REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

ZAHTJEV
za izdavanjem odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava u
Republici Hrvatskoj
1.

Naziv udruge

2.

Osobni identifikacijski broj udruge

3.

Adresa sjedišta udruge, broj telefona i telefaksa
te adresa elektroničke pošte

4.

Vrsta nositelja autorskog odnosno srodnog prava
čija prava udruga namjerava ostvarivati i vrsta
prava koja za predmetne nositelje namjerava
ostvarivati

5.

Ime i prezime te adresa osobe koja je zaposlena
u udruzi iz točke 1., koja ima završen pravni
fakultet te najmanje dvije godine stručnog
iskustva na poslovima ostvarivanja autorskog i
srodnih prava i koja ima znanje stranog jezika
(engleski, njemački ili francuski)

6.

Ime i prezime te adresa osobe koja je zaposlena
u udruzi iz točke 1., koja udovoljava propisima
za vođenje računovodstva i ima najmanje dvije
godine stručnog iskustva na poslovima
organiziranja i vođenja računovodstva

7.

Prilozi uz zahtjev:

Statut udruge
Popis članova udruge na temelju
dobivenih punomoći
Ugovori o uzajamnom zastupanju
sa stranim udrugama za kolektivno
ostvarivanje prava

Dokaz iz kojeg proizlazi da je
osoba iz točke 5. zaposlena u udruzi
iz točke 1.*
Diploma o završenom pravnom
fakultetu za osobu iz točke 5.*
Uvjerenje o znanju stranog
jezika za osobu iz točke 5.*
Dokaz iz kojeg proizlazi da je
osoba iz točke 6. zaposlena u udruzi
iz točke 1.**
Dokaz o udovoljavanju propisima
za vođenje računovodstva za osobu
iz točke 6.**
Dokazi o potrebnom stručnom
iskustvu za osobe iz točke 5. i 6.
Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi
* Ako je udruga koja podnosi zahtjev određene poslove koji se odnose na kolektivno ostvarivanje prava iz svoje
djelatnosti povjerila stručnoj službi druge udruge, koja već ima odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog
ostvarivanja prava, zahtjevu se prilaže ugovor s tom drugom udrugom.
** Ako je udruga koja podnosi zahtjev povjerila obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih
poslova drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, zahtjevu se prilaže ugovor s tom fizičkom ili pravnom osobom i dokaz
da ta osoba udovoljava zakonom propisanim mjerilima za obavljanje takvih poslova, odnosno, ako je u pitanju
vođenje računovodstva, da ispunjava uvjete koji se zahtijevaju za fizičku osobu iz točke 6., a ako je riječ o
pravnoj osobi koja se bavi vođenjem računovodstva, prilažu se isprave i dokumentacija kojom se dokazuje da ta
pravna osoba ima zaposlenu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 6.

U ___________________________, dana __________________ .

Potpis podnositelja zahtjeva
____________________________________

