
Уговор о регулисању односа поводом ауторског дела из радног односа 

 

Уговорне стране: 

 

1) _____________________________________________________________ (пословно 

име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног лица за заступање), као 

послодавац (у даљем тексту: Послодавац), које заступа 

______________________________, с једне стране, и 

 

2) _____________________________________________________________ (име, 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, број текућег рачуна), као запослени (у даљем 

тексту: Запослени), с друге стране, 

 

сагласили су се да дана ___________ године у __________________, закључе овај 

уговор како следи: 

 

Опште одредбе 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно утврђују да се Запослени налази с Послодавцем у радном 

односу на неодређено време и да обавља послове ____________________________ 

(опис посла). 

Уговорне стране такође сагласно утврђују да је Запослени у обавези да у оквиру својих 

послова, поред ____________________________ (опис посла) из става 1. овог члана, 

изради и _______________________________________________ (опис и начин израде 

ауторског дела). 

 

Предмет уговора 

Члан 2.  

Закључењем уговора Послодавац и Запослени уређују узајамна права и обавезе у вези с 

ауторским делом под називом „___________________” (у даљем тексту: ауторско дело). 

 

Начин настанка ауторског дела 

Члан 3.  

Уговорне стране сагласно утврђују да је Запослени створио ауторско дело из члана 2. 

уговора за време радног односа с Послодавцем, у обављању своје редовне радне 

обавезе из члана 1. уговора. 

 



Права Послодавца 

Члан 4.  

Послодавац има право да објави ауторско дело из члана 2. уговора. 

Послодавац има искључиво имовинско право на искоришћавање ауторског дела из 

члана 2. уговора, у року од 5 (пет) година од завршетка дела. 

 

Обавезе Запосленог у погледу ауторског дела 

Члан 5 .  

Запослени је обавезан да Послодавцу преда рукопис ауторског дела из члана 2. уговора 

у року од ___ (_______) дана од дана закључења уговора. 

Послодавац има право да изврши рецензију ауторског дела из члана 2. уговора. 

Запослени је у обавези да у свему поступи по примедбама и сугестијама рецензента. 

Трошкове накнаде за рад рецензента сносиће Послодавац. 

 

Право на заштиту ауторских права 

Члан 6.  

Запосленом припадају сва морална права у вези с ауторским делом из члана 2. уговора. 

Послодавац је дужан да приликом објављивања ауторског дела из члана 2. уговора 

наведе име Запосленог као аутора дела. 

 

Право на накнаду 

Члан 7.  

Запослени има право на накнаду од искоришћавања ауторског дела из члана 2. уговора, 

у зависности од ефеката искоришћавања дела. 

Послодавац се обавезује да Запосленом исплати накнаду у висини од ___% од продајне 

цене објављеног ауторског дела из члана 2. уговора. 

Исплата накнаде из става 2. овог члана вршиће се тромесечно, у року од ___ дана 

(_______ дана) по истеку тромесечја за које се накнада исплаћује. 

Послодавац се обавезује да Запосленом у сваком тренутку омогући увид у пословне 

књиге Послодавца, у циљу праћења обима коришћења ауторског дела и контроле 

обрачуна накнаде.  

Послодавац је сагласан да Запослени слободно располаже својим правом на накнаду. 

 

Пренос права на ауторско дело 



Члан 8.  

Послодавац може, без претходне и посебне сагласности Запосленог, да уступи право 

економског искоришћавања ауторског дела из члана 2. уговора другим правним 

лицима, ако то неће довести у питање вођења едиције из члана 1. уговора. 

У случају из претходног става, Запосленом припада право на накнаду од стране 

стицаоца права на економско искоришћавање ауторског дела. 

 

Завршне одредбе 

Члан 9.  

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне уговора врше искључиво у писменој 

форми. 

Члан 10.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану у реализацији уговора 

решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају стварну и месну надлежност 

суда према седишту Послодавца. 

Члан 11 .  

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, с тим да сваки потписани 

примерак представља оригинал. Послодавац за своје потребе задржава 3 (три) 

примерка, а Запослени 1 (један) примерак уговора. 

  

  

За Послодавца 

Директор 

____________________ 

  
Запослени 

____________________ 

 


