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Унија дискографа Србије
Масарикова 5, XIX спрат
Београд

Предмет: Обавештење о уговорима

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Сокој – Организација музичких аутора Србије, примио документацију
уговора и изјава о издањима, које су закључили и потписали поједини чланови Уније дискографа
Србије са ауторима дела предметних издања, који се налазе у систему колективног остваривања
ауторских права, а који се у тој документацији одричу наплате ауторске накнаде по основу продаје
и дистрибуције издања. На основу ове документације, Ваши чланови нису регулисали ауторску
накнаду према нашој организацији у складу са законом и актима Сокоја, док нека издања уопште
нису ни пријављена нашој организацији што је у супротности са БИЕМ уговором.

У складу са чланом 151. Закона о ауторском и сродним правима (,,Службени гласник РС'', број
104/2009, 99/2011. и 119/12) индивидуално остваривање права се може вршити у случају када аутор
обавести организацију да ће права остваривати индивидуално, а организација је дужна да ту листу
учини доступном свим корисницима репертоара. На интернет страници Сокоја, сви корисници,
могу се благовремено информисати који аутори са територије Србије, остварују своја права
индивидуално.

Обраћамо Вам се са молбом да обавестите своје чланице о следећем:
 сва издања која садрже музику која је репертоар Сокоја, морају бити пријављена нашој

организацији у роковима и на начин дефинисаним БИЕМ уговором који су закључили са
Сокојем и за које мора бити плаћена ауторска накнада;

 ослобађање од плаћања ауторске накнаде могуће је у случају ауторских издања у складу са
3. ставом одредба 12.4 Плана расподеле и у случају када се по први пут производи одређено
издање у рекламнe сврхе и у тиражу до 150 примерака;

 аутор је слободан да уговором уступи произвођачу део или целокупан удео својих
ауторских имовинских права у случају „механичких права“ односно до 50% удела у случају
„малих права“, чиме издавач постаје носилац права на делима и наплаћена накнада биће му
исплаћена у складу са актима Сокоја;

Надамо се да ће те у циљу спречавања великог броја судских поступака, утицати на своје чланове,
како би се са оваквом праксом престало. Захаљујемо се на Вашој досадашњој сарадњи и подршци
у борби против свих видова пиратерије.

С поштовањем,

Сокој – Организација музичких аутора Србије
Служба за документацију и расподелу

Шеф службе, Срећко Барбарић


