваривање уступљених имовинских ауторских права;

• склапа уговоре са корисницима, издаје дозволе у вези коришћења филмских дела и 

одређује услове за њихово коришћење, укључујући и висину накнаде;

• контролише извршавање уговора и законских обавеза корисника филмских дела;

• располаже са прикупљеним надокнадама до њихове коначне расподеле у складу са добрим 

пословним обичајима и са пажњом доброг домаћина;

• покреће и води поступке заштите код судова у случају повреде права аутора;

• предузима све потребне мере и акције у циљу остваривања законске и друштвене заштите 

аутора. 


ОБАВЕЗЕ УФУС АФА ЗАШТИТЕ


Члан 4.


УФУС АФА ЗАШТИТА се обавезује да ће:

• Остваривати материјална права на ауторским делима свих аутора под једнаким условима, у 

складу са законом, међународним уговорима, општим актима и одлукама органа управљања 
УФУС АФА ЗАШТИТЕ;


• Предузимати мере у циљу закључења уговора са свим корисницима који искоришћавају 
филмска дела аутора;


• Закључивати уговоре са корисницима о неискључивом уступању права коришћења 
филмских дела аутора; 

• Предузимати мере у циљу прикупљања накнаде од корисника за коришћење филмских дела 
аутора;


• Вршити наплату накнаде за коришћење филмских дела аутора;

• Остварену накнаду расподелити коауторима и продуценту према одредбама Плана 

расподеле. 

                                        

ОБАВЕЗЕ АУТОРА – НОСИОЦА АУТОРСКОГ ПРАВА 

Члан 5.


Аутор се обавезује да неће овластити ни једно друго физичко или правно лице да остварује његова 
ауторска права за терторију наведену у чл. 2 став 2 овог уговора, нити да ће он то чинити 
индивидуално, за време трајања овог уговора.


Члан 6.




Аутор се обавезује да редовно обавештава УФУС АФА ЗАШТИТУ о свим променама личних 
података.

Аутор се обавезује да своја филмска дела редовно пријављује УФУС АФА ЗАШТИТИ на прописаном 
обрасцу уз навођење свих података који утичу на правилно остваривање ауторских права и 
расподелу накнада.

УФУС АФА ЗАШТИТА није одговорна за евентуалне грешке до којих би дошло приликом расподеле 
ауторске накнаде, због недостављања или због достављања нетачних података од стране аутора - 
носиоца права.


НОВА ПРАВА И/ИЛИ ПРОМЕНА УСЛОВА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

Члан 7.


Уколико, због промене прописа, међународних односно билатералних уговора или других 
релевантних случајева, дође до промене у правима из члана 1. овог уговора, или аката из члана 2. 
став 2. овог уговора, УФУС АФА ЗАШТИТА ће о томе обавестити све чланове писаним путем и 
објавом на својој интернет страни.

Уколико дође до промене из става 1. приступиће се закључењу анекса овог уговора. 

                                             


ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 8.


Овај уговор се закључује на неодређено време, с тим што свака страна може отказати уговор, у 
целини или делимично, у писаној форми.

                                                          


СУДСКА НАДЛЕЖНОСТ 

Члан 9.


Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања која проистичу из примене одредаба овог 
Уговора реше мирним путем, а у супротном, спорови ће се решавати пред надлежним судом у 
Београду.


ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10.


Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Овај уговор је сачињен у 3 истоветна примерка, од којих један задржава аутор а два примерка 
УФУС АФА ЗАШТИТА.


               АУТОР	 	 	 	 	 	 	      УФУС АФА ЗАШТИТА,


_________________________     	 	 	 	 	                   ___________________________                                                       

    Стефан Ђелинео, директор


