Сокој – Организација музичких аутора Србије
11000 Београд, Мишарска 12-14
Бр. 03–
Датум:

тел. 011/4033 131, 4033 125, факс: 4033 153
е-mail: dokumentacija@sokoj.rs

На основу члана 9. Плана расподеле и уговора о искључивом уступању имовинских ауторско–правних
овлашћења Сокој – Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12–14, (у даљем тексту: Сокој),
ПИБ 101600879, МБ 7000413, ТР 355–1016140
1016140–30
и
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Аутор/Носилац права)

ЈМБГ: _________________________________, лична карта број: ____________ /__________________________,
МБ: ________________, ПИБ: ________________, кога заступа ________________________________________
закључују

УГОВОР
Члан 1.
Овим уговором одређују се права, обавезе и услови за електронско пријављивање музичких дела
Сокоју, појединачно и у оквиру музичких каталога и регистрације publishing/subpublishing уговора.

Члан 2.
Услови за електронско пријављивање музичких дела су:

— закључен уговор о искључивом уступању ауторско–правних овлашћења Сокоју,
— закључен уговор о електронском пријављивању музичких дела и музичких каталога Сокоју,
— поднета приступница и поседовање опреме неопходне за електронско пријављивање,
— приступ интернету преко персоналног рачунара или другог уређаја и подржани интернет
претраживач.
Члан 3.
Приступница је образац који се попуњава на интернет презентацији Сокоја и садржи следеће податке:

— име и презиме аутора/носиоца права односно назив правног лица,
— име једног родитеља/ име и презиме заступника правног лица,
— јединствени матични број грађана/матични број правног лица,
— место и адреса становања/ адреса седишта,
— e-mail адреса/адреса за пријем електронске поште.
Подаци из приступнице се користе ради идентификације аутора/носиоца права и регистрације на
порталу. Потврда успешне регистрације је е-маил са програмски генерисаном лозинком.

Члан 4.
На основу овог уговора аутор добија лични идентификациони број (ЛИБ) који служи за електронско
пријављивање дела.
Аутор/Носилац права је дужан да чува тајност ЛИБ-а и лозинке.

Члан 5.
Сокој је дужан да на порталу објави корисничко упутство за електронско пријављивање дела.
Члан 6.
Аутор/Носилац права је дужан да дела пријави у складу са одредбама Плана расподеле.
Аутор/Носилац права одговара за тачност пријављених података.
У случају сумње у било какву злоупотребу аутор/носилац права је дужан да одмах обавести Сокој.
Аутор/Носилац права је дужан да о промени података битних за електронско пријављивање, обавести
Сокој у року од 3 дана од дана настале промене.
Члан 7.
Сокој ће једнострано обуставити и привремено блокирати пружање услуге за електронско
пријављивање дела уколико посумња да постоји било какава злоупотреба или уколико се аутор/носилац
права не придржава одредби овог уговора.
О злоупотреби Сокој обавештава аутора/носиоца права.
Сокој може на основу регистрованих података обавестити аутора/ноциоца права о пријављеним
делима и подацима о делима.
Сокој не сноси одговорност уколико аутор/носилац права не може да пријави дело због сметњи у
телекомуникационим каналима и због других околности на које не може да утиче.
Аутор/носилац права може поднети захтев за измену података о делу на начин и под условима
одређеним Планом расподеле.
Члан 8.
Овај уговор се закључује на неодређено време.
Уговорне стране су сагласне да се уговор може изменити само анексом уговора.
Свака уговорна страна може отказати уговор у писменој форми, с тим што дејство отказа почиње 1. у
наредном месецу.
Члан 9.
У случају спорне ситуације, аутор/носилац права признаје трансакциони лог Сокоја.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све спорове из овог уговора решавају споразумом, а уколико се не
споразумеју, прихватају да спор реши надлежни суд у Београду.

Аутор/носилац права

Сокој
Директор

Александар Ковачевић

