Образац 1 (ПР-28)
Измена: 2
Датум примене: 14.03.2019.
На основу члана 187. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 –
Одлука УС) и члана 4. Правилника о музичким кошуљицама Сокоја од 09. новембра 2015. године, емитер (унесите тачан назив
правног лица)
пријављује следеће:
Подаци о емитеру (из регистрације АПР)
Пун назив емитера
Врста емитера (радио или ТВ)
Име радио/ТВ станице
Име и презиме власника
Име и презиме директора као одговорног лица
Матични број
ПИБ
Текући рачун
Адреса
Место и поштански број

радио програм

телевизијски програм

Подаци о регистрацији и заступљености музике у оквиру програма
Број дозволе Регулаторног тела за електронске медије – РЕМ
Заступљеност музике у оквиру ТВ програма
(заокружити број испред процента)

до 10%
од 10% до 20%
од 20% до 50%

од 50% до 80%
преко 80%

Заступљеност музике у оквиру радио програма
(заокружити број испред процента)

до 30%
од 30% до 50%
од 50% до 65%

од 65% до 80%
преко 80%

Подаци о лицу задуженом за израду, контролу и достављање музичких кошуљица Сокоју
Име и презиме
Контакт телефон и e-mail
Електронска пошта (e-mail) са које се Сокоју
достављају музичке кошуљице
Потпис задуженог лица:
Подаци о програму за емитовање Р/ТВ програма
Назив софтвера који се користи
Напомена:
У име емитера, лице задужено за израду, контролу и достављање музичких кошуљица Сокоју добија од Службе документације и расподеле Сокоја овлашћење за приступ порталу за попуњавање музичких кошуљица (http://ems.sokoj.rs). У
случају промене лица задуженог за израду, контролу и достављање музичких кошуљица Сокоју, као и у случају промене
одговорног лица, одговорно лице ће обавестити Сокој достављањем нове изјаве у року од 7 дана.
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ће сви подаци о коришћењу музичких дела које ће
емитер – потписник ове изјаве достављати електронским путем, односно овлашћено користећи Сокојев портал за
музичке кошуљице (http://ems.sokoj.rs) или у XML формату са овде пријављене e-mail адресе бити наведени и тачни, те
као такви бити употребљени као финансијски подаци за расподелу тантијема.
Достављање нетачних података о коришћењу музичких дела из репертоара Сокоја представља привредни преступ из
члана 215. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – Одлука УС),
као и кривично дело из члана 199. Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009,
121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).
Место и датум:
М.П.
Име и презиме одговорног лица
_____________________________________
Потпис одговорног лица
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