
Уговор о уступању имовинских ауторских права 

  

  

закључен ____________ године између: 

  

________________ из ______________, улица и број __________________________, 
ЈМБГ __________________ (у даљем тексту: Аутор) и 

  

________________ из ____________, улица и број ________________________, ЈМБГ 

__________________ (у даљем тексту: Стицалац права) 

  

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују да је Аутор једини титулар имовинских и 
моралних права на ауторском делу _____________________________. 

Члан 2.  

Морална ауторска права искључиво припадају Аутору и везана су за његову личност. 

Морална права аутор не може пренети овим уговором, нити било којим другим. 

Предмет уступања су само имовинска права аутора. 

Члан 3.  

С обзиром на то да је овим уговором Аутор Стицаоцу права извршио искључиво 

уступање имовинских права, то је једино Стицалац права овлашћен да искоришћава 

ауторско дело означено у члану 1. уговора, под условима и на начин утврђен овим 

уговором. 

Члан 4.  

Уз посебну дозволу Аутора, Стицалац права може трећем лицу извршити уступање 

неискључивог права, и уступити само поједина имовинска права на ауторском делу из 

члана 1. овог уговора. 

Члан 5.  

Овај уговор нема предметних ограничења, с обзиром на то да је Аутор, сагласно члану 

3. уговора, сва имовинска права на предметном ауторском делу уступио Стицаоцу 

права. 

За време трајања овог уговора само је Стицалац права овлашћен да искоришћава 
предметно ауторско дело.  

Члан 6.  

Стицалац права је овлашћен да искоришћава ауторско дело на коме су му овим 

уговором уступљена имовинска права искључиво на територији Републике Србије. 



Уколико се у току трајања овог уговора укаже потреба да уговорне стране другачије 

уреде просторно ограничење искоришћења ауторског дела на ком су Стицаоцу 

уступљена имовинска права, оне ће путем анекса овом уговору уредити новонастале 

односе поводом просторног искоришћавања дела. 

Члан 7.  

Уступање имовинских права на предметном ауторском делу Аутор врши стицаоцу 
права уз накнаду. 

Стицалац права се обавезује да у сваком тромесечју током трајања овог уговора аутору 

исплаћује накнаду у висини од ____ % од сваког искоришћавања предметног ауторског 
дела. 

У случају доцње с плаћањем уговорене накнаде, Стицалац права је дужан да Аутору 

исплати припадајућу затезну камату. 

Члан 8.  

Стицалац права је обавезан да Аутору, на његов захтев, омогући увид у пословне књиге 

и приходе остварене искоришћавањем ауторског дела по овом уговору, као и у обрачун 

накнаде. 

Члан 9.  

Стицалац права је овлашћен да искоришћава уступљено ауторско дело на одређено 
време, од закључења овог уговора до ___________ године. 

Члан 10.  

Ако Стицалац права настави са искоришћавањем уступљеног ауторског дела после 

истека рока утврђеног у претходном члану, а Аутор се томе не буде изричито противио, 

сматраће се да је трајање овог уговора прећутно продужено на истоветан рок из 

претходног члана. 

Члан 11.  

Стицалац права се обавезује да ће искоришћавање ауторског дела вршити на основу 

закона и овог уговора, да ће име Аутора означавати приликом сваког искоришћавања 

дела за време трајања овог уговора и да предметно ауторско дело неће користити на 
начин који би могао да угрози репутацију, стваралачки углед и част аутора.  

Члан 12.  

Уговорне стране могу раскинути овај уговор због неизвршења или неуредног 

извршавања уговорених обавеза. 

Члан 13  

Уговорна страна која скриви раскид овог уговора дужна је да другој страни надокнади 
претрпљену штету. 

Члан 14.  



Измене и допуне овог уговора уговорне стране могу вршити у писменој форми. 

Члан 15.  

У свему што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 

о ауторском и сродним правима, уз сходну примену Закона о облигационим односима. 

Члан 16.  

Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у _______. 

Члан 17.  

Овај уговор је закључен у ____ истоветна примерка, од којих ___ примерка за аутора, а 
___ за Стицаоца права. 

  

  

Аутор 

____________________  

Стицалац права 

____________________ 

 


