РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
990 број: 2472/2018 А-005 8/2018
Датум: 20.4.2018. године
Београд, Кнегиње Љубице 5
5-1/4
На основу члана 31. Закона о министарствима („Сл.Гласник РС”, бр.
44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/2017), чл. 202. и 203. Закона о
ауторском и сродним правима („Сл.Гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12 и
29/16 - одлука УС), чл. 2, 17. и 18. Уредбе о условима које треба да испуњавају
примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу
у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права и
садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права,
код надлежног органа („Службени гласник РС”, бр. 45/10) и решења 990 број:
021-2016/2212-01 од 31.03.2016. године, поступајући по захтеву подносиоца
пријаве, Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА, Андреја Волног 1А, 21205 Сремски
Карловци, издаје се
П ОТ ВРД А
Унето је у евиденцију ауторских дела и предмета сродних права и
депоновано у Заводу за интелектуалну својину ауторско дело:

Наслов ауторског дела

ФЕСТИВАЛ КУГЛОФА

Деловодни број
пријаве

А-0058/2018

Датум уношења у
евиденцију и
депоновања

3.04.2018

Носилац права

Аутор дела

Врста дела

Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА,
Андреја Волног 1А, 21205 Сремски Карловци

Седер Стјепан,
Патријарха Рајачића 30, 21205 Сремски Карловци

манифестација из области културног туризма

Форма ауторског дела

Штампани текст

Редни број под којим
је ауторско дело унето
у евиденцију

6649

Напомена из члана 18. тачка 9. Уредбе: Завод за интелектуалну
својину не исиитује садржину предмета депоновања. Пријемом у депозит Завод
не потврђује да депоновани предмет има својство ауторског дела или предмета
сродног права, нити да на том предмету постоји ауторско или сродно право.
Такса за уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела, односно
предмета сродног права плаћена је у износу од 7.620 динара, сходно Тарифном
броју 134. Тарифе републичких административних такси која је саставни део
Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр.
43/2003, 51/2003 - испр, 61/2005, 101/2005 - др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 - усклађени дин. изн, 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 ускл. дин. изн, 55/2014-ускл. дин. изн, 45/2015-усклађени дин.изн, 50/2016усклађени дин. изн. 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018 - испр.).

П. о. директора
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Расулић

Доставити:
Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА
Андреја Волног 1А
21205 Сремски Карловци

