
Тужба за исплату накнаде на основу права слеђења 

 

 

________ СУДУ У ______________ 

 

 

Тужилац: ___________________ (име и презиме, ЈМБГ) из _____________________ 

(место, улица и број) 

 

Тужени: 

1. ________________________ (назив и седиште, матични број, ПИБ, број рачуна код 

банке ако је правно лице; име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште ако је физичко лице) 

2. ________________________ (назив и седиште, матични број, ПИБ, број рачуна код 

банке ако је правно лице; име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште ако је физичко лице) 

  

Т У Ж Б А  

ради исплате накнаде на основу права слеђења 

 

Вредност предмета спора: __________ динара 

 

Тужилац је аутор ________________ (навести дело ликовне уметности) које је на 

__________________ (навести изложбу, галерију или други догађај и место) одржаној 

____________ године, купио првотужени по цени од ___________ динара. 

 

Доказ: ___________________ (навести доказе) 

 

На ____________ (навести догађај, нпр. изложба), која је одржана дана ___________ 

године предметно дело ___________ (навести дело ликовне уметности) продато је 

друготуженом по цени од ________ динара. 

 

Доказ: ___________________ (навести доказе) 

 

Тужилац се обратио туженима захтевом да му исплате ___% од продајне цене 

_____________ (навести дело ликовне уметности), као накнаду по основу права 

слеђења које му припада по Закону о ауторском и сродним правима (члан 35. став 1), 

али је његов захтев одбијен. 

 

Потраживање тужиоца по наведеном основу износи ___________ динара нето. 

 

Према одредби члана 35. став 5. Закона о ауторском и сродним правима, за обавезе из 

става 1. истог члана закона солидарно одговарају ______________ (напомена: 

солидарно одговарају продавац, купац и посредник), те како тужени одбијају да изврше 



своју законску обавезу, тужилац подноси ову тужбу и предлаже да суд, по одржаној 

расправи, донесе 

 

П Р Е С У Д У  

 

Обавезују се тужени да тужиоцу као аутору, на име накнаде на основу права слеђења, 

солидарно плате износ од ____________ динара као накнаду у висини од ___% од 

продајне цене _______________ (навести дело ликовне уметности), у року од ___ дана, 

под претњом принудног извршења. 

 

Тужени су дужни да тужиоцу солидарно плате парничне трошкове, у року од ___ дана 

под претњом принудног извршења. 

 

  

У _________________, ____________. године. 
 

Тужилац 

_________________ 

 


