Izvadak iz «Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima» (07. listopada
2003.)
Važna napomena: Postavljanje izvatka iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na
mrežne stranice Fakulteeta jest u skladu s odredbom iz Članka 8, stavka 2. točke 1. ovog
Zakona. Ako ste u stvarnom životu i radu suočeni s potrebom primjene ovog Zakona, svakako
proučite cjeloviti tekst zakona objavljen u «Narodnim novinama» i zatražite odgovarajuću
pomoć pravnih stručnjaka. Ovaj izvadak je postavljen na mrežne stranice Fakulteta isključivo
da se olakša ostvarivanje sljedeća dva cilja:
1. Da se kod svih članova akademske zajednice (a posebice studenata i mladih
istraživača) poveća svijest o postojanju autorskih prava DRUGIH osoba i činjenici da
je prijeko potrebno poštivati ta prava uz pridržavanje etičkih načela i najviših
standarda profesionalnog i odgovornog djelovanja u akademskoj zajednici;
2. Da se članovima naše akademske zajednice (a posebice onima koji se spremaju
napisati svoju prvu knjigu i sklopiti prvi ugovor s nakladnikom) sažeto ukaže na
njihova temeljna prava kao autora i stvari na koje je dobro paziti u pregovorima s
potencijalnim nakladnicima.
IZVADAK IZ ZAKONA:
Članak 2., stavci 1 i 3:
Stavak 1: Autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobi koja stvori autorsko djelo.
Stavak 3: Nositeljem drugih srodnih prava može biti svaka fizička i pravna osoba, ako
zakonom nije drukčije odreñeno.
Članak 3. Objavljivanje, izdavanje, javnost i javno korištenje
(1) Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno
pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava.
(2) Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se izdanim ako su uz pristanak
nositelja prava primjerci toga autorskoga djela odnosno predmeta srodnog prava
ponuñeni javnosti ili stavljeni u promet u količini koja zadovoljava razumne potrebe
javnosti.
(3) Javnost, po ovom Zakonu, označava veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg
kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama.
(4) Javnim korištenjem autorskog djela smatra se svako korištenje autorskog djela i
predmeta zaštite srodnih prava koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru
koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti
pristupa autorskom djelu i predmetima srodnih prava u vrijeme i na mjestu koje sami
odaberu.
Članak 5. Autorsko djelo
(1) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i
umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik
izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije odreñeno.
(2) Autorska djela jesu osobito:
- jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi),
- glazbena djela, s riječima ili bez riječi,
- dramska i dramsko-glazbena djela,
- djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na
materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,

-

djela arhitekture,
djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan
kinematografskom stvaranju),
- kartografska djela,
- prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice i dr.
(3) Predmet autorskog prava može biti svako autorsko djelo osim onoga koje to ne može
biti po svojoj naravi kao i onog za koje je odredbama ovoga Zakona odreñeno da ne
može biti predmetom autorskog prava.
(4) Predmet autorskog prava je autorsko djelo u cjelini, uključujući i nedovršeno autorsko
djelo, naslov te dijelove autorskog djela koji udovoljavaju pretpostavkama iz stavka 1.
ovoga članka.
(5) Naslov autorskog djela koji ne udovoljava pretpostavkama da bi bio predmet
autorskog prava, a koji je već korišten za neko autorsko djelo, ne može se koristiti za
djelo iste vrste ako bi mogao izazvati zabunu o autoru.
Članak 6. Prerade
(1) Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su
originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao
samostalna autorska djela.
(2) Prijevodi službenih tekstova iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva zaštićeni su
osim ako su učinjeni radi službenog informiranja javnosti i kao takvi objavljeni.
(3) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne utječu na prava autora djela koja su prerañena.
Članak 7. Zbirke i baze podataka
(1) Zbirke samostalnih autorskih djela, podataka ili druge grañe kao što su enciklopedije,
zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih
elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora, zaštićene su kao takve.
(2) Zaštita koju uživa zbirka iz stavka 1. ovog članka ne proteže se na njezin sadržaj i ni
na koji način ne utječe na prava koja postoje na autorskim djelima i predmetima
srodnih prava uvrštenim u tu zbirku.
(3) Baze podataka, po ovom Zakonu, jesu zbirke ureñene po odreñenom sustavu ili
metodi, čiji su elementi pojedinačno pristupačni elektroničkim ili drugim sredstvima.
(4) Zaštita koja je ovim Zakonom predviñena za baze podataka ne odnosi se na računalne
programe koji su korišteni za izradu ili rad baza podataka pristupačnih elektroničkim
sredstvima.
Članak 8., stavci 1 i 2: Nezaštićene tvorevine
(1) Predmetom autorskog prava su izražaji, a ne ideje, postupci, metode rada ili
matematički koncepti kao takvi.
(2) Nisu predmetom autorskog prava:
1. otkrića, službeni tekstovi iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva (zakoni, uredbe,
odluke, izvješća, zapisnici, sudske odluke, standardi i sl.) i druga službena djela, kao i
njihove zbirke, koja su objavljena radi službenog informiranja javnosti,
2. dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija.
Članak 9. Autori
(1) Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila.

(2) Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja
autorskog djela.
Članak 10. Autori sastavljenih djela
(1) Ako dva ili više autora saastavi svoja stvorena autorska djela radi njihova zajedničkog
korištenja, svaki od autora zadržava autorsko pravo na svojemu autorskom djelu.
(2) Meñusobni odnosi autora sastavljenih djela ureñuju se ugovorom. Ako ugovorom ili
pravilima iz članka 167. stavka 1. ovoga Zakona nije drukčije odreñeno smatra se da
svi autori sastavljenog djela imaju pravo na jednaki udio u naknadi za korištenje toga
sastavljenog djela.
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Članak 11. Koautori
Koautori djela su osobe koje su zajedničkim radom stvorile autorsko djelo, a čijim se
doprinosima ne može samostalno koristiti.
Koautorima pripada zajedničko autorsko pravo na stvorenom autorskom djelu, tako da
svakome pripada dio toga autorskog prava računski odreñen razmjerno prema cijelom
autorskom pravu (koautorski dio).
U sumnji koliki su koautorski dijelovi smatra se da su jednaki.
Za objavljivanje, korištenje te za izmjenu njihovoga djela potreban je pristanak svih
koautora. Pojedini koautor ne može uskratiti svoj pristanak iz razloga koji je protivan
načelu savjesnosti i poštenja, ni poduzimati bilo koju radnju koja neopravdano šteti ili
bi mogla štetiti zakonitim interesima ostalih koautora. Ako se ne postigne suglasnost
svih koautora o objavljivanju, korištenju ili izmjeni njihovoga djela odluku o tome će
donijeti sud na zahtjev bilo kojeg od koautora.
Udio pojedinog koautora u koristima ostvarenim korištenjem njihovog djela odreñuje
se razmjerno njegovom koautorskom dijelu, ako ugovorom kojim se ureñuju njihovi
meñusobni odnosi nije drukčije odreñeno.

Članak 12. Presumpcija autorstva i ostvarivanje autorskog prava kad autor nije poznat
(1) Autorom se smatra osoba čije je ime, pseudonim, umjetnički znak ili kod na uobičajen
način označen na primjercima autorskog djela ili pri objavi autorskog djela, dok se ne
dokaže suprotno.
(2) Ako autor nije poznat, niti se može odrediti po odredbi stavka 1. ovoga članka, smatra
se da je autorsko pravo ovlašten ostvarivati:
1. za izdano djelo – nakladnik koji je autorsko djelo zakonito izdao,
2. za objavljeno, ali neizdano djelo – osoba koja je autorsko djelo zakonito objavila.
(3) Otrkivanjem identiteta autora prestaju se primjenjivati odredbe iz stavka 2. ovoga
članka, a nakladnik odnosno osoba koja je autorsko djelo objavila dužna je autoru
predati imovinske koristi stečene ostvarivanjem njegova prava prema pravilima o
pravnom položaju poštenog posjednika koji mora stvar predati njenom vlasniku ako
ugovorom nije drukčije odreñeno.
Članak 13. Sadržaj autorskog prava
(1) Autorsko pravo sadržava moralna prava autora, imovinska prava autora i druga prava
autora.
(2) Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom
(moralna prava autora), imovinski interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela
(imovinska prava autora) i ostali interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela
(druga prava autora).

(3) Za svako korištenje autorskog djela autoru pripada naknada, ako ovim Zakonom ili
ugovorom nije drukčije odreñeno.
Članak 14. Moralna prava autora – pravo prve objave
(1) Autor ima pravo odrediti hoće li, kada, gdje, kako i pod kojim uvjettima njegovo
autorsko djelo biti prvi put objavljeno.
(2) Do objave autorskog djela autor ima pravo na otkrivanje javnosti sadržaja ili opisa
svojega autorskog djela.
Članak 15. Moralna prava autora – pravo na priznanje autorstva
(1) Autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela.
(2) Osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti
autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden ili ako način
pojedinoga javnog korištenja autorskog djela onemogućava navoñenje autora.
Članak 16. Moralna prava autora – Pravo na poštivanje autorskog djela i čast ili ugled
autora
Autor ima pravo usprotiviti se deformiranju, sakaćenju i sličnoj izmjeni svojega autorskog
djela, te uništenju kao i svakom korištenju autorskog djela na način koji ugrožava njegovu
čast ili ugled.
Članak 18. Imovinska prava autora – općenito
Autor ima isključivo pravo sa svojim autorskim djelom i koristima od njega činiti što ga je
volja, te svakoga drugog od toga isključiti, ako zakonom nije drukčije odreñeno. To pravo
obuhvaća, osobito:
- pravo reproduciranja (pravo umnožavanja),
- pravo distribucije (pravo stavljanja u promet),
- pravo priopćavanja autorskog djela javnosti,
- pravo prerade.
Članak 19. Imovinska prava autora – reproduciranje
(1) Pravo reproduciranja je isključivo pravo izrade autorskog djela u jednom ili više
primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo
kojim sredstvima i u bilo kojem obliku. Pravo reproduciranja uključuje i fiksiranje
kojim se pojmom označava utvrñivanje autorskog djela na materijalnu ili drugu
odgovarajuću podlogu.
(2) Autorsko djelo se reproducira i fiksira, osobito, grafičkim postupcima, fotokopiranjem
i drugim fotografskim postupcima kojima se postiže isti učinak, zvučnim ili vizualnim
snimanjem, grañenjem odnosno izvedbom djela arhitekture, pohranom autorskog djela
u elektroničkom obliku, fiksiranjem autorskog djela prenošenog kompjutorskom
mrežom na materijalnu podlogu.
Članak 20., stavci 1, 2 i 3: Imovinska prava autora – distribucija i iznajmljivanje
(1) Pravo distribucije je isključivo pravo stavljanja u promet izvornika ili primjeraka
autorskog djela prodajom ili na koji drugi način te njihova nuñenja javnosti u tu svrhu.
(2) S prvom prodajom ili drugim prijenosom vlasništva nad izvornikom ili primjercima
autorskog djela na području Republike Hrvatske, od strane nositelja prava ili uz
njegov pristanak, iscrpljuje se pravo distribucije u pogledu tog izvornika odnosno tih
primjeraka autorskog djela za područje Republike Hrvatske. Iscrpljenjem prava
distribucije ne prestaje pravo iznajmljivanja autorskog djela, pravo autora da odobri ili

zabrani izvoz ili uvoz izvornika ili primjeraka djela u odreñenu državu, kao i pravo na
naknadu za javnu posudbu djela prema članku 33. ovoga Zakona. U pogledu zbirki
iscrpljenje prava distribucije se odnosi samo na daljnju prodaju.
(3) Iznajmljivanje, po ovom Zakonu, označava davanje na korištenje izvornika ili
primjeraka djela u ograničenom razdoblju, radi ostvarivanja izravne ili neizravne
imovinske ili komercijalne koristi.
Članak 21. Imovinska prava autora – priopćavanje autorskog djela javnosti
Autor ima isključivo pravo priopćavanja autorskog djela javnosti. To pravo obuhvaća,
osobito:
- pravo javnog izvoñenja,
- pravo javnog prikazivanja scenskih djela,
- pravo javnog prenošenja,
- pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
- pravo javnog prikazivanja,
- pravo radiodifuzijskog emitiranja,
- pravo radiodifuzijskog reemitiranja,
- pravo javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja,
- pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.
Članak 22, stavak 1. Javno izvoñenje
Pravo javnog izvoñenja je isključivo pravo na priopćavanja javnosti:
1. djela iz područja književnosti ili znanosti njegovim čitanjem ili recitiranjem uživo
(pravo javnog recitiranja);
Članak 24. Javno prenošenje
Pravo javnog prenošenja je isključivo pravo da se recitacija, glazbena izvedba ili scensko
prikazivanje autorskog djela priopći javnosti koja se nalazi izvan prostora u kojemu se
autorsko djelo uživo recitira, izvodi ili scenski prikazuje, putem zvučnika, ekrana ili bilo
kojega drugoga tehničkog ureñaja.
Članak 25. Javno priopćavanje fiksiranog djela
Pravo javnog priopćavanja fiksiranoga autorskog djela isključivo je pravo priopćavanja
javnosti zvučno ili vizualno snimljenog autorskog djela s podloge na koju je fiksirano.
Članak 26. Javno prikazivanje
Pravo javnog prikazivanja isključivo je pravo priopćavanja javnosti djela likovnih umjetnosti,
arhitekture, primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografskog ili audiovizualnog
djela, te kartografskog djela ili prikaza znanstvene ili tehničke prirode, pomoću tehničkih
ureñaja.
Članak 30. Stavljanje na raspolaganje javnosti
Pravo stavljanja na raspolaganje javnosti isključivo je pravo da se autorsko djelo priopći
javnosti, bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup
autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu.
Članak 31. Pravo prerade autorskog djela
Pravo prerade isključivo je pravo na prevoñenje, prilagoñavanje, glazbenu obradu ili koju
drugu preinaku autorskog djela.

Članak 33. stavci 1, 2, 4 i 5: Pravo na naknadu za javnu posudbu
Stavak 1: Autor ima pravo na primjerenu naknadu, ako se izvornik ili primjerci njegova djela
u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija, posuñuju posredovanjem javnih knjižnica.
Stavak 2: Posuñivanje, po ovom Zakonu, označava davanje na korištenje u ograničenom
razdoblju, bez ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi.
Stavak 4: Autor se ne može odreći prava iz stavka 1. ovoga članka.
Stavak 5: Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, autori baza podataka imaju
isključivo pravo javne posudbe izvornika ili primjeraka svojih baza podataka.
Članak 37. Odricanje od prava, prenosivost i ovršnost prava slijeñenja
(1) Autor se ne može odreći prava slijeñenja.
(2) Pravo slijeñenja ne može se prenositi pravnim poslovima za života autora.
Nakon smrti autora pravo slijeñenja prelazi na njegove nasljednike i naknada
treba biti plaćena njima.
(3) Pravo slijeñenja ne može biti predmet ovrhe.
Članak 39. Pravo pristupa autorskom djelu
(1) Autor ima pravo zahtijevati od vlasnika ili neposrednog posjednika izvornika ili
primjerka autorskog djela da mu omogući pristup njegovom djelu, ako je to
neophodno radi izrade primjeraka autorskog djela ili prerade autorskog djela po
odredbi iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, i ne protivi se bilo kojem zakonitom
interesu vlasnika odnosno posjednika.
(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuju vlasnika i neposrednog posjednika da
autoru preda izvornik odnosno primjerak autorskog djela.
Članak 41. Nasljeñivanje autorskog prava
(1) Autorsko pravo je nasljedivo.
(2) Nasljednicima autora pripadaju sva prava koja bi pripadala autoru, ako ovim Zakonom
nije drukčije odreñeno.
(3) Na sva druga pitanja u svezi s nasljeñivanjem autorskog prava, koja nisu ureñena ovim
Zakonom, primjenjuju se opći propisi o nasljeñivanju.
Članak 42. Prenosivost autorskog prava
(1) Autorsko pravo je neprenosivo osim kod nasljeñivanja i prenošenja u korist
sunasljednika kod razvrgnuća nasljedničke zajednice.
(2) Druga raspolaganja autorskim pravom su dopuštena, ako ovim Zakonom nije drukčije
odreñeno.
Članak 43. Ovrha
(1) Autorsko pravo ne može biti predmet ovrhe. Predmet ovrhe mogu biti samo imovinske
koristi stečene korištenjem autorskog djela, ako ovim Zakonom nije drukčije
odreñeno.
(2) Ako je autor nedovršenjem autorskog djela ili neobjavljivanjem rukopisa povrijedio
ugovornu obvezu, ne može ga se prisiliti na njezino ispunjenje, ali odgovara za štetu
nastalu neispunjenjem obveze.
Članak 50. Odricanje od autorskog prava
Autor se ne može odreći svojega autorskog prava.
Članak 56. stavci 1 i 2: Nakladnički ugovor – općenito o ugovoru

Stavak 1: Nakladničkim ugovorom (izdavačkim ugovorom) autor se obvezuje za nakladnika
(izdavača) osnovati pravo reproduciranja svojega odreñenog autorskog djela tiskanjem ili
drugim sličnim postupkom i pravo distribucije primjeraka autorskog djela (pravo izdavanja), a
nakladnik se obvezuje autorsko djelo na ugovoreni način izdati i autoru za to platiti
ugovorenu naknadu ako ugovorom nije drukčije odreñeno, te se brinuti o uspješnoj distribuciji
primjeraka autorskog djela i davati autoru podatke o distribuciji autorskog djela. Nakladnički
ugovor mora sadržavati odredbu o trajanju prava izdavanja.
Stavak 2: Ako nakladničkim ugovorom nije drukčije odreñeno, smatra se da nakladnik ima
isključivo pravo izdavanja djela iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 57. Pravo prevoñenja i druga prava
Ugovorom iz članka 56. ovoga Zakona autor može nakladniku prepustiti i pravo prevoñenja
svojeg djela na odreñeni jezik te pravo izdavanja prevedenog djela, kao i druga imovinska
prava.
Članak 58. Provjera točnosti podataka
(1) Autor ima svakodobno pravo uvida i kontrole nakladnikovih poslovnih knjiga i
dokumentacije radi provjere točnosti podataka koje je nakladnik dao autoru.
(2) Autor je ovlašten zahtijevati od treće osobe koja je za nakladnika umnožavala
autorsko djelo podatke o broju umnoženih primjeraka njegovog djela, a ta je osoba
dužna autoru dati potpune i istinite podatke.
Članak 61. Nakladnički ugovor – odreñivanje autorske naknade
(1) Ako je autorska naknada odreñena u postotku od maloprodajne cijene prodanih
primjeraka, nakladničkim ugovorom mora se odrediti minimalni broj primjeraka prvog
izdanja te najniži iznos naknade koju je nakladnik obvezan platiti autoru neovisno o
broju prodanih primjeraka.
(2) Ako je autorska naknada odreñena u paušalnom iznosu, nakladničkim ugovorom,
mora se odrediti ukupni broj primjeraka ugovorenih izdanja. Ako ukupni broj
primjeraka nije ugovoren, a iz dobrih poslovnih običaja ili iz okolnosti slučaja ne
proizlazi drukčije, nakladnik može izdati najviše 500 primjeraka autorskog djela.
Članak 62. Nakladnički ugovor – drugi sastojci ugovora
Nakladnički ugovor može sadržavati osobito i sljedeće:
- rok u kojem je autor obvezan nakladniku predati uredan rukopis ili drugi izvornik
djela. Ako ugovorom nije drukčije odreñeno, taj rok iznosi godinu dana od dana
sklapanja ugovora;
- rok u kojem je nakladnik obvezan izdati autorsko djelo. Ako ugovorom nije drukčije
odreñeno, taj rok iznosi godinu dana od dana predaje urednog rukopisa ili drugog
izvornika djela;
- broj izdanja koji je nakladnik ovlašten izdati. Ako ugovorom nije drukčije odreñeno,
nakladnik ima pravo samo na jedno izdanje djela;
- rok u kojem je nakladnik obvezan izdati novo izdanje djela, ako je ugovoreno. Ako
ugovorom nije drukčije odreñeno, taj rok iznosi godinu dana računajući od dana kad je
autor podnio pisani zahtjev;
- odredbu o vlasništvu rukopisa ili drugog izvornika. Rukopis ili drugi izvornik ostaje u
vlasništvu autora osim ako se na temelju ugovora obveže predati ga u vlasništvo
nakladnika;
- izgled i tehničku opremljenost primjeraka djela.

Članak 63. Nakladnički ugovor – Poboljšanja i druge izmjene autorskog djela
Ako nakladničkim ugovorom nije drukčije odreñeno, nakladnik je obvezan u slučaju novih
izdanja djela omogućiti autoru unošenje poboljšanja ili drugih izmjena autorskog djela, pod
pretpostavkom da to ne mijenja karakter autorskog djela.
Članak 64. Nakladnički ugovor – Propast rukopisa i pripremljenog izdanja
(1) Ako rukopis ili drugi izvornik djela nakon njegove predaje nakladniku propadne
krivnjom nakladnika ili zbog više sile, autor ima pravo na naknadu koja bi mu pripala
da je autorsko djelo izdano. Ako autor ima drugi primjerak autorskog djela dužan je
predati nakladniku primjerak tog djela na nakladnikov trošak.
(2) Ako pripremljeno izdanje autorskog djela zbog više sile u potpunosti propadne prije
njegova stavljanja u promet, nakladnik ima pravo pripremiti novo izdanje, a autoru
pripada naknada samo za propalo izdanje.
(3) Ako pripremljeno izdanje autorskog djela zbog više sile djelomično propadne prije
njegova stavljanja u promet, nakladnik ima pravo, bez plaćanja naknade autoru,
reproducirati samo onoliko primjeraka autorskog djela koliko je propalo.
Članak 65. Nakladničko pravo prvenstva
(1) Nakladnik koji je stekao pravo na izdavanje autorskog djela ima, u pogledu izdavanja
toga djela u elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku, pravo prvenstva pred drugim
nakladnicima koji ponude iste uvjete.
(2) Nakladnik koji se namjerava koristiti pravom iz stavka 1. ovoga članka dužan je u
roku od 30 dana od dana primitka autorovog pisanog poziva dostaviti autoru svoju
ponudu.
(3) Nakladničko pravo prvenstva iz stavka 1. ovoga članka traje do isteka roka od dvije
godine od dana sklapanja nakladničkog ugovora.
Članak 66. Prestanak raskidom nakladničkog ugovora
(1) Autor može zahtijevati raskid nakladničkog ugovora ako nakladnik ne izda autorsko
djelo ili ne pristupi izdavanju novog ugovorenog izdanja autorskog djela u
ugovorenom ili u zakonskom roku.
(2) Ako se nakladnički ugovor raskida krivnjom nakladnika, autor ima, osim prava na
naknadu štete, i pravo zadržati primljenu naknadu, odnosno zahtijevati isplatu
ugovorene naknade.
(3) Nakladnik može zahtijevati raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora,
ako autor ne preda nakladniku rukopis ili drugi izvornik autorskog djela u
ugovorenom ili u zakonskom roku.
Članak 67. Uništavanje primjeraka autorskog djela
(1) Nakladnik koji neprodane primjerke autorskog djela namjerava prodati za preradu, ili
ih na drugi način uništiti ili ih povući iz prometa, dužan je otkup tih primjeraka
najprije ponuditi autoru, i to po cijeni koju bi za te primjerke dobio da ih prodaje za
preradu. Ako to ne učini, odgovara za povredu moralnog prava autora.
(2) Ako autor ne prihvati ponudu nakladnika iz stavka 1. ovoga članka, ili je prihvati
samo za odreñeni broj primjeraka, preostale primjerke autorskog djela nakladnik može
prodati za preradu.

Članak 75. Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu
Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, po ovom Zakonu, označava djelo koje za vrijeme
trajanja radnog odnosa kod odreñenog poslodavca stvori autor – zaposlenik izvršavajući svoje
obveze ili po uputama toga poslodavca. Odnosi u pogledu autorskog djela stvorenog u
radnom odnosu ureñuju se ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se
ureñuje radni odnos.
Članak 76. Pravo iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu
Ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska djela, ugovorom o radu
odreñuje se, izmeñu ostalog, stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te
posebice, ako ga stječe, opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Ako ovim
Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se ureñuje radni odnos nije drukčije
odreñeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja.
Članak 81. Privremene radnje reproduciranja autorskog djela
Privremene radnje reproduciranja autorskog djela čija je jedina svrha omogućavanje prijenosa
u mreži izmeñu trećih strana preko posrednika ili ovlašteno korištenje autorskog djela, koje su
prolazne ili popratne, koje čine sastavni i bitni dio tehnološkog procesa i koje kao takve
nemaju nezavisan gospodarski značaj, izuzete su iz isključivog prava reproduciranja
autorskog djela iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona. Odredbe ovoga članka ne utječu na
odredbe članka 97. ovoga Zakona.
Članak 82. Reproduciranje autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje
Fizička osoba može reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu ako to čini za privatno
korištenje, kao i reproducirati autorsko djelo u obliku fotokopije i za drugo vlastito korištenje,
koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti.
Nije dopušteno reproduciranje cijele knjige osim ako su primjerci te knjige rasprodani
najmanje dvije godine, grafičkih izdanja glazbenih djela (u daljnjem tekstu: notni materijal),
elektroničkih baza podataka, kartografskih djela kao ni izgradnja arhitektonskog objekta, ako
ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije odreñeno.
Članak 84. Ograničenja u korist pojedinih ustanova
Javni arhivi, javne knjižnice, obrazovne i znanstvene ustanove, ustanove za predškolski odgoj
i socijalne (karitativne) ustanove, a koje svoje usluge ne naplaćuju, mogu iz vlastitog
primjerka reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu u najviše jednom primjerku.
Članak 85. Zbirke namijenjene nastavi ili znanstvenom istraživanju
(1) Dopušteno je reproduciranje na papir ili sličan medij i distribuiranje pojedinih
odlomaka zakonito objavljenih autorskih djela ili cjelovitih kratkih autorskih
djela s područja znanosti, književnosti i glazbe, kao i pojedinačnih objavljenih
autorskih djela s područja likovnih umjetnosti, arhitekture, primijenjenih
umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografskih ili kartografskih djela te prikaza
znanstvene ili tehničke prirode, u obliku zbirke koja sadržava priloge više
autora i koja je po svojem sadržaju i sistematizaciji isključivo namijenjena
nastavi ili znanstvenom istraživanju uz navoñenje izvora, osim ako to autor
izričito ne zabrani. Reproduciranje i distribuiranje pojedinih dijelova autorskih
djela ne smatra se povredom prava iz članka 16. ovoga Zakona osim ako bi se
objavljivanjem pojedinih dijelova ugrozili čast ili ugled autora.
(2) Autori djela sadržanih u zbirci iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na
primjerenu naknadu za reproduciranje i distribuiranje njihovih autorskih djela.

Članak 87. Korištenje autorskih djela u sudskim, upravnim i drugim službenim
postupcima
(1) Dopušteno je reproduciranje autorskih djela radi korištenja u sudskim, i upravnim
postupcima, kao i, izuzevši zbirke, arbitražnim i drugim službenim postupcima.
(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na
priopćavanje javnosti primjeraka autorskih djela izrañenih za potrebe službenih
postupaka.
Članak 88. Korištenje autorskih djela u nastavi
Dopušteno je javno izvoñenje ili scensko prikazivanje autorskih djela u obliku izravnog
poučavanja na nastavi, ili na priredbama koje su vezane uz nastavu, u opsegu opravdanom
obrazovnom svrhom koja se želi postići takvim priopćavanjem, ako se autorsko djelo ne
koristi radi ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi za obrazovnu
ustanovu, organizatora ili treće osobe, ako izvoñači ne primaju naknadu za izvoñenje
autorskih djela, te ako se ne naplaćuju ulaznice.

(1)
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2.
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Članak 89. Korištenje autorskih djela u svrhu informiranja javnosti
Dopušteno je, u opsegu potrebnom za izvješćivanje javnosti o tekućim dogañajima
putem tiska, radija ili televizije, reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti:
autorskih djela koja se pojavljuju kao sastavni dio tekućeg dogañaja o kojem se
javnost izvješćuje, pod uvjetom da se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara
svrsi i načinu izvješćivanja o tekućem dogañaju,
novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim
pitanjima, koji su objavljeni u drugim sredstvima javnog priopćavanja, pod uvjetom da
autor to nije izričito zabranio i da se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara
svrsi i načinu izvješćivanja,
javnih političkih, vjerskih i drugih govora održanih u tijelima državne ili lokalne
vlasti, vjerskim ustanovama ili prilikom državnih i vjerskih svečanosti te izvadaka iz
javnih predavanja.
U svim slučajevima iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti izvor i autorstvo
djela.

Članak 90. Citati
Dopušteno je doslovno navoñenje ulomaka autorskog djela (citata) koje je na zakonit način
postalo pristupačno javnosti, radi znanstvenog istraživanja, nastave, kritike, polemike,
recenzije, osvrta, u mjeri opravdanoj svrhom koja se želi postići i u skladu s dobrim
običajima, time da se mora naznačiti izvor i ime autora.
Članak 91. Reproduciranje autorskih djela trajno smještenih na javnim mjestima
(1) Dopušteno je reproduciranje autorskih djela koja su trajno smještena na ulicama,
trgovima, parkovima ili drugim mjestima pristupačnim javnosti te distribuiranje i
priopćavanje javnosti takvih reprodukcija.
(2) Djela iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se reproducirati u trodimenzionalnom obliku.
(3) Na primjercima djela iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti izvor i autorstvo
djela, osim ako to nije moguće.
Članak 97. Korištenje baze podataka

(1) Ovlašteni korisnik baze podataka ili njezina primjerka može izvršiti bilo koji akt
korištenja ako je neophodan za pristup sadržaju baze podataka i njegovo redovito
korištenje.
(2) Ako je korisnik ovlašten samo za dio baze podataka, dopušteno je reproduciranje i
prerada samo toga dijela.
(3) Svaka ugovorna odredba protivna stavku 1. i 2. ovoga članka ništavna je.
Članak 99. Opća odredba o trajanju autorskog prava
Autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira
kada je autorsko djelo zakonito objavljeno, ako ovim Zakonom nije drukčije odreñeno.
Članak 100. stavak 1: Trajanje autorskog prava za koautorsko djelo
Stavak 1: Ako su koautori iz članka 11. ovoga Zakona nositelji zajedničkoga autorskog prava
na stvorenom autorskom djelu, rok iz članka 99. ovoga Zakona računa se od smrti koautora
koji je najduže živio.
Članak 103. Trajanje autorskog prava za autorsko djelo objavljeno u dijelovima
Ako se trajanje autorskog prava računa od zakonite objave autorskog djela, a to djelo se
objavljuje u svescima, dijelovima, nastavcima, izdanjima ili epizodama, taj se rok za svaki
takav dio računa zasebno.
Članak 105. Računanje rokova
Rokovi trajanja autorskog prava odreñeni ovim Zakonom računaju se od 1. siječnja godine
koja neposredno slijedi godinu u kojoj je nastala činjenica od koje se računa početak roka.
Članak 106. Učinci isteka roka
(1) Prestankom autorskog prava, autorsko djelo postaje javno dobro, te se može
slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te
časti ili ugleda autora.
(2) Protiv onih koji ne poštuju obveze iz stavka 1. ovoga članka nasljednici autora,
udruge autora kojima je autor pripadao, druge osobe koje za to imaju pravni
interes te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ovlašteni su zahtijevati
prestanak povrede te obveze.
Članak 107. Računalni program
Računalni program je zaštićen kao jezično djelo po ovom Zakonu ako je izvoran u smislu da
predstavlja vlastitu intelektualnu tvorevinu svog autora. Pojam računalni program obuhvaća
izražaj računalnog programa u bilo kojem obliku uključujući i pripremni dizajnerski materijal.
Ideje i načela na kojima se zasniva bilo koji element računalnog programa, uključujući i ona
na kojima se zasnivaju njegova sučelja, nisu zaštićena autorskim pravom.
Članak 108. Računalni program stvoren u radnom odnosu
Ako je računalni program stvorio zaposlenik u izvršavanju svojih obveza ili slijedeći upute
poslodavca, poslodavac je isključivo ovlašten izvršavati sva imovinska prava na tako
stvorenom programu, ako ugovorom nije drugačije odreñeno.
Članak 112. Posebne mjere zaštite
Povreda prava na računalnom programu čini se osobito:
1. bilo kojom radnjom distribucije primjerka računalnog programa za koji se zna ili ima
razloga vjerovati da je to primjerak kojim je povrijeñeno tuñe pravo,

2. posjedovanjem, u komercijalne svrhe, primjerka računalnog programa za koji se zna
ili ima razloga vjerovati da je to primjerak kojim je povrijeñeno tuñe pravo,
3. bilo kojom radnjom distribucije ili posjedovanjem u komercijalne svrhe bilo kojeg
sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje tehničkog ureñaja koji
služi za zaštitu računalnog programa ili osujetiti rad toga ureñaja.
Članak 145. Pravo nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za
privatno ili drugo vlastito korištenje
(1) Nakladnici imaju vlastito pravo na naknadu za svako reproduciranje svojih pisanih
izdanja za privatno ili drugo vlastito korištenje odgovarajuće pravu autora na naknadu
iz stavka 2. članka 32. ovoga Zakona.
(2) Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka traje 50 godina od zakonitog izdanja djela
i može se njime slobodno raspolagati.
Članak 194. stavak 1-3: Područje primjene Zakona
(1) Zaštićeni su po ovom Zakonu, autori i nositelji srodnih prava koji su državljani
Republike Hrvatske ili imaju svoje sjedište u Republici Hrvatskoj.
(2) Jednako kao osobe iz stavka 1. ovoga članka, zaštićene su strane fizičke ili pravne
osobe (stranci) u okviru obveza što ih je Republika Hrvatska prihvatila na temelju
meñunarodnih ugovora ili na temelju stvarne uzajamnosti. Dok se ne dokaže suprotno
smatra se da stvarna uzajamnost postoji.
(3) Bez obzira na odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka zaštićeni su po ovom Zakonu
stranci:
1. u pogledu autorskih djela pisanih na hrvatskom jeziku,
2. u pogledu moralnih prava – u svakom slučaju.

