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АНЕКС 2 УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ  
У НАПЛАТИ ЈЕДИНСТВЕНЕ НАКНАДЕ 

 
Полазећи од одредаба Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС", број 
104/09), уговорне стране су 21. јуна 2010. године закључиле Уговор о пословној сарадњи, 
који је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", под бројем 45/10, као и Анекс 
претходно наведеног уговора закључен дана 29. децембра 2010. године, који је објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије", под бројем бр. 1/11.  
 
Овим Анексом 2 уговорне стране врше измене и допуне Уговора о пословној сарадњи у 
наплати једиnствене накнаде, наведеног у претходном ставу.  
 

Члан 1. 
 
Мења се члан 35. ставовi 1 и 2. Уговора о пословној сарадњи у наплати једниствене накнаде, 
тако што уместо текста који је био на снази убудуће стоји: 
 
„Овај уговор се закључује на три године, рачунајући од 1. јануара 2011, с тим да након 
истека ове три године, уговор ће се аутоматски продужити на још три године, уколико нека 
од уговорних страна не откаже продужење, најкасније 90 дана пре дана истека важења 
уговора. 
 
Уколико нека од уговорних страна, најкасније 90 дана пре истека важења уговора, писменим 
путем обавести другу уговорну страну да отказује уговор, уговорне стране ће у том року 
покушати да пронађу заједничко решење у циљу продужења важења уговора на још три 
године.“ 
 

Члан 2. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће заједнички сносити трошкове објаве овог анекса уговора у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  
 

Члан 3. 
 
Овај анекс уговора ступа на снагу објавом у "Службеном гласнику Републике Србије".  
 
 
За организацију ОФПС:        За организацију ПИ: 
 
 
 
_____________________      _________________________ 
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