
УДК: 347.78.01
Примљено: 17. новембар 2008.
Прихваћено: 15. децембар 2008.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2008.

год. 15. vol. 22.
стр. 239-252.

253

Игор Ја нев
Институтзаполитичкестудије,Београд
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УВОД

Пра во на ин те лек ту ал ну сво ји ну је пра во но ви јег да ту ма. 
Ово пра во се ја вља са ин тен зив ним на прет ком ко му ни ка ци ја и 
при вре де. Гло бал на еко но ми ја кре и ра од ин фор ма ци ја про из вод-
ни фак тор са сво јом це ном у да том вре ме ну. Раз вој овог фак то ра 
дик ти ра усло ве ње го ве за шти те кроз по себ не оба ве зе ис ка зи ве као 
пра ва над кре а тив ним до бри ма.

Пре те че овог пра ва на ла зи мо још у пет на е стом ве ку. Са по-
ја вом пр вих штам па ри ја, до шло се на иде ју да се пра ва пи са ца за-
шти те. Ов де је за шти та углав ном спо ра дич на и не ма си стем ски 
ка рак тер. До тран сфор ма ци је зна ча ја овог пра ва до ћи ће бит но ка-
сни је са на прет ком ка пи та ли стич ких од но са.

Ин те лек ту ал на сво јин ска пра ва олак ша ва ју и под сти чу кре-
та ње, уре ђе ње и функ ци о ни са ње тр жи шта ин фор ма ци ја. Зна ње и 
ино ва ци је су, по при ро ди не про стор не и ла ко се пре но се у не кон-
тро ли са ном ам би јен ту. Не ко до бро је услов но фор му ли са но некон
курентно ако ње на упо тре ба од стра не јед ног уче сни ка по рет ка не 
ума њу је ње ну ко ри сност и за дру ге су бјек те. До бро је апросторно
ако ње но при су ство ни је ло ка ли зо ва но на од ре ђе но окру же ње. Не-
ри вал на до бра као и фај ло ви са зву ком и сли ка ма и дру гим са др-
жа ји ма на ин тер не ту су сви апро стор ни. Та ква до бра мо гу да се ка-
рак те ри шу као ин те лек ту ал на имо ви на или као про из во ди зна ња, 
ако мо гу мо но пол ски, си стем ским ала ти ма, од но сно пра ви ма да се 
за шти те кре и ра ју ћи за кон ске оба ве зе за су бјек те пра ва. Та кви про-
из во ди по ста ју та да ро бе на тр жи шту кре а тив но сти.
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1.РАЗЛОЗИНАСТАНКА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГВЛАСНИШТВАИПРАВА

Ме ђу те о ре ти ча ри ма вла да уве ре ње да про сто ком пе ти тив-
но тр жи ште, ван по себ не за кон ске оба ве зе (оба ве за), не обез бе ђу-
је ефи ка сну ало ка ци ју ин те лек ту ал не имо ви не, на кон уоби ча је ног 
рас по ре да сво јин ских ре ла ци ја пра ва. Ка да имо ви на има нул ти 
мар ги нал ни тро шак ре про дук ци је (или нул ти при нос од ове), ток 
рен ти ко је она, по пра ви лу ге не ри ше у пер фект ној кон ку рен ци ји 
је, та ко ђе, ну ла. Ме ђу тим, ако је та ко, ини ци јал на про из вод ња ко-
ја ко шта, се не ће ни кад пред у зе ти,  ко ри сна ино ва ци ја се не би 
де си ла, иако би дру штве на ефи ка сност то тра жи ла.1) За то, ства ра-
ње ин те лек ту ал не имо ви не је упу ће но на ин сти ту ци је и пра ва, ко-
је очи глед но ни су део пер фект ног ком пе ти тив ног (про стог) тр жи-
шта. Ин те лек ту ал на сво ји на, па тен ти и аутор ска пра ва, су при ме ри 
ин сти ту ци ја где се за шти ћу је оп шти и по себ ни ин те рес за раз во јем 
ин те лек ту ал них кре а ци ја и зна ња. 

Ин сти ту ци ја ма ин те лек ту ал не сво ји не и пра ва се ства ра ју 
(прав но-кре и ра ни) мо но по ли ко ји кон тро ли шу ко ри шће не ин те-
лек ту ал них до ба ра, да би се њи ма обез бе ди ло до вољ но под сти ца ја 
за њи хо во ус по ста вља ње. Њи хов не га тив ни ути цај је дво јак. Ови 
мо но по ли по ве ћа ва ју ви си ну рен ти ко је при па да ју по себ ним до-
бри ма и ти ме под сти чу ало ка ци ју у прав цу ја ча ња про из вод ње тих 
кре а тив них до ба ра-ро ба. Ти ме се под сти чу ци клу си но вих уби ра-
ња рен ти чи ме се кре а тив ност и ње ни про дук ти тран сфор ми шу у 
рен та бил не про це се и ар ти кле. Кре и ра ни мо но по ли, с дру ге стра-
не, нео д ме ре не ко ли чи не фак то ра ало ци ра ју на про из вод њу ко ја 
ни је увек про фи та бил на. Та ква ало ка ци ја ко ја ву че сред ства из 
дру ге про из вод ње, ре ме те ћи оп ште при звод но-по тро шне про це се 
мо ра би ти пред мет кон тро ле. Уз аспек те не тр жи шне и не ло јал не 
ало ка ци је и кон ку рен ци је, ја вља се и не тр жи шно огра ни ча ва ње ди-
се ми на ци је и по тро шње пре це ње них ин те лек ту ал них до ба ра. Ова 
пре це ње ност и тренд мо но пол ске кон цен тра ци је у ру ке ма њег бро-
ја су бје ка та про тив ре чи им пе ра ти ви ма бр жег и ујед на че ног раз во-
ја. Оту да, ја вља се нео п ход ност ре гу ла ци је-нор ми ра ња од но са у 
ци љу нео п ход не кон тро ле про тив реч но сти из деј ста ва мо но по ла.2)

Ов де се мо же по ву ћи па ра ле ла са ску пом прав них пра ви ла 
ко ји ма се уре ђу ју они дру штве ни од но си ко ји на ста ју ме ђу љу ди ма 

1) Ar row, K.(1962): Eco no mic Wel fa re and the Al lo ca tion of Re so ur ces for In ven tion, in Nel son, 
R. (Ed): The Ra te and Di rec tion of In ven ti ve Ac ti vi ti es, Prin ce ton Uni ver sity Press. Ta ko đe, u 
Lam ber ton, D. (Ed) (1971): Eco no mics of In for ma tion and Know led ge, Pen guin Bo oks 

2) Klem pe rer, P. (1990): How Broad Sho uld the Sco pe of Pa tent Pro tec tion Be? RAND Jo ur nal 
of Eco no mics 21, (Spring), pp. 113-130.  
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и фир ма ма ко ји се од но си на не по сред но при вред но ис ко ри шта-
ва ње ства ри, или кра ће - скуп прав них пра ви ла ко ји ма се кре и ра 
пра во по во дом кон крет них ства ри. Ту мо же мо уочи ти де фи ни ци ју 
ствар ног пра ва у објек тив ном сми слу за ре ал не пред ме те. У су бјек-
тив ном услов ном сми слу, ствар но пра во су у су шти ни  раз ли чи та 
овла ште ња у по гле ду ства ри ко ја су бјек ти ма пра ва у ствар но-прав-
ним од но си ма при зна ју (др жав не) нор ме објек тив ног пра ва.

2.ПРАВОСВОЈИНЕУОПШТЕ
ИИНТЕЛЕКТУАЛНАСВОЈИНАКАОПОЈАВА

Пра во сво ји не, у нај ге не рал ни јем сми слу, је су бјек тив но ап-
со лут но гра ђан ско пра во (ли ца). Сва ко ли це је ду жно да се уз др жа-
ва од по вре де пра ва сво ји не дру гог ли ца. Пра во сво ји не мо же би ти 
по вре ђе но од у зи ма њем ства ри вла сни ку или оме та њем тог прав но 
фор му ли са ног пра ва. У тим си ту а ци ја ма, прав но, на ста је зах тев 
вла сни ка за за шти ту пра ва сво ји не од но сно по сто ји овла шће ње на 
под но ше ње сво јин ске (пе ти тор не) ту жбе.3)

Пра во сво ји не је су бјек тив но ствар но пра во из ко га про из и-
ла зи, по де фи ни ци ји, нај ви ша прав на и фак тич ка власт на кон крет-
не ства ри. Вла сник ства ри је овла шћен да ствар: др жи, ко ри сти 
и њо ме рас по ла же у гра ни ца ма од ре ђе ним за ко ном. Овла шће ње 
(прав ног) др жа ња омо гу ћа ва вла сни ку да има фак тич ку власт на 
ства ри од но сно др жа ви ну ко ја се мо же прав но шти ти ти. Ово овла-
шће ње мо же има ти и ли це ко је ни је вла сник. Овла шће ње ко ри-
шће ња се од но си на упо тре бља ва ње ства ри у скла ду са по тре ба-
ма вла сни ка од но сно ра ди уби ра ња пло до ва ко је не ка ствар да је. 
Овла шће ње рас по ла га ња об у хва та две мо гућ но сти вла сни ка: да 
ствар фак тич ки и прав но рас по ла же. Фак тич ко рас по ла га ње се ис-
по ља ва у пред у зи ма њу ма те ри јал них ака та ко ји ути чу на суп стан-
цу ства ри (пред мет), али та ко да се по во дом да те ства ри не за сни ва 
не ки прав ни од нос. Прав но рас по ла га ње је мо гућ ност вла сни ка да 
за кљу чу је раз не прав не по сло ве ко ји за пред мет има ју ова кву кон-
крет ну ствар. Та ко, на осно ву уго во ра о про да ји или раз ме ни вла-
сник мо же на дру го ли це пре не ти пра во сво ји не на це лој ства ри 
та ко да он пре ста је би ти вла сник. Пра во сво ји не је, по основ ној 
при ро ди, дис по зи тив но, је дин стве но, јед но вр сно, ре ка дент но, не-
за ви сно и не за ста ри во.

Огра ни че ња пра ва сво ји не ли ца мо гу би ти оп шта (огра ни-
ча ва ју вр ше ње сва ког пра ва сво ји не) или по себ на (пред ви ђе на за 

3) Be sen, S. & Ras kind, L. (1991): An In tro duc tion to the Law and Eco no mics of In tel lec tual 
Pro perty, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves, Vo lu me 5, Num ber 1, Win ter, pp. 3-27.  
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од ре ђе не ства ри или по је ди не прав не си ту а ци је). Она се мо гу са-
сто ја ти у прав ној ду жно сти вла сни ка да у по гле ду ства ри не што 
тр пи или про пу шта (не га тив но огра ни че ње) или да не што да је или 
чи ни (по зи тив на огра ни че ња) што не би овај био ду жан да да је или 
чи ни. Огра ни че ња пра ва сво ји не мо гу на ста ти на осно ву за ко на, 
на осно ву од лу ке др жав ног ор га на (су да или ор га на упра ве) или на 
осно ву прав ног по сла, а сва се мо гу ти ца ти су бје ка та или оби ма и 
са др жи не пра ва сво ји не. Стра на фи зич ка и прав на ли ца, та ко у нај-
ве ћој ве ћи ни да на шњих за ко но дав ста ва, мо гу сти ца ти пра во сво ји-
не над по крет ним ства ри ма, као и до ма ћа ли ца. Пра во сво ји не над 
не по крет но сти ма на те ри то ри ји Ср би је на при мер, мо гу сти ца ти 
ови ако оба вља ју де лат ност у Ср би ји, а оне (не по крет но сти) су им 
нео п ход не за оба вља ње те де лат но сти (на рав но, са мо под усло ви-
ма ре ци про ци те та).

Ис ти чу се и са др жин ска огра ни че ња пра ва ко ја про из и ла-
зе из оп ште за бра не зло у по тре бе пра ва сво ји не, су сед ског пра ва и 
огра ни че ња у дру штве ном ин те ре су. Су сед ско пра во је скуп нор ми 
ко ји ма је уре ђен од нос вла сни ка бли ских (су сед них) не по крет но-
сти, чи је је ко ри шће ње уза јам но за ви сно због то га што се ме ђу соб-
но гра ни че или се, пре ма ме сним оби ча ји ма, сма тра ју су сед ним.

За кон ско пра во на при мер пре че ку по ви не овла шћу је јед но 
ли це (има о ца пра ва пре че ку по ви не) да зах те ва од вла сни ка ства ри, 
ко ји на ме ра ва да је про да, да пр во ње му ствар по ну ди на про да ју. 
Ако вла сник ства ри пр во има о цу пра ва пре че ку по ви не не по ну ди 
ствар на про да ју не го је про да тре ћем ли цу, има лац овог пра ва је 
овла шћен да ту жбом пред су дом по ни шти уго вор о про да ји и зах-
те ва да се ствар ње му про да под истим усло ви ма. За кон о про ме ту 
не по крет но сти уста но вља ва и пра во пре че ку по ви не су вла сни ка 
не по крет но сти. Пра во пре че ку по ви не при ме њу је се на зе мљи ште 
(по љо при вред но, гра ђе вин ско, шу ме и шум ско зе мљи ште), згра де 
(по слов не, стам бе не, стам бе но - по слов не, еко ном ске и др.), по себ-
не де ло ве згра да (ста но ве, по слов не про сто ри је, га ра же и га ра жна 
ме ста) и дру ге гра ђе вин ске објек те. Су вла сник не по крет но сти ко ји 
на ме ра ва да про да свој су вла снич ки део ду жан је да га прет ход но 
по ну ди оста лим су вла сни ци ма. У слу ча ју кад има ви ше су вла сни-
ка, пр вен ство у оства ри ва њу пра ва пре че ку по ви не има су вла сник 
са ве ћим су вла снич ким де лом. Ако има ви ше су вла сни ка ко ји има-
ју пра во пре че ку по ви не, су вла сник не по крет но сти има пра во да 
од лу чи ко ме ће од њих про да ти свој део не по крет но сти.

За сти ца ње пра ва сво ји не на не по крет ним ства ри ма, по ред 
по сто ја ња пу но ва жног уго во ра (ко ји мо ра би ти за кљу чен у пи сме-
ној фор ми и, сход но на шем за ко но дав ству, ове рен у су ду) по тре бан 
је и од го ва ра ју ћи на чин сти ца ња. На осно ву прав ног по сла пра во 
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сво ји не на не по крет ност сти че се код нас упи сом у јав ну књи гу 
или дру ги од го ва ра ју ћи на чин од ре ђен за ко ном.

На осно ву пу но ва жног прав ног по сла пра во сво ји не на по-
крет ну ствар сти че се пре да јом ства ри у др жа ви ну сти ца о ца овог 
пра ва.

У уго во ру о про да ји про да вац по крет не ства ри се мо же оба-
ве за ти и да пре да ствар куп цу од мах на кон за кљу че ња уго во ра уз 
за др жа ва ње пра ва сво ји не, све док ку пац не ис пла ти це ну у пот пу-
но сти (pactumreservatidominii). Овај вид про да је пред ста вља из у-
зе так од пра ви ла да се сво ји на на по крет ној ства ри сти че пре да јом, 
а нај че шће се уго ва ра у про да ји са роч ним от пла та ма це не. Про-
да јом и пре да јом ства ри ку пац, по пра ви лу, сти че овла шће ње да 
је др жи и ре дов но (при вред но) ис ко ри шћа ва ствар, а не да и њо ме 
рас по ла же. 

По сто је и дру ги на чи ни сти ца ња сво ји не: спа ја ње и ме ша ње 
(сво јин ско), гра ђе ње објек та на ту ђем зе мљи шту, одва ја ње пло до-
ва, одр жај (имо ви не), сти ца ње имо ви не од не вла сни ка, оку па ци ја, 
на ла же ње из гу бље не ства ри, кон фи ска ци ја, на ци о на ли за ци ја, екс-
про при ја ци ја и сли не прав но утвр ђе не си ту а ци је.

Пра во сво ји не пре ста је: кад дру го ли це стек не пра во сво ји-
не на ис тој ства ри, на пу шта њем ства ри (де ре лик ци ја), про па шћу 
ства ри и у дру гим слу ча је ви ма прав но од ре ђе ним за ко ном.

Ин те лек ту ал на сво ји на мо же да се на ђе сву да - у књи га ма, 
фил мо ви ма, ком пакт дис ко ви ма, ДВД дис ко ви ма, софт ве ру, у сва-
ком сло же ни јем пред ме ту као што су нпр. ауто мо би ли, ра чу на ри, 
ле ко ви, раз не вр сте би ља ка, као и у све му што је на ста ло за хва љу-
ју ћи на прет ку у на у ци и кул ту ри или умет но сти. У мо дер ном упо-
ред ном пра ву оп шти тер мин “ин те лек ту ал на сво ји на” је при хва-
ћен као за јед нич ки сло же ни на зив за пра во ин ду стриј ске сво ји не 
и аутор ско пра во.

Пред мет за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не су ду хов-
но-кул тур не тво ре ви не и од ре ђе но пра во тво ра ца ових и ауто ра, 
на ре зул та те свог ин те лек ту ал ног ства ра ла штва. Одав де и по ти че 
на зив вла сни штва ква ли фи ко ван као интелектуалнасвојина. Ин-
те лек ту ал на сво ји на пред ста вља, по при ро ди кла си фи ко ва ња, кре-
а ци је ума, као што су про на ла сци, ли те рал на и умет нич ка де ла, 
сим бо ле, име на, сли ке, и ди зајн у тр го ви ни, и слич но фор му ли са ње 
ап стракт но-сим бо лич ког об ли ка. Уоби ча је но је у прав ној те о ри ји 
да се на ве де на пра ва ин те лек ту ал не сво ји не си сте ма ти зу ју и кла си-
фи ку ју на сле де ћи на чин:

1) аутор ско пра во: књи жев на, умет нич ка и на уч на де ла; 
ин тер пре та ци је умет ни ка и ин тер пре та то ра и из во ђе ња 
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умет ни ка из во ђа ча, фо но гра ми и ра дио-ди фу зне еми си-
је;

2) пра ва ин ду стриј ске сво ји не: про на ла сци на свим по љи-
ма људ ске де лат но сти; зна ко ви раз ли ко ва ња (жи го ви, 
озна ке по ре кла); ин ду стриј ско об ли ко ва ње од но сно ди-
зајн (мо де ли, узро ци); и за шти та од не ло јал не кон ку рен-
ци је.4)

У на шој прав ној те о ри ји још увек ни је у пот пу но сти при хва-
ћен за јед нич ки (прав ни) на зив ин те лек ту ал на сво ји на као је дин-
ствен, ге не рич ки по јам за пра во ин ду стриј ске сво ји не и аутор ско 
пра во. Ме ђу тим, у по след ње вре ме, углав ним и по сред ством ме-
ди ја, овај по јам ула зи у ши ру упо тре бу и у струч ним кру го ви ма и 
ли те ра ту ри.

Пра ва ин те лек ту ал не сво ји не усту па ју се ли ци ма пра ва у 
скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. 
Ме ђу на род не кон вен ци је има ју за за да так да ускла де раз ли чи те на-
ци о нал не си сте ме за шти те, ка ко би пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
мо гла да се оства ре на осно ву јед не ре ги стра ци је у ви ше зе ма ља.

Си стем прав не за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, у нај оп шти-
јем по гле ду, та ко је про јек то ван да од ње га има ју ко ри сти и ње гов 
тво рац и дру штво у це ли ни. За уз врат, ова ко пру же ној прав ној за-
шти ти дру штво има и ви ше стру ке ко ри сти од та квих пра ва као што 
су одр жа ва ње ло јал не кон ку рен ци је и охра бри ва ње про из вод ње 
нај ра зно вр сни јих по треб них ро ба и услу га. Ов де се, на и ме, ра ди о 
уна пре ђе њу тех но ло шког и кул тур ног раз во ја и обо га ћи ва њу укуп-
не ко ли чи не оп штег зна ња. Ин те лек ту ал на сво ји на не ког об ли ка се 
прав но-фак тич ки шти ти на тај на чин што се про на ла за чу, ства ра о-
цу или ауто ру, за ви сно од вр сте пра ва ко је ужи ва, да је екс клу зив но 
пра во да ко мер ци јал но ко ри сти сво је оства ре ње у огра ни че ном-
де фи ни са ном вре мен ском пе ри о ду. Но си лац пра ва мо же њи ме да 
рас по ла же на раз не на чи не, за ви сно од вр сте пра ва.5)

По сто је ћи ме ђу на род ни си стем за шти те ин те лек ту а не сво ји-
не је за сно ван на број ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. По сло ви ма 
у ве зи са овим кон вен ци ја ма др жа ве-чла ни це ру ко во де кроз ор га-
не ко ји ра де под окри љем две спе ци ја ли зо ва не аген ци је Ује ди ње-
них на ци ја и то: Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну 

4) Ве сна Бе са ро вић, Ин те лек ту ал на сво ји на, ин ду стриј ска сво ји на и аутор ско пра во, Ин-
сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2000. 

5) Ви ди исто и Ве сна Бе са ро вић, Са ве то дав ни из ве штај о раз во ју прав не за шти те ин те лек-
ту ал не сво ји не у Ср би ји и Цр ној Го ри у кон тек сту зах те ва ЕУ про це са Ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња и при сту па WTO, AIA Iz ve štaj SCEPP-a, br. 1, Sa ve to dav ni cen tar za eko-
nom ska i prav na pi ta nja i G17 in sti tut, Be o grad, maj 2003, str. 16
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(WI PO) и UNE SCO -а. Две нај зна чај ни је кон вен ци је, ко је по шту-
ју ско ро све др жа ве са вре ме ног ци ви ли зо ва ног све та, су по зна та 
Па ри ска кон вен ци ја за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не, као и по зна-
та Берн ска кон вен ци ја за за шти ту ли те рар них и умет нич ких де ла. 
Осим ове две, по сто ји још низ дру гих кон вен ци ја за ре гу ла ци ју 
од но са у овој сфе ри. Ме ђу њи ма тре ба ис та ћи две кључ не: Кон вен-
ци ју о осни ва њу Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну 
(WI PO) и Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (по зна ти TRIPS).6)

Ме ђу на род ни уго во ри из обла сти аутор ског и срод них пра-
ва су де љи ви на не ко ли ко кла си фи ка ци о них це ли на. Они се мо гу 
пред ста ви ти у пет основ них гру па (од гру пеА-Е):

ГрупаА.Међународниуговориизобластиауторскогправа
где спа да ју:

- Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких 
де ла7);

- Свет ска (Уни вер зал на) кон вен ци ја о аутор ском пра ву;
- WI PO – Уго вор о аутор ском пра ву;
- За тим, на ове се на до ве зу ју ме ђу на род ни уго во ри из 

обла сти срод них кре а тор ских-кул тур них пра ва:
- Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти умет ни ка из во ђа ча, 

про из во ђа ча фо но гра ма, и уста но ва за ра дио-ди фу зи ју 
(Рим ска кон вен ци ја);

- Кон вен ци ја о за шти ти про из во ђа ча фо но гра ма од нео-
вла шће ног умно жа ва ња

- њи хо вих фо но гра ма (Же нев ска кон вен ци ја);
- Кон вен ци ја о ди стри бу и ра њу сиг на ла за пре нос про гра-

ма пре ко са те ли та;
- WI PO уго вор о ин тер пре та ци ја ма и фо но гра ми ма;

Група Б. Међународни уговори из области индустријске
својинегде спа да ју:

- Ме ђу на род ни уго во ри о за шти ти па те на та;
- Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не;
- Уго вор о са рад њи у обла сти па те на та (PCT);

6) Исто, ви ди The Agre e ment on Tra de Re la ted Aspects of In tel lec tual Pro perty Rights (TRIPS), 
(Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, укљу чу ју ћи и тр го-
ви ну кри во тво ре ном ро бом), WTO/GATT

7)  Ви ди Ber ne Con ven tion for the Pro tec tion of Li te rary and Ar ti stic Works
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- Стра збур шки аран жман о ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји 
па те на та;

- Бу дим пе штан ски спо ра зум о ме ђу на род ном при зна њу 
де по зи та ми кро ор га ни за ма ра ди по ступ ка па тен ти ра ња;

- Кон вен ци ја о Европ ском па тен ту (KEP);
- Кон вен ци ја о евро а зиј ском па тен ту;
- За тим, сле де у по себ ној под гру пи и ме ђу на род ни уго во-

ри о прав ној за шти ти мо де ла и узо ра ка (од но сно ин ду-
стриј ског ди зај на):

- Ха шки спо ра зум о ме ђу на род ном при ја вљи ва њу узо ра ка 
и мо де ла;

- Ло карн ски аран жман о уста но вље њу ме ђу на род не кла-
си фи ка ци је ин ду стриј ских узо ра ка и мо де ла;

 ГрупаЦ. Међународниуговориозаштитижига где спа-
да ју:

- Ма дрид ски аран жман о ме ђу на род ном ре ги стро ва њу 
жи го ва;

- Про то кол уз Ма дрид ски аран жман о ме ђу на род ном ре-
ги стро ва њу жи го ва;

- Ни цан ски аран жман о ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји 
про из во да и услу га ра ди ре ги стро ва ња жи го ва;

- Беч ки спо ра зум о уста но вље њу ме ђу на род не кла си фи-
ка ци је фи гу ра тив них еле ме на та жи го ва;

- Уго вор о жи гов ном пра ву;
  ГрупаД. Међународниуговориозаштитиознакапорекла 

где спа да ју:
- Ма дрид ски спо ра зум о су зби ја њу ла жних озна ка по ре-

кла на про из во ди ма;
- Ли са бон ски аран жман о за шти ти озна ка по ре кла и њи-

хо вом ме ђу на род ном;
- ре ги стро ва њу;

Група Е. Остали међународни уговори из обла сти ин ду-
стриј ске сво ји не где на при мер спа да ју и:

- Уго вор о ин те лек ту ал ној сво ји ни у ве зи са ин те гри са ним 
ко ли ма;
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- Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти но вих биљ них сор-
ти.8)

Овим гор њим ин стру мен ти ма се, на рав но, не ис цр пљу-
је спи сак бит них до ку ме на та за ре гу ли са ње сфе ре ин те лек ту ал не 
сво ји не. Они са мо илу стру ју оп сег основ них пра ви ла у овој обла-
сти вла сни штва и пра ва. Ди на ми ка про ме на уста но ва и по ја ва не-
пре кид но ге не ри ше стал ни раз вој ре гу ла ци је у про бле ма ти ци ин-
те лек ту ал не сво ји не. 

У но ви је вре ме област ин те лек ту ал не сво ји не се, из ме ђу 
оста лих сфе ра, убра ја у она бит на еко ном ска под руч ја ко ја је по-
треб но ре гу ли са ти на ме ђу на род ном ни воу. Са на стан ком ин те лек-
ту ал не сво ји не ра сле су и еко ном ске про тив реч но сти и под сти ца ји, 
као и нео п ход ност от кла ња ња кон тра дик ци ја и уса гла ша ва ња за-
ко но дав ста ва на ло кал ном и ме ђу на род ном пла ну. Мо но по ли ко-
ји се кре и ра ју увек су вр ста дис тор зи је пер фект ног еко ном ског и 
оп штег ам би јен та. То уво ди еле мен те еко ном ске не е фи ка сно сти и 
не кон зи стент но сти што ути че на ума ње ње или ре ви ди ра ње до би-
та ка и пред но сти ко ји су ре зул тат по вољ не ало ка ци је ре сур са, у 
прав цу мо но по ла. Је дан од на чи на да се ба рем у гру бим цр та ма 
из јед на че осно ве ре гу ли са ња од но са у овој обла сти је до но ше ње 
уго во ра о тр го вин ским аспек ти ма кре а тив не ин те лек ту ал не сво ји-
не под окри љем Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО).

Раз ли чи тост на ци о нал них за ко но дав ста ва по пи та њу об-
у хват но сти, рас по ло жи во сти  и до ме та пра ва на ин те лек ту ал ну 
сво ји ну и од су ство ефи ка сних про це ду ра и сред ста ва при си ле на 
по што ва ње нор ми прав не за шти те, кре и ра ле су вид не не кон зи-
стент но сти. Ово је до ве ло до ак ту е ли за ци је ових про бле ма још у 
окви ру Уру гвај ске рун де у GATT-у.

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (TRIPS), укљу чу ју ћи и тр го ви ну кри во тво ре ном ро бом, 
чи ни анекс 1(ц) Спо ра зу ма из Ма ра ке ша, ко јим се, као што зна мо, 
уста но вља ва Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, а ко ји је за кљу чен 
15. апри ла 1994. го ди не.

Зе мље чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО) 
при сту па њем Спо ра зу му о осни ва њу WТО-а су се оба ве за ле да 
при хва те и Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва на ин те лек-
ту ал ну сво ји ну. 

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (TRIPS) се, у за ви сно сти од пра ва ко ја ре гу ли ше, на сла ња 
на од ред бе кон вен ци ја ко је су усво је не пре ње га, а то су:
8)  Ви ди и Збор ник ра до ва, Мул ти ла те рал ни тр го вин ски пре го во ри – услу ге, ин ве сти ци је 

и ин те лек ту ал на сво ји на,Кон зор ци јум еко ном ских ин сти ту та Ју го сла ви је, Бе о град, 1989
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- Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не (из 
1967. го ди не)9);

- Берн ска кон вен ци ја за за шти ту књи жев них и умет нич-
ких де ла (из 1971. го ди не);

- Рим ска кон вен ци ја о за шти ти умет ни ка из во ђа ца, про-
из во ђа ца фо но гра ма и ра дио ди фу зних ор га ни за ци ја (из 
1961. го ди не);

- Уго вор о ин те лек ту ал ној сво ји ни у ве зи са ин те гри са ним 
ко ли ма (из 1989.го ди не).

Тре ба за па зи ти да је TRIPS-спо ра зум је нај о бу хват ни ји мул-
ти ла те рал ни спо ра зум о ин те лек ту ал ној сво ји ни. Овај Спо ра зум 
по кри ва сле де ће бит не обла сти ин те лек ту ал не сво ји не:

- аутор ско и срод на пра ва;
- жи го ве;
- ге о граф ске озна ке;
- ин ду стриј ски ди зајн;
- па тен те;
- ше ме (то по гра фи је) ин те гри са них ко ла;
- за шти ту нео т кри ве них ин фор ма ци ја;
- кон тро лу прак се огра ни ча ва ња кон ку рен ци је у уго во ри-

ма о ли цен ци.
Свр ха TRIPS-а је да сма њи по ре ме ћа је у ме ђу на род ној тр-

го ви ни и, узи ма ју ћи у об зир по тре бу за уна пре ђе њем ефи ка сне за-
шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, ре гу ли ше аде кват ну прав ну 
за шти ту ове сво ји не, та ко да ова ре гу ла ти ва не по ста не ба ри је ра 
сло бод ној тр го ви ни, већ да бу де њен под сти цај услов на прет ка.

Спо ра зу мом је на пра вљен на пор да се спо ро ви ве за ни за 
тр го вин ске аспек те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ре ша ва ју пу тем 
мул ти ла те рал них по сту па ка у WТО-у. Чла ни це TRIPS-а мо гу, али 
ни су оба ве зне, да при ме не у свом за ко но дав ству обим ни ју за шти-
ту не го што се то зах те ва овим Спо ра зу мом, под усло вом да та ква 
за шти та ни је у су прот но сти са од ред ба ма спо ра зу ма. Др жа ве-чла-
ни це су сло бод не да са ме од ре де од го ва ра ју ћи на чин при ме њи ва ња 
од ред би овог  основ ног спо ра зу ма у окви ру соп стве ног прав ног 
си сте ма и прак се.

Спо ра зу мом се ин си сти ра на са рад њи из ме ђу из ме ђу но ве 
Свет ске тр го вин ске уста но ве (WТО) и Свет ске ор га ни за ци је за ин-
9)  Ви ди Pa ris Con ven tion for the Pro tec tion of In du strial Pro perty
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те лек ту ал ну сво ји ну (WI PO), као и из ме ђу дру гих од го ва ра ју ћих 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја и те ла.

Спо ра зум TRIPS са др жи:
- Део I под на зи вом “Оп ште од ред бе и основ ни прин ци-

пи”, за тим 
- Део II “Стан дар ди ве за ни за ва же ње, обим и ко ри шће ње 

пра ва ин те лек ту ал не сво ји не”, са под це ли на ма ве за не 
за: 1. Аутор ско и срод на пра ва; 2. Жи го ви; 3. Ге о граф ске 
озна ке; 4. Ин ду стриј ски мо де ли и узор ци; 5. Па тен ти; 6. 
Ше ме (то по гра фи је) ин те гри са них ко ла; 7. За шти та нео-
т кри ве них ин фор ма ци ја; 8. Кон тро ла прак се огра ни ча-
ва ња кон ку рен ци је у уго во ри ма о ли цен ци. 

- Део III “Спро во ђе ње пра ва ин те лек ту ал не сво ји не“, 
од но сно под це ли не: 1. Оп ште оба ве зе; 2. Гра ђан ски и 
управ ни по ступ ци и прав на сред ства; 3. При вре ме не ме-
ре; 4. Спе ци јал ни зах те ви ко ји се од но се на ме ре на гра-
ни ци; 5. Кри вич ни по ступ ци. 

- Део IV “Сти ца ње и одр жа ва ње пра ва ин те лек ту ал не сво-
ји не и од го ва ра ју ћи ин тер пар тес по ступ ци“, по том 

- Део V “Спре ча ва ње спо ро ва и њи хо во ре ша ва ње“ и 
- Део VI “Пре ла зне од ред бе“. На по слет ку сле де Ин сти ту-

ци о нал не од ред бе од но сно 
- Део VII “За вр шне од ред бе“.10)

Овај Спо ра зум, ко ји ће би ти пред мет ка сни јег по себ ног из ла-
га ња и ана ли зе, се за сни ва на два основ на бит на по зна та прин ци па 
тр го ви не:

1. Оба ве зи по што ва ња трет ма на на осно ву ко је се у обла-
сти за шти те ин те лек ту ал не сво ји не при зна је јед нак трет-
ман до ма ћем и стра ном су бјек ту од но сно сва ка се чла ни-
ца оба ве зу је да не ће да ти не по вољ ни ји трет ман стра ним 
др жа вља ни ма у од но су на сво је др жа вља не по осно ву 
за шти те њи хо вог пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну (што 
пред ста вља прин цип не ди скри ми на ци је).

2. На че лу нај по вла шће ни је на ци је ко јом се пред ви ђа да 
сва ка пред ност, олак ши ца, при ви ле ги ја или иму ни-
тет ко ју јед на чла ни ца WТО одо бра ва дру гој у до ме ну 
оства ре ња пра ва и тр го ви не пра вом на ин те лек ту ал ну 
сво ји ну, се мо ра без у слов но и од мах да  про ши ри и на 
оста ле чла ни це спо ра зу ма. 

10)  Ви ди спо ра зум TRIPS, Fi nal Pro vi si ons
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Овим прин ци пи ма се при кљу чу ју и оста ли бит ни еко ном-
ски прин ци пи GATT-а и WТО-а, где са гле да ва мо да ин те лек ту ал на 
сво ји на има ка рак тер ро бе ко ја се ма ни фе сту је у ком плек сном еко-
ном ском ам би јен ту.

3.ПОКУШАЈОДРЕЂЕЊА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕИПРАВА

Аутор ским пра вом се шти те аутор ска де ла, тј. ори ги нал не 
ду хов но-кул тур не тво ре ви не ауто ра, из ра же не у од ре ђе ној фор-
ми без об зи ра на њи хо ву умет нич ку, на уч ну или дру гу вред ност, 
њи хо ву на ме ну, ве ли чи ну, са др жи ну и на чин ис по ља ва ња, као и 
до пу ште ност јав ног са оп шта ва ња њи хо ве са др жи не.11) Аутор ском 
де лом се сма тра ју:

- Пи са на де ла (књи ге, бро шу ре, члан ци, пре во ди, ра чу-
нар ски про гра ми укљу чу ју ћи и при прем ни ма те ри јал за 
њи хо ву из ра ду и др.)

- Го вор на де ла (бе се де, пре да ва ња и др.)
- Драм ска, драм ско-му зич ка, ко ре о граф ска и пан то мим-

ска де ла и де ла ко ја по ти чу из фол кло ра
- Му зич ка де ла
- Филм ска де ла
- Де ла ли ков не умет но сти (цр те жи, гра фи ке, сли ке, скулп-

ту ре и др.)
- Де ла ар хи тек ту ре, при ме ње не умет но сти и ин ду стриј-

ског об ли ко ва ња
- Кар то граф ска де ла (ге о граф ске кар те, то по граф ске кар-

те)
- Пла но ви, ски це, фо то гра фи је и ма ке те
- По зо ри шна ре жи ја

Аутор ско пра во се, по де фи ни ци ји, у са вре ме ним за ко но дав-
стви ма са сто ји из мо рал них и имо вин ских пра ва. Мо рал на пра ва 
при па да ју ауто ру де ла или ње го вом на след ни ку, док имо вин ска 
пра ва мо гу би ти пред мет де фи ни са них уго во ра о усту па њу или 
пре но су пра ва. 

Имо вин ска пра ва ауто ра су у мо дер ним за ко но дав стви ма ве-
ћи не др жа ва су:

11)  Ви ди Uni ver sal Copyright Con ven tion, WI PO
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- пра во на еко ном ско ис ко ри шћа ва ње свог де ла;
- пра ва на пра вич ну на кна ду за ис ко ри шћа ва ње аутор ског 

де ла од стра не дру гог ли ца, осим ако уго во ром ни је из-
ри чи то дру га чи је од ре ђе но;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли бе ле же ње или 
умно жа ва ње свог де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли ста вља ње у про-
мет при ме ра ка аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да ва ње у за куп 
при ме ар ка аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да ва ње на по слу гу 
при ме ра ка аутор ског де ла, ако је аутор ско де ло ра чу нар-
ски про грам ;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли из во ђе ње свог 
аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли пред ста вља ње 
свог аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли еми то ва ње свог 
аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли јав но са оп шта ва-
ње де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли при ла го ђа ва ње, 
аран жи ра ње и дру ге из ме не де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да се ње го во де ло 
ко је се еми ту је исто вре ме но са оп шта ва пу бли ци на јав-
ним ме сти ма;

   Мо рал на пра ва су у ве ћи ни по ре да ка, укљу чу ју ћи и у на-
шем сле де ћа:

- аутор има пра во да му се при зна аутор ство на де лу;
- аутор има пра во да ње го во име или псе у до ним бу ду на-

зна че ни на сва ком при мер ку де ла или на ве де ни при ли-
ком сва ког јав ног са оп шта ва ња;

- аутор има пра во да об ја ви сво је де ло;
- аутор има пра во да се про ти ви из ме на ма свог де ла или 

јав ном са оп шта ва њу де ла у из ме ње ној или не пот пу ној 
фор ми;

- аутор има пра во да да је до зво лу за пре ра ду свог де ла;
- аутор има пра во да се су прот ста вља упо тре би де ла ко јом 

би се на ру ши ли ње го ва ча сти или углед.
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Мо рал на пра ва ауто ра не мо гу би ти пред мет уго во ра о усту-
па њу или пре но су аутор ског де ла, тј. не мо гу се усту па ти или пре-
но си ти тре ћим ли ци ма.

Уго во ром се аутор ско пра во мо же усту пи ти на ис кљу чив или 
не ис кљу чив на чин. Ис кљу чи вим усту па њем аутор ског пра ва, сти-
ца лац аутор ског пра ва је је ди ни овла шћен да ко ри сти аутор ско де-
ло и да га уз са гла сност ауто ра да ље пре не се на тре ћа ли ца. Пра во 
ко је сти ца лац аутор ског пра ва пре но си тре ћим ли ци ма је не ис кљу-
чи во, али уго во ром мо же би ти и дру га чи је од ре ђе но. 

Сти ца лац не ис кљу чи вог аутор ског пра ва не мо же да ље уго-
во ром пре но си ти то пра во, ни ти мо же тре ћим ли ци ма за бра ни ти 
ис ко ри шћа ва ње аутор ског де ла. 

Код нас, ако уго во ром ни је на зна че но да се ра ди о јед ном или 
дру гом об ли ку усту па ња, сма тра ће се да је из вр ше но не ис кљу чи во 
усту па ње. 

Аутор ско де ло се код нас не мо же ре ги стро ва ти у сми слу 
у ком се то мо же ура ди ти за пра ва ин ду стриј ске сво ји не, али се 
аутор ско де ло мо же еви ден ти ра ти и де по но ва ти пред За во дом за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну Ср би је. Аутор ско де ло се еви ден ти ра и де-
по ну је под но ше њем при ја ве за уво ђе ње у еви ден ци ју и де по но ва-
ње аутор ског де ла. 

На сро дан на чин се уре ђу ју и од но си ве за ни за дру ге об ли ке 
ин те лек ту ал ног вла сни штва. По се бан слу чај нпр. пред ста вља про-
бле ма ти ка при ме не жи га као срод ног об ли ка пра ва-оба ве за.

Жиг је пра во ко јим се шти ти знак ко ји у про ме ту слу жи за 
раз ли ко ва ње ро бе, од но сно услу га јед ног фи зич ког или прав ног 
ли ца од исте или слич не ро бе, од но сно услу га дру гог фи зич ког или 
прав ног ли ца. Све ро бе од но сно услу ге су свр ста не у 45 кла са. Ово 
раз вр ста ва ње у кла се је из вр се но Ни чан ским аран жма ном чи ји је 
пот пи сник и Ср би ја (и Цр на Го ра). Не по сто ји огра ни че ње у по-
гле ду бро ја кла са за ко је се жиг при ја вљу је или ре ги стру је, све док 
су ро бе од но сно услу ге за ко је се жиг при ја вљу је или ре ги стру је 
пра вил но раз вр ста не (на осно ви 45 кла са Ни цан ског аран жма на).

Жиг за шти ћен у Ср би ји не ма деј ство ван те ри то ри је Ср би је, 
од но сно да би ва жио у још не кој зе мљи мо ра се у тој зе мљи и за-
шти ти под но ше њем на ци о нал не при ја ве. Ме ђу тим, уко ли ко је ли-
це за ин те ре со ва но за за шти ту у ви ше зе ма ља, то се мо же из вр ши ти 
на је дан од сле де ћа три на чи на:

- под но ше њем на ци о нал них при ја ва жи га у зе мља ма од 
ин те ре са;
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- под но ше њем ме ђу на род не при ја ве жи га у ко јој ће би-
ти на зна че не зе мље од ин те ре са. У слу ча ју под но ше ња 
ме ђу на род не при ја ве, мо ра по сто ја ти прет ход но и на ци-
о нал на при ја ва ко ја ће би ти основ за ме ђу на род ну ре-
ги стра ци ју. Ме ђу на род но ре ги стро ва ње жи га се вр ши 
у скла ду са Ма дрид ским аран жма ном о ме ђу на род ном 
ре ги стро ва њу жи го ва и Про то ко лом уз Ма дрид ски аран-
жман о ме ђу на род ном ре ги стро ва њу жи го ва.12) И на-
ци о нал на и ме ђу на род на при ја ва се под но се За во ду за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну Ср би је, ко ји по при је му ме ђу на-
род не при ја ве исту про сле ђу је Свет ској ор га ни за ци ји за 
за шти ту ин ду стриј ске сво ји не (WИПО), а WI PO по том 
та кву при ја ву про сле ђу је на ис пи ти ва ње на ци о нал ним 
за во ди ма на зна че них зе ма ља;

- под но ше њем при ја ве ко му ни тар ног жи га (CTM) пред 
Уре дом за хар мо ни за ци ју уну тра шњег тр жи шта (OXIM), 
чи ме се за шти та мо же оства ри ти у свим зе мља ма чла ни-
ца ма Европ ске Уни је. 

Но си лац пра ва на жиг има ис кљу чи во пра во да опи са ну 
озна ку за шти ће ну (прав но) уста но вом жи га ко ри сти за обе ле жа-
ва ње ро бе, од но сно услу га на ко је се тај знак од но си и да дру гим 
ли ци ма за бра ни да исти или сли чан знак нео вла шће но ко ри сте за 
обе ле жа ва ње исте или слич не ро бе од но сно услу га ако је слич ност 
та ква да мо же да иза зо ве за бу ну у про ме ту. 

Вла сник ре ги стро ва ног жи га је оба ве зан да та кав жиг ко ри-
сти за ро бу од но сно услу ге за ко је је жиг ре ги стро ван. У на шем 
за ко но дав ству ва жи да уко ли ко се жиг не ко ри сти у пе ри о ду ду жем 
од пет го ди на од да на ре ги стра ци је или у пе ри о ду ду жем од пет го-
ди на од да на по след њег ко ри шће ња, на зах тев за ин те ре со ва ног ли-
ца, та кав жиг мо же би ти по ни штен услед не у по тре бе. На и ме, иако 
жиг по су шти ни је сте мо но по ли стич ко пра во, мо гућ ност да жиг 
ко ји се не ко ри сти бу де по ни штен је ин сти тут по знат свим са вре-
ме ним за ко но дав стви ма а уве ден је са ци љем да се фак тич ко ста ње 
(ста вља ње ро бе од но сно услу га под од ре ђе ним жи гом у про мет) 
до ве де у склад са прав ним ста њем (ре ги стра ци ја жи га).

Пра во на жиг је мо но по ли стич ко пра во, те сто га но си о цу 
пра ва на жиг да је пра во да спре чи сва ку нео вла шће ну упо тре бу 
жи га од стра не тре ћих ли ца. Та ко ђе, пра во на жиг да је но си о цу 
пра ва га ран ци ју да ће ста вља ње у про мет ро бе и услу га под за шти-
ће ним жи гом би ти нео ме та но од стра не тре ћих ли ца. 

12) Ma drid Agre e ment Con cer ning the In ter na ti o nal Re gi stra tion of Marks



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.253270.

268

На да ље, у окви ру срод них пра ва, слич но је и са пра вом на 
ди зајн. Ово пра во је ко ре ли ра но или иден тич но пра ву ин ду стриј-
ске сво ји не од но сно пред ста вља њен део.

Ли це ко је на ме ра ва да под не се при ја ву ди зај на, ка ко би би ло 
си гур но да иден ти чан ди зајн ни је већ за шти ћен, мо же За во ду за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну под не ти зах тев да се из вр си пре тра га кроз 
На ци о нал ну и Ме ђу на род ну ба зу за тај ди зајн (зах тев за ре шерш). 
Но си лац пра ва на ди зајн има, по пра ви лу, ис кљу чи во пра во на еко-
ном ско ис ко ри шћа ва ње за шти ће ног ди зај на и пра во да та кво ко ри-
шће ње ди зај на ус кра ти сва ком тре ћем ли цу. 

Пра во на ди зајн се мо же пре не ти уго во ром о пре но су. Та кав 
пре нос се на зах тев сти ца о ца пра ва упи су је у Ре ги стар ди зај на ко ји 
се во ди у За во ду за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не Ср би је. Пра во 
на ди зајн мо же би ти и пред мет уго во ра о ли цен ци ко ји се та ко ђе на 
зах тев но си о ца пра ва на ди зајн мо же упи са ти у Ре ги стар ди зај на.13)

Пра во на ди зајн је, на и ме, мо но по ли стич ко пра во, те сто га 
но си о цу пра ва на ди зајн да је пра во да спре чи сва ку нео вла шће ну 
упо тре бу ди зај на од стра не би ло ко јих тре ћих ли ца. Та ко ђе, пра во 
на ди зајн да је но си о цу пра ва га ран ци ју да ће ста вља ње у про мет 
ди зај на за шти ће них пра вом на ди зајн би ти нео ме та но од стра не 
тре ћих ли ца.

ЗАКЉУЧАК

Са гле да ва ју ћи на ве де не аспек те ових пра ва и оба ве за, мо же-
мо ов де при хва ти ти од ре ђе ње да је интелектуалнасвојина про из-
вод људ ског ин те лек та са тр жи шном вред но шћу у не ком вре ме ну, 
ко ји је вла сни штво по је дин ца или ор га ни за ци је (од но сно ли ца), и 
ко ји пре ма то ме мо же да вр ши из бор у по гле ду сло бод ног  ко ри-
шће ња, рас по ла га ња или усту па ња дру гом ли цу и ли ци ма, с тим 
да, у гра ни ца ма пред ви ђе ним за ко ном и дру гим прав ним из во ри-
ма, кон тро ли ше ње го ву да љу упо тре бу, рас пол га ње и ко ри шче ње. 
Про из вод ин те лек та је ро ба, а и сам про цесс кре а ци је овог ду хов-
но-кул тур ног ње ног уста но вља ва ња. Овај про цесс ис ка зив кроз 
тр жи шне вред но сти, та ко ђе, пред ста вља про из вод ин те лек та ко ји 
тре ба да бу де од ре ђен као ин те лек ту ал на сво ји на. Ин те лек ту ал но 
вла сни штво је не до дир љи ва сво ји на апро стор ног об ли ка ко ја има 
сво ју нео п ход ну дру штве ну за шти ту у ци љу фор му ла ци је огра ни-
че ња упо тре бе про из во да-ро бе, кроз прав ни од нос.

13)  Ви ди Ha gue Agre e ment Con cer ning the In ter na ti o nal De po sit of In du strial De signs
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Пра во на интелектуалнусвојину је дис по зи тив но, гра ђан ско 
пра во над вла сни штвом го ре опи са ног ви да где се шти ти при пад-
ност и рас по ла га ње истом (сво ји ном над ин те лек ту ал ним про из-
во дом), кроз кре а ци ју оба ве за дру гих ли ца у од но су на кре а то ра 
вла сни штва. Пра во је ту га ран то ва но др жа вом. Вла сник ове, услов-
но,  ин те кек ту ал не ства ри  и про це са је овла шћен да ту ствар (или 
про цес): ко ри сти, др жи, и њо ме рас по ла же у гра ни ца ма од ре ђе ним 
за ко ном (и евен ту ал но утвр ђе ним уго во ром). Овла шће ње др жа ња 
омо гу ћа ва вла сни ку да има фак тич ку и прав ну власт на ин те лек ту-
ал не ства ри-про це се.
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РЕЗИМЕ

Ово ис тра жи ва ње раз ма тра ме ђу на род ну за шти ту ин те лек-
ту ал не сво ји не. Ана ли за ука зу је на раз ви је ност про пи са на ме ђу-
на род ном пла ну и да је пре сек ва жни јих уго во ра у овој сфе ри. Пре-
зен то ва ни су ин стру мен ти од Па ри ске кон вен ци је до Спо ра зу ма о 
тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ТРИПС. До-
шло се до за кљу чи ва ња да тре ба бли же де фи ни са ти основ не пој-
мо ве ин те лек ту ал не сво ји не и пра ва над њом.
Клуч не ре чи: сво ји на, ин те лек ту ал на сво ји на, пра во, по ли ти ка, ин фор-

ма ци ја

IgorJanev
BASESOFINTELLECTUALPROPERTYAND

THEPROBLEMOFITSDEFINITION

SUMMARY

The pa per analyses the in ter na ti o nal pro tec tion of in tel lec tual 
pro perty rights. Analyses po ints out the di ver sity in re gu la ti ons at the 
in ter na ti o nal le vel and in form us of the most im por tant con ven ti ons in 
the fi eld of in tel lec tual pro perty rights. It pre sents the chro no logy, from 
Pa ris Con ven tion for the Pro tec tion of In du strial Pro perty to Agre e ment 
on Tra de-Re la ted Aspects of In tel lec tual Pro perty Rights and ne ces sity 
to de fi ne in tel lec tual pro perty and in tel lec tual pro perty rights.
Keywords: pro perty, in tel lec tual pro perty, law, po li tics, in for ma tion
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