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НУШИНЕВИ АУТОРСКИ УГОВОРИ

1) Стваралачка делатност Браниолава 
Пушића трајала je више од пола века. За 
то време он ce огледао y свим кн»ижев- 
ним родовима и био веома продуктиван. 
За живота, његова дела су иггампана y 
Београду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, 
Новом Саду, Мостару, Сремским Карлов- 
цима и другим градовима, a превођена су 
и y иностранству. Колика je популарност 
Нушића данас (назива ce: „Нушић —  наш 
савременик“ ) нека посведочи чињеница да 
су његова дела стигла на позорнице Ки- 
не, да cy ce о њему појавиле монографије 
y Совјетском Савезу и Бугарској.

У  Народној библиотеци Србије налази 
ce попис његових дела која су до сада пуб- 
ликована.1 У Библиографији Бранислава 
Нушића на првом месту ce налази коме- 
дија Народни посланик, написана 1883, a 
списак ce завршава комедијама Покојник 
из 1937. и Власт, која je остала недоврше- 
на* Накнадно, 1989, пронађена je од стра- 
не унука Бранмслава Нушића, Ивана Пре- 
дића, комедија Ne désesperez jamais! Co
médie en uin acte (He очајавајте никад!), 
која je штампана y Београду и промовиса- 
на y Смедереву 1989. о Нупгићевим дани- 
ма, a поводом 125. године рођења славног 
комедиографа.3

Нужно везано за стваралачки рад je 
уговарање штампања створених дела. To 
ce код Нушића може, на основу располо- 
живих уговора само делимично пратити.

У  легату његове ћерке Гите Предић- 
-Нушић4 налази ce само пет ауторских 
уговора, од којих ce четири односе на из- 
давање појединачних шги целокупних де-

ла, a y  једном ce Нушић појављује као 
уговарач за продају својих дела по осно- 
ву комисионог уговора.

Како je Нушић остваривао своја аутор- 
ска права и y каквој ce материјалној си- 
туацији налазио види ce из поименично 
обрађених уговора.6

2) Приповетке под називом РАМ АЗАН - 
СКЕ ВЕЧЕРИ Бранислав Нушић je први 
пут објавио y  Сарајеву, 1898. године. To 
издање поседује Музеј града Београда y 
Легату Гите Предић-Нушић, под бројем 391.

У  истом Легату под бројем 352, a y  од- 
секу „Документи и признања“ под бројем 
352 наведен je „Уговор закључен између 
Бранислава Нушића и издавачке књижа- 
ре „Напредак“ из Београда о издавашу де- 
ла „Рамазанске вечери“ , 1920, 29,5 X 23,3
1 1. БН 175“ «

Тај „уговор“ само ce условно може та- 
ко назвати јер на њему нема потписа дру- 
гог уговорача —  Бракислава Нушића.

Писмо je написано на меморадуму Из- 
давачке књижаре „Напредак“ y Београду 
20. новембра 1920. године мастилом, доста 
читким рукописом и садржи седам тачака. 
На крају уговора за књижару „Напредак“ 
стоји потггис који није читак.

Предмет уговора je издавање дела „Ра- 
мазанске вечери“ y обиму од 12— 14 иггам- 
парских табака y 5.000 примерака. Нуши- 
ћу je одређен хонорар y  износу од 8.000 
динара од чега je имало да му ce исплати
2.000 динара при потписивању уговора, a 
остатак од 6.000 „месец дана по изласку 
књиге“ .
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У тачки 3, чији je први ред подвучен 
(сигурно због значаја) стоји: ..Књига мора 
бити готова до конца јануара 1921. год. y 
укусном издагБу по споразуму.“

У цену ауторског хонорара ушла je ч 
коректура сложеног текста кгаиге, јер тач- 
ка 4. изричити каже: „Коректуру води Г. 
Кушић бесплатно.“

Остале одредбе уговора су сличне да- 
иашњим. Нушић je имао да добије триде- 
сет примерака књигс бесплатно, аутор не 
може штампати ново мздање (,,п a н и л а- 
т и н и ц о м“ ), док ce старо издање потпуно 
не распрода, те књижара ,,Напредак“ има 
првенствено право «а  ново мздање исте 
кшиге под истим условима који би са дру- 
ге стране били понуђени Нушићу.

Завршна реченица y уговору каже 
„Горши уговор y свему признајем за свој“ , 
али пошто га Нушић није потписао —  про- 
пстиче да je то највероватније примерак 
који je остао њему, јер je ово дело штам- 
пано.

3) Уговор са Гецом Коном о издавању 
целокупних дела Бранислава Нушића за- 
кључен je иа дан 26. марта 1931. године.7 
Сачињен je y 11 тачака и написан писаћом 
машином. Браиислав Нушић ce иотписао 
својим пуним, карактеристичним потпи- 
сом, као и Геца Кон, који je са леве стра- 
не уговора, на крају треће стране ставио: 
,,Београд, 26 марта 1931“ .

У „Целокупна дела Бран. Ђ. Нушића“ 
имају да уђу, по слову уговора, сва до сада 
објављена и необјављена дела која су ова- 
ко означена: I Позориште (укупно 36 де- 
ла; под 1. je Народни посланик, a послед- 
ње, 36. je Госпођа Министарка), II- Други 
састави: 1. Листићи, 2. Општинско дете
3. Приповетке једног каплара, 4. Рамазан- 
ске вечери, 5. Аутобиографија, 6. Хумори- 
стичке приче, 7. Бен-Акиба, 8. Деветсто- 
петнаеста и III. Путописи и описи: 1. Ко- 
сово, 2. Крај обала Охридскога језера, 3. 
С Косова на Сиње Mope.

Даље je одређено да Целокупна дела 
имају да буду издата y 30 кљига, y просе- 
ку свака од 20 табака на формату 52/78 на 
хартији квалитета холцфрај, a тираж je 
одређен од сваке књиге на по 3.000 прнме- 
рака највише.

Ред по којем ће ce кшиге штампати je 
право издавача, a аутор има обавезу да 
врши потребну коректуру и ..изврши све

исправке y сагласнисти са новим званич- 
мим правописом“ .

Укупни хонорар за издање Целокупних 
дела био je уговорен на 180.000 динара, ко- 
ја ce сума имала исплатити Нушићу y року 
од 36 месеци, по 5.000 динара сваког 6-ог 
y месецу почсв од 6. априла 1931. године 
уз обавезу аутора да о свакој исплати из- 
да признаницу.

Али, иако je Нушић y својмм делима 
писао о меницама и кредитима и сам je 
морао, стицајем прилика, да улази y дуж- 
ничке воде, па je y овом уговору уговорио 
са Гецом Коном да му од код једне банке, 
К0Ја У уговору пије апострофирана, отво- 
ри кредит („на меницу или иначе11) од 40.000 
динара. За интерес и отплату по овом кре- 
диту Геца Кон je био овлашћен да сваког 
месеца од уговороне суме од 5.000 динарп 
задржи по 1.000 динара месечно. Према по- 
следњем ставу тачке 5. уговора остатак 
овог кредита биће исплаћен из последњих 
примања хоморара што значи да je Нушић 
поред овог износа од по 4.000 динара ме- 
сечно за осам месеци примао нормално и 
износ од по 5.000 динара.

Нушићева ауторс.ка права y случају 
превода неког дела остала су нетакнута, 
али je конституисана обавеза да и новона- 
писана дела Геца Кон има првенствено 
право да изда под истим условима из овог 
уговора на основу чијих принципа ће ce 
сачинити нови уговор.

Као што je било уобичајено аутор je 
имао право на 20 бесплатних примерака 
сваке књиге, a no 30 кшига ce штампало и 
бесплатно делило ради приказа.

На крају, y 11. тачки, сви спорови по 
овом уговору предати су y надлежност 
тројици изборних судија. To су били Ми- 
ливоје Предић, др Г. Никетић и Слободан 
Јовановић. Име и презиме трећег судије 
Слободана Јовановића, унето je y уговор 
накнадно, y унапред остављен простор, 
што значи да су уговарајуће страпке при- 
давале одређенм значај квалитету судија. 
Гјраво жалбе на одлуке изиорних судија 
није било, како je то y уговору одређено.

4) Пошто je уговор од 26. марта 1931. 
године био углавном извршен, исти угово- 
рачи су закључили на дан 9. марта 1934. 
године y Београду (једино су на овом анек- 
су уговора писаћом машином написани да- 
тум, месец, година и мссто склапања уго-
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вора) нов уговор, који ce y скоро свим од- 
редбама наслањао ма првобитни, чије су 
одредбе протегнуте и на овај.8

Нови уговор je означен као „Додатак 
уговору" и написан y продужетку старог, 
врло кратко, само y пет ставова.

Поред Нушића, сада je издавач Изда- 
вачко и кшижарско предузеће Геце Кона А. 
Д. (као наследник Издавачке кшижаре 
Геце Кона), чији je печат стављен на крај 
уговора, који je  са десне стране потпи- 
сало лице чији je потпис нечитак, a са 
леве Геца Кон.

Предмет уговора je друго прегледано, 
поправљено и допуњено издање целокуп- 
них дела Бранислава Нушића за ауторски 
хонорар од 180.000 динара, који ce имао 
исплатити од 6. јуна 1934. године, y рата- 
ма од по 5.000 динара сваког 6-ог y месе- 
цу до коначне исплате хонорара.

Уговором je  даље предвиђено да ће ce 
од хонорара за период од јуна до децембра 
1934. одбитл 1Износ од по 1.000 динара, јер 
je Нушић више примио по уговору од 26. 
марта 1931. године.

Према слову новог уговора, ново изда- 
ње морало je бити спремно за штампу нај- 
даље y року од три месеца по потписива- 
њу, уз обавезу да ce y списак дела унесу 
она која су написана после потписивања 
угавора за прво издање од 26. марта 1931. 
године.

Завршна реченица овог новог уговора, 
мада je он означен као „додатак угово- 
ру“ , упућујс на обавезност ранијег угово- 
ра за све остале услове који овде нису 
наведеии.

5) Уговор о издавању кн*иге РЕТОРИ- 
КА између „Бранислава Нушића као гти- 
сца с једне, и Геце Кона књижара, као 
издавача с друге стране“ , био je наггисан 
на унапред штампаном формулару, тако 
да je већина одредби била унапред при- 
ггремљена, те уговор y једном делу има 
чарактеристике формуларног или уговора 
по приступу.9

Уговорени хонорар за прво издање из- 
носио je 20.000 динара, с тим што je износ 
од 5.000 динара имао да ce исплати 6. но- 
пембра 1933, a остатак од 15.000 динара до 
краја маја 1934. године. Тираж „Ретори- 
ке“ je одређен на 2.000 примерака форма- 
та“ 63 са 95 гармоид без прореда“ .

Пошто je рукопис „Реторике“ већ бип 
припремљен, то ce Бранислав Нушић оба- 
везао да рукопис буде y целости одмах 
спреман за штампу.

На крају уговора следе потписи утово- 
рача. Прво ce потписао Нушић оним својим 
карактеристичнлм ксх:им потписом y којем 
ce распознају велика слова Б, Ђ  и Н, док 
je потпис Геца Кона сасвим читак. Он je 
и дописао текст: „Београд, 20. XI 933“ што 
значи да je уговор накнадно потписан, јер 
ce прва рата имала исплатити y износу 
од 5.000.- динара на дан 6. новембра 1933. 
године.

Очигледно je да je уговор, овакав ка- 
кав je био, пошто je написан, на размиш- 
љању код Бранислава Нушића, па je датум 
његовог потписивања неигго каснији, 20. 
новембар.

Карактеристичне су унапред написане 
одредбе уговора којима je аутор имао само 
да п р и с т у п и ,  уколико je желео да уго- 
вор склопи.

Пре свега, књига која je предмет овога 
уговора, даном штампања постаје издавач- 
ка (књижарска) својина Геце Кона, од- 
косно његове фирме, која једино одређу- 
је цену кшиге.

Хонорар ce одређује по штампарском 
табаку, који je 16 страна по формату и 
упиоује ce y уговор, али ce y случају Ну- 
шића од тога одстуггило и одредио фтссни 
износ.

Издавач задржава право на сва даља 
издања (ако до њих дође), a за ново изда- 
ње следи нов хонорар y истом износу.

Карактеристична je одредба уговора о 
мораторијуму за све исплате y времену од 
првог јуна до првог септембра, „т. ј. ово 
ce време не рачуна као да и не постоји“ .

Ова заштитна одредба уговора односи 
ce на летњи период, када je промет књига 
мањи, те ce издавач обезбедио за сваки 
случај.

Аутор je имао право од сваког издања 
на 20 бесплатних примерака, a за приказе 
(у штампи, часописима и др) резервише ce 
изнад уговореног тиража тридесет приме- 
рака. Хонорар je обухватио и коректуру и 
евентуално прегтисивање.

6) Бранислав Нушић je написао 68 ве- 
пих дела од којих су нека још за његова 
живота издавана више пута, a нека и пре- 
вођена на стране језике. Ауторско право
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на сва та дела донело je писцу одређену 
материјалну корист, чији обим овога часа 
нема неки посебан значај. Али, на основу 
сачуваног уговора од 26. марта 1931. годи- 
не између Бранислава Нушића и Геце Ко- 
на, чији je предмет комисиона продаја ра- 
нијих Нушићевих издања, закључује ce да 
je њему као аутору, на име хонорара мо- 
рао бити предат знатан тираж његових 
књига.

Уговор, написан писаћом машином, ћи- 
рилицом, има пет ставова који нису посеб- 
нс издвојени y одређене тачке.

Карактеристичан je друти став угово- 
ра: „Г. Бран. Нушић предаје по сггиску це- 
локупно своје стоварипгге до сада издатих 
књига, под следећим условима: О(д) бруто 
цене продатих примерака кшига, припада 
60°/о г. Бран. Нушићу, a 40°/о г. Геци Кону.“

Да je y то време Нушић био y финан- 
сијским потешкоћама, или можда, да je био 
само дужан, сведочи наредна реченица y 
којој ce помиње менично дуговање Нуши- 
ћа код Врачарске задруге y износу од 29.Q00 
динара (тај износ je y уговор накнадно утти- 
сан цифрама и словима).

Меница je доспевала до конца децем- 
бра 1931. године, и уговором je одређено

да ће ту меницу Геца Кон y сваком слу- 
чају о року (крај децембра 1931.) исплатити 
без обзира да ли je за тај износ про- 
дао Нушићеве књиге. Зато je предвиђено 
да ce Нушић задужи код продавца Геце 
Кона, y случају да његов рачун није y ча- 
су исплате износио онолико колико и ме- 
нични дуг.

Иначе, од 1932. године, на дан 15. мар- 
та, вршиће ce обрачун продатих књига и 
припадајући износ имао je Нушићу да буде 
исплаћен најдаље до краја истог месеца.

Уз овај уговор, као његов додатак, по- 
стојао je списак књига који je предат ради 
обрачуна, али он није сачуван.

Сваке године 15. марта оба уговорача 
су вршила обрачун који je ништио онај 
претходни, па потгшаници уговора изри- 
чито кажу да увек важи онај списак и 
обрачун који je последњи по датуму.

Уговор je праи потписао сасвим читко 
власник кгаига „Бранислав Ђ. Нушић“ по- 
везавши уједно сва слова свог имена сред- 
њег слова и презимена. Затим ce потпи- 
сао Геца Кон, такође читко, који je допи- 
сао руком на крају уговора: Београд, 26 
марта 1931.
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НУШ И Ћ ЕВИ  АУ ТО РС К И  УГОВОРИ

NUSlC’S COPYRIGHT AGREEMENTS 

Slavko V. Domazet

This paper has been dedicated to Branislav 
E Nuâic and it deals with one side of his acti
vity which is closely linked with his literary 
creations. Here is the question of some agree
ments through which Nuàié materialized sums 
of money from his works through his exclusive 
rights.

Among Nuâic’s personal belongings after 
his death were found only four agreements 
concerning the publication of his works and one 
arrangement dealing with the sale of a larger 
part of his books on a commission basis which 
he made with the well-known Belgrade booksel
ler Geza Kohn on March 26, 1931. From the 
standpoint of law  all these agreements were 
perfectly made, thereby sight should not be 
lost of the fact that Branislav NuSic graduated 
from the Faculty of Law in Belgrade in 1887. 
Although Nuâié never practised law directly, 
he frequently made use of his studies so that 
many expressions in the sphere of law can be 
found in his works and in their titles as well 
(»The First Lawsuit« comedy in three acts, 
written and played for the first time in 1887, 
not printed and lost; »With the Lawyer«, comedy 
in one act, Belgrade, 1931).

The aforesaid agreements and many objects 
left by NuSié —  492 pieces in total —  make the 
bequest of his daughter Gita Predié—Nuiaé 
which she granted to the Museum of the City of 
Belgrade on January 28, 1959 in order to pre
serve the memory of her famous father.

The agreement concerning the publishing of 
his stories »Ramadan Evenings« was made with 
the publishing bookstore »Napredak« in Beo
grad on November 20, 1920 for royalty amount
ing to 8.000 Dinars, while the number of copies 
was fixed to 5.000.

For a time NuSic was professor of rhetoric 
at the Military Academy in Belgrade so his 
papers and related texts, which treat the sphere 
of rhetoric art, have been incorporated in the 
book »Rhetoric«. Before its printing an arran
gement was made on November 20, 1933 with 
Geza Kohn, who paid to NuSic royalty in the 
amount of 20.000 Dinars. This book printed in
2.000 copies was not published until 1941 any 
more.

A ll the NuSié’s works were published by 
Geza Kohn two times. The first agreement, 
which included 25 books, was made on March 
26, 1931 and the second on March 9, 1934. The 
latter agreement had a lesser number of books 
so that their printing began in 1935 and termi
nated with the eighteenth book in 1938. In the 
National Library of Serbia both these editions 
are registered under II 4042 and II 4043.

The royalties for both editions amounted to
180.000 Dinars and were paid to NuSic in monthly 
installments. It should be interesting to note 
that our great writer was in financial difficul
ties at that time, because a part of the royalties 
had to be paid by the publisher as a settling of 
a part of the author’s debt.
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