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Др Игор Ја нев, Свет ска ор га ни за ци ја  
за ин те лек ту ал ну сво ји ну,  Ин сти тут за  

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 306.

По след њих ме се ци је до ма ћа, као и це ло куп на европ ска јав-
ност са не стр пље њем оче ки ва ла рас плет до га ђа ја око ра ти фи ка-
ци је „Ли са бон ског спо ра зу ма“ ко јим је Европ ска уни ја ко нач но 
до би ла обри се над др жав не ре ги о нал не по ли тич ке, еко ном ске и 
без бед но сне ор га ни за ци је. По чет ком де цем бра 2009. го ди не овај 
спо ра зум је сту пио на прав ну сна гу чи ме је Европ ска уни ја пре шла 
у ква ли та тив но но ву фа зу ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња. Осим 
европ ских ин те гра ци ја за до ма ћу јав ност су у мно гим обла сти ма 
дру штве ног, при вред ног и кул тур ног жи во та од по себ ног зна ча ја и 
ак тив но сти ме ђу на род них  ор га ни за ци ја ко је де лу ју у окви ру и под 
окри љем Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја. 

Ка ко би до ма ћа, не са мо струч на, већ и ши ра чи та лач ка пу-
бли ка мо гла да за до во љи сво ју зна ти же љу о де ло ва њу по је ди них 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја, др Игор Ја нев је об ја вио књи гу под 
на сло вом: „Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну“ у из-
да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе о гра да, а у ре цен зи ји 
еми нент них струч ња ка из ове обла сти: др Жи во ји на Ђу ри ћа и др 
Дра га на Су бо ти ћа. Та ко се не дав но по ја ви ло вред но и је дин стве но 
де ло у Ре пу бли ци Ср би ји под на зи вом „Свет ска ор га ни за ци ја за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну“ ко је ће не сум њи во обо га ти ти до ма ћу по-
ли ти ко ло шку, ме ђу на род ну, кул ту ро ло шку и прав ну ли те ра ту ру у 
овој обла сти. Реч је о мо но граф ском де лу ко је све о бу хват но и мул-
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ти ди сци пли нар но об ра ђу је број не и раз ли чи те пој мо ве, ин сти ту те, 
прин ци пе и про бле ме ве за не за ор га ни за ци ју, над ле жност и де ло-
ва ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну и њен од нос 
са дру гим уни вер зал ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, као и по-
је ди ним др жа ва ма чла ни ца ма ове ор га ни за ци је.  

Иако је ова књи га ура ђе на у окви ру про јек та „Дру штве не и 
по ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у 
Ср би ји“, мо же да по слу жи сви ма ко ји се у про це су обра зо ва ња 
(основ ног ака дем ског и док тор ског), као и у сва ко днев ном ра ду 
сре ћу за ма те ри јом ме ђу на род но прав не за шти те ин те лек ту ал не 
сво ји не (мо рал них и ма те ри јал них пра ва). Овај је ру ко пис на стао 
као плод ви ше го ди шњег ба вље ња ауто ра про бле ма ти ком уре ђе ња 
и за шти те аутор ских пра ва и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. 

Са др жи на по сма тра не књи ге све о бу хват но об ра ђу је ма те ри ју 
ве за ну за де ло ва ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји-
ну у це ли ни и ње них по је ди них ор га на, ка ко у ме ђу соб ним од но си-
ма, та ко и у од но си ма са дру гим др жа ва ма. Ње ном де ло ва њу аутор 
је при ла го дио на чин, си стем, ме тод, стил и са др жи ну из ла га ња по-
сма тра не про бле ма ти ке. У те жњи да олак ша свим за ин те ре со ва-
ним упо зна ва ње са овом до ста ди на мич ном, сло же ном, обим ном 
и раз у ђе ном ма те ри јом, аутор је на сто јао, и у ве ли кој ме ри ус пео, 
да на са вре мен, јед но ста ван и при сту па чан на чин из ло жи те о риј-
ске, упо ред но прав не и прак тич не аспек те, обе леж ја и ка рак те ри-
сти ке нај зна чај ни јих пој мо ва и ин сти ту та у си сте му ор га ни за ци је, 
над ле жно сти и де ло ва ња Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну 
сво ји ну.

Ова мо но гра фи ја за пра во раз ма тра струк ту рал но устрој ство 
и функ ци о ни са ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји не 
на чи ји зна чај по себ но ука зу је рас ту ћи број прав них до ку ме на та у 
обла сти ин те лек ту ал не сво ји не и убр за ни раз вој нор ма тив но прав-
не ре гу ла ти ве. Це ло куп на ма те ри ја са др жа на у об ја вље ној књи зи 
је из ло же на у пет гла ва са уво дом, за кључ ком и при ло зи ма („Би-
бли о гра фи ја и До ку мен та ци ја“). На кра ју, књи га са др жи оби ман 
пре глед до ма ће и ино стра не по ли ти ко ло шке, ме ђу на род не, кул ту-
ро ло шке и прав не ли те ра ту ре, спи сак нај ко ри шће ни јих елек трон-
ских адре са, као и пре глед ва же ћих прав них про пи са из ове обла-
сти. 

У пр вом де лу књи ге ко ју пре по ру чу је мо не са мо струч ној, већ 
и ла ич кој јав но сти, аутор раз ма тра основ на пи та ња ве за на за ин-
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сти ту ци о нал ни раз вој Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво-
ји не. У пр вој гла ви (стр. 11-27) као што је и ло гич но, из ло же не 
су осно ве ин те лек ту ал не сво ји не у ком де лу се раз ма тра ју раз ло зи 
ко ји оправ да ва ју на ста нак и раз вој ин те лек ту ал не сво ји не, од но-
сно пра ва фи зич ких и прав них ли ца на ин те лек ту ал ној сво ји ни. На 
овом ме сту су, та ко ђе, ана ли зи ра на и раз ли чи та те о риј ска схва та ња 
о пра ву сво ји не уоп ште, ње ним ка рак те ри сти ка ма, зна ча ју, уло зи и 
по том пој мов но од ре ђи ва ње пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, ње них 
ка рак те ри сти ка, уло ге и зна ча ја у са вре ме ним при вред ним од но си-
ма. И на кра ју ове гла ве из ло же на је ре гу ла ти ва Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је СТО (чи јем члан ству и на ша др жа ва те жи) у обла сти 
ин те лек ту ал не сво ји не.

Дру га гла ва (стр. 28-25) се ба ви раз ли чи тим аспек ти ма ор-
га ни за ци је и устрој ства Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну 
сво ји ну. Ана ли зи ра на је Кон вен ци ја о ус по ста вља њу Свет ске ор-
га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну из 1967. го ди не. На осно ву 
овог ме ђу на род ног до ку мен та из вр ше на је пре ци зна и ар гу мен то-
ва на прав на ана ли за ор га ни за ци је, над ле жно сти и де ло круг ра да 
ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, као и ор га ни за ци о на струк ту ра ове 
ор га ни за ци је ко ју чи не: Ге не рал на скуп шти на, Кон фе рен ци ја, Ко-
ор ди на ци о ни од бор, Ме ђу на род ни би ро (као се кре та ри јат ове ор-
га ни за ци је) и ге не рал ни ди рек тор те на чин фи нан си ра ња ње них 
ак тив но сти ко ји чи не два одво је на бу џе та: а) бу џет за за јед нич ке 
тро шко ве и б) бу џет кон фе рен ци је. На ша др жа ва је по ста ла чла ни-
ца ове ор га ни за ци је 1973. го ди не пот пи си ва њем и ра ти фи ка ци јом 
на ве де не кон вен ци је.

У тре ћој гла ви (стр. 46-199) ко ја пред ста вља нај зна чај ни ји и 
нај о бим ни ји део ове мо но гра фи је аутор је ана ли зи рао са др жи ну и 
деј ство ви ше ме ђу на род них уго во ра ко ји ма је уре ђе на на јед но о-
бра зан на чин за шти та ин те лек ту ал не сво ји не у свим др жа ва ма ко је 
су при хва ти ле њи хо ве од ред бе. Овим кон вен ци ја ма је при сту пи ла 
и Ре пу бли ка Ср би ја. Ту су из ло же не ка рак те ри сти ке број них ме-
ђу на род них до ку ме на та на осно ву ко јих је и на ша др жа ва уре ди ла 
број не од но се у сфе ри уре ђи ва ња и за шти те ин те лек ту ал не сво ји не 
у це ло сти или по је ди них ње них де ло ва (аутор ско пра во, из во ђач ко 
пра во, пра во жи га, озна ка ге о граф ског по ре кла, па тент и сл). Та ко 
су на овом ме сту из ло же не и де таљ но ко мен та ри са не сле де ће ме-
ђу на род не кон вен ци је ко је ула зе у област ме ђу на род ног тр го вин-
ског пра ва: 
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1) Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет них де ла 
(из 1886. го ди не ко ја је до пу ње на ви ше пу та, а по след њи пут 1971. 
го ди не у Па ри зу) –  ко ја уре ђу је сво јин ске од но се у обла сти умет-
но сти и књи жев но сти,  

2) Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не (из 
1900. го ди не ко ја је до пу ња ва на ви ше пу та, а по след њи пут 1967. 
го ди не) ко ја ус по ста вља осно ве за уре ђе ње и прав ну за шти ту ин-
ду стриј ске сво ји не (па тен ти, мо де ли, жиг, име и озна ка по ре кла, 
су зби ја ње не ло јал не кон ку рен ци је), 

3) Ли са бон ски анан жман о за шти ти озна ка по ре кла и њи хо вом 
ме ђу на род ном ре ги стро ва њу из 1958. го ди не (из ме њен 1979. го-
ди не) ко јим се до пу њу је са др жи на и на чин за шти те ин ду стриј ске 
сво ји не у де лу озна ка по ре кла про из во да из дру гих др жа ва,  

4) Ма дрид ски спо ра зум о су зби ја њу ла жних и пре вар них озна-
ка по ре кла на про из во ди ма из 1891. го ди не, ко ји је до пу ња ван ви-
ше пу та, а по след њи пут 1958. го ди не, 

5) Ха шки спо ра зум о ме ђу на род ном при ја вљи ва њу узо ра ка и 
мо де ла из 1960. го ди не,

6) Ло карн ски спо ра зум 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 (ди зај на) из 1968. го ди не,

7) 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 ра ди о ди фу зи је из 1961. го ди не,

8) 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 из 1971. го ди не и на кра ју

9) Уни вер зал на кон вен ци ја о аутор ском пра ву из 1952. го ди не 
(ко ја је из ме ње на 1971. го ди не) као основ ни акт на осно ву ко јег 
по је ди не др жа ве у свом на ци о нал ном за ко но дав ству ус по ста вља ју 
ефи ка сан си стем за шти те аутор ског и срод них пра ва.

По ред из ла га ња, опи са и ана ли зе ре ше ња ина у гу ри са них на ве-
де ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма аутор је знат ну па жњу и ме сто 
у свом ра ду по све тио и кри тич ном освр ту на та ква ре ше ња, ука зу-
ју ћи на њи хо ву не до след ност или про бле ме у при ме ни у за ко но-
дав ству и прак си по је ди них др жа ва.

Де таљ на и ар гу мен то ва на ана ли за на ве де них ме ђу на род них 
до ку ме на та у обла сти ин те лек ту ал не сво ји не је до пу ње на у че твр-
том де лу (стр. 200-238) ко ја се од но се на ин тер пре та ци ју и ана ли зу 
Спо ра зу ма о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
ко ји је кре и ран у окви ру ГАТТ-а. Ра ди се о по ку ша ју да се на ме ђу-
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на род ном ни воу по ста ве осно ве је дин стве не прав не за шти те про-
ме та (про да је, ку по ви не, за ме не и слич них тран сак ци ја) по је ди них 
пред ме та (пра ва) у окви ру ин те лек ту ал не сво ји не.

И ко нач но, по след њи део ове мо но гра фи је но си на слов 
„Област де ло ва ња и до са да шња де лат ност Свет ке ор га ни за ци је за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну“ (стр. 239-289). Ов де је аутор ана ли зи рао 
ре ше ња ко ја су ус по ста вље на кон вен ци јом ко јом је осно ва на ова 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не ука-
зу ју ћи на про бле ме у при ме ни по је ди них ре ше ња услед од би ја ња 
не ких др жа ва да од ре ђе не од ред бе уне су у сво је на ци о нал но за ко-
но дав ство, од но сно да иста при ме њу је у прак си пру жа ју ћи на тај 
на чин пот пу ну и све о бу хват ну за шти ту ин те лек ту ал ној сво ји ни у 
це ло сти или по је ди ним ње ним пра ви ма.  

Ана ли зи ра ју ћи прав ни по ло жај и де ло ва ње Свет ске ор га ни за-
ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну аутор ука зу је на основ не на зна ке и 
усло ве за кре и ра ње де ло ва ња ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, као и 
њен исто риј ски раз ви так. По том сле ди де таљ но и ар гу мен то ва но 
об ја шње ње основ них обла сти де ло ва ња ове ор га ни за ци је као што 
су а) књи жев ни, умет нич ки и на уч ни ра до ви (ства ра ла штво), б) из-
во ђач ко пра во, в) фо но гра ми и еми то ва ње, г) про на ла сци у свим 
обла сти ма људ ског де ло ва ња, д) на уч на от кри ћа, ђ) ин ду стриј ски 
ди зајн, е) тр го вач ке и сер ви сне озна ке, ж) жи го ви, з) ко мер ци јал ни 
на зи ви, и) за шти та од не ло јал не кон ку рен ци је и ј) па тен ти. По том 
сле ди де таљ на ана ли за основ них пра ва ца да љег раз во ја и ци ље ва 
Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну на по чет ку тре ћег 
ми ле ни ју ма по ста вља ју ћи на тај на чин и осно ву за да љи раз вој ме-
ђу на род ног пра ва ин те лек ту ал не сво ји не уоп ште, а та ко ђе и у на-
ци о нал ном за ко но дав ству.

У из ла га њу ове ве о ма сло же не и обим не ма те ри је ко ја је ве за на 
за ме ђу на род но прав ну ин те лек ту ал ну сво ји ну и над ле жно сти ме-
ђу на род не ор га ни за ци је у тој обла сти, ње ну ор га ни за ци о ну струк-
ту ру и де ло ва ње, аутор је ве што ко ри стио сву рас по ло жи ву до ма ћу 
и на ро чи то ино стра ну ли те ра ту ру, као и ак ту ел ну прак су што има 
ве ли ку упо треб ну и прак тич ну вред ност. 

Рад је пи сан јед но став ним и ра зу мљи вим струч ним прав нич-
ким је зи ком, ла ким и до па дљи вим сти лом што га чи ни из у зет но 
по год ним за по и ма ње и раз у ме ва ње по сма тра не ма те ри је уре ђе-
ња и за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. По сво јој са др жи ни, 
оби му и на чи ну тре ти ра ња, као и про ду бље но сти по сма тра них 
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те ма, уоче ним пи та њи ма и про бле ми ма, као и на чи ном њи хо вог 
раз ре ше ња, то је је дан ана ли тич ко-син те тич ки ства ра лач ки рад ко-
ји од ра жа ва не са мо ви сок сте пен по зна ва ња ма те ри је из обла сти 
за шти те и уре ђе ња ин те лек ту ал не сво ји не у ме ђу на род ној за јед-
ни ци и на ци о нал ном за ко но дав ству, већ и из ван ре дан пе да го шки 
при ступ. Ове од ли ке уз по сто ја ње број них ори ги нал них гле ди шта 
ауто ра у те о риј ском и прак тич ном раз ре ша ва њу по је ди них пи та ња 
ко ја су ве за на за ин те лек ту ал ну сво ји ну у це ло сти или по је ди не 
ње не сег мен те (аутор ско пра во, пра во па тен та, жи га или про на ла-
ска и сл.) чи не овај рад не са мо ин те ре сант ним и ко ри сним за сва-
ког чи та о ца, већ и по доб ним за обра зо ва ње сту де на та, па га пре по-
ру чу је мо нај ши рој чи та лач кој јав но сти. 
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