
УГОВОР О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗДАВАЊУ КЊИГЕ

Закључен дана _______2011. године, у Крушевцу, између уговорних страна:
1.____________________________________из ______________ ЈМБГ:________________
с једне стране, у даљем тексту: писац
и
2) Агенције Порески Саветник, Крушевац, Цара Лазара 142, ПИБ: 104844316, коју заступа
власник Љубодраг Обрадовић, у даљем тексту: издавач књиге.

Члан 1.
Предмет  овог  уговора  је  заједничко издавање заједничке  књиге  чланова и  посетиоца 
сајта www.poezijascg.com и www.poezija rs под насловом «ВЕТРЕЊАЧА«, у укупном тиражу 
од 500 примерака и уплата новчаног износа од 250,00 динара по једном примерку књиге 
за _____ примерака, за колико се писац определио .

Писац  је  у  обавези  да  достави  издавачу,  своју  поезију  и  биографију  са  својом 
фотографијом  за  максимално  5  страна  у  књизи  и  уплати  новчани  износ  од  _______ 
динара на жиро рачун издавача најкасније до 31.01.2012.године.

Писац се  одриче  права  на ауторски  хонорар за  наведени тираж од 500 примерака и 
сагласан је да издавач као уредник књиге изврши избор од достављених песама у складу 
са својом уређивачком концепцијом.

У књизи ће се објавити поезија са именом, сликом и биографијом песника.

Члан 2.
Рукопис из чл. 1. став 2. овог уговора писац доставља издавачу у електронском облику на 
мејл pesnik@poezija.rs   и исти се може се користити за тираж књиге из члана 1. став 1. 
овог уговора или објављивање на сајтовима www.poezijascg.com и www.poezija.rs

Члан 3.
Издавач се обавезује да заједничку књигу изда најкасније до 31.03.2012. године у тиражу
од  500 примерака, под условом да број заинтересованих чланова сајта као потписника 
овог уговора који су уплатили износ од  250,00 динара  по нарученој књизи  на име свог 
учешћа у издавању књиге, до 31.01.2012. године, не буде мањи од 40 потписника.

У супротном време изласка књиге из штампе се може одложити у складу са динамиком 
уплате, а број издатог тиража биће пропорционалан броју заинтересованих писаца као 
потписника овог уговора, о чему одлучује издавач књиге.

Уколико  се  број  учесника  у  издавању књиге  смањи испод  20  песника,  издавач  може 
одустати од штампања књиге,  у  и том случају је у обавези да уплаћени новац врати 
писцима на њихов жиро рачун у року од 10 дана од достављања жиро рачуна за повраћај 
средстава од стране песника.

Књига ће се штампати на ћирилици, а издавач се овлашћује да сам одлучи о штампарији у 
којој ће се књига штампати, димензијама књиге, квалитету папира и корица, редоследу 
писаца у књизи и свим осталим елементима дизајна и изгледа књиге.

Члан 4.
Од тиража наведеног у чл. 3. овог уговора, сваком потписнику овог уговора у својству 
писца,  бесплатно  припада  по  1  примерак  књиге  и  онолико  књига  колико  је  писац 
финансирао у складу са чланом 1. став 1.

Писац  је  сагласан  да  остатак  објављеног  тиража,  по  достављању  књига  свим 
подписницима овог уговора у својству писца, припада издавачу који га може користити за 
достављање  oбавезног  примерка  Народној  библиотеци  Србије,  за  продају  преко  сајта 
www.poezijascg.com у интернет продавници књига и на други начин, као и за пропагадне 
активности.

Сав приход од продаје књига издавач може користити за финансирање рада сајтова
www.poezijascg.com и www.poezija.rs



Члан 5.
Књиге се могу преузети у седишту издавача у Крушевцу, Цара Лазара 142, а ако се писац 
одлучи на достављање на кућну адресу, сам ће сносити стварне трошкове доставе.

Члан 6.
Уколико се исцрпи тираж из чл. 3 овог уговора, а уговорне стране искажу интерес за 
умножавање и стављаље у промет другог издања дела, о томе ће закључити анекс овог 
уговора.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне, да се овај уговор објави јавно на сајту www.poezijascg.com i 
www.poezija.rs  у  форматима html  i  pdf и  да  производи  своје  правно  дејство  од  дана 
подписивања од стране оба подписника или од дана уплате новчаног износа из члана 1. 
став 2. овог уговора од стране писца на жиро рачун издавача бр: 105-70259-33, уколико 
уговор није подписан.

Уплатом  наведеног  новчаног  износа  из  члана  1.  став  2.  овог  уговора  на жиро  рачун 
издавача, писац прихвата овај уговор у целости, као јавно објављени документ.

У пројекту издавања ове књиге могу учествовати само писци који су своје обавезе према 
издавачу из члана 1. став 2 овог уговора у подпуности извршили.

Имена свих учесника у издавању књиге и број примерака који сваки финансира биће 
јавно  објављена  заједно  са  овим  уговором  у  pdf-u  i  html  формату на  сајтовима 
www.poezija.rs и www.poezijascg.com .

Члан 8.
Спорна питања по овом уговору уговорне стране ће решавати најпре договором између 
уговорних страна, а у случају спора надлежан је Општински суд у Крушевцу.

Члан 9.
Овај  уговор је  сачињен у 2 (два) истоветна примерка,  од којих за сопствене потребе 
задржавају по 1 (један) примерак обе уговорне стране.

ПИСАЦ                                                                                                   ИЗДАВАЧ КЊИГЕ


