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1.  Увод 

Ауторско право као формално-правна замисао јавља се први пут у XV веку и односи 

се на особу која ствара ауторско дело. Сам термин ,,ауторско правоʻʻ води порекло од 

латинске речи auctor који означава створитеља, градитеља. Ауторско право (copyright) је 

законски концепт који даје ауторима и уметницима контролу над одређеним начинима 

коришћења њихових дела у дефинисаном периоду времена. Оно ограничава ко може да 

умножава, мења, изводи или дели са другима ова дела.1 

Постоји неколико гледишта која се тичу сврхе Закона о ауторским правима. Једно 

гледиште је да Закон о ауторским правима охрабрује креативност, дозвољавајући 

креаторима да остваре профит на основу својих дела.  

Иако Закон о ауторским правима даје ауторима многа права у погледу њихових дела, 

он и ограничава та права на више значајних начина. Већина ових ограничења је веома 

специфична, али нека су широка. Нека ограничења, пак, омогућују библиотекарима да 

користе и шире материјале заштићене ауторским правима много слободније него што би 

то иначе било могуће.2 

Неколико међународних уговора постављају стандарде које све земље потписнице 

морају да следе када усвајају или мењају своје законе о ауторским правима. Ипак у оквиру 

ових ограничења свака земља успоставља свој сопствени закон. Ови закони одређују ко 

може стећи ауторско право, која права њихов носилац ужива и колико дуго та права трају.3 

Без обзира на правни систем, Закон о ауторским правима се стално мења да би се 

прилагодио новим креативним, технолошким, електронским и друштвеним изазовима. 

Библиотечка заједница је често играла важну улогу у обликовању Закона о ауторским 

правима у прошлости, а могла би да игра још важнију улогу у будућности. 

Циљ овог рада је да се ближе информишемо о Закону о ауторским правима уопште и  

аспектима Закона о ауторским правима који највише утичу на библиотеке, како би убудуће  

оне ефикасније учествовале у процесима у којима се Закон о ауторским правима 

интерпретира и обликује. 

 

 

 

                                                           
1Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 17. 
2 Исто 18. 
3 Исто. 
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2.  Развој ауторског права кроз историју 

Ауторско право је релативно млада правна дисциплина, формирана у XIX веку.4 

Први Закон о ауторском праву донешен је у Великој Британији 1709. године и утврђује 

накнаду за ауторе неког дела. Ипак, преломни догађај који означава почетак коришћења 

ауторског права у пракси је Француска буржоаска револуција, када ауторско право почиње 

да се користи у судској пракси.5 Настоји да помири два подједнако важна, а понекад и 

супротстављена интереса - потребу аутора да буде правно заштићен са једне стране и 

културни и научни напредак друштва са друге стране. У англосаксонском праву на 

почетку  је за означавање ове правне дисциплине коришћен термин copyright који пре 

свега асоцира на право на штампање тј. умножавање примерака неког ауторског дела. 

Постоји неколико међународних конвенција и споразума који су веома значајни за 

заштиту ауторских права. 

2.1. Бернска конвенција 

Десет европских земаља потписало је Бернску конвенцију 1886. године која се 

бавила заштитом писаних и уметничких дела како би се смањила конфузија у 

међународном регулисању ауторских права. Од тада су укупно 164 земље приступиле 

Бернској конвенцији. Међутим, било је од тада више ревизија Бернске конвенције и све 

земље нису ратификовале најновију верзију.6 

Бернска конвенција је успоставила три основна принципа. Први и најпознатији је 

принцип „националног третирања“, који подразумева да страни држављани имају иста 

права као и држављани земаља потписница. Тако, на пример, филм који је направио 

држављанин Русије у Русији, ужива исту заштиту у Великој Британији као и роман који је 

у Британији написао Британац. 

Следећи је принцип „аутоматске заштите“. Овај принцип забрањује земљама 

чланицама да траже неке претходне законске услове од лица из других земаља потписница 

Бернске конвенције како би добили заштиту ауторских права. То значи да руски аутор 

филма не мора да се региструје или да тражи заштиту свог филма у Британији, 

Француској, Енглеској или било којој другој потписници Бернске конвенције, његов филм 

ће бити аутоматски заштићен у свим тим земљама од тренутка када је написан. 

Трећи принцип је принцип „независности“ заштите. Он обезбеђује да свака земља 

чланица мора да обезбеди исту заштиту страним делима коју даје домаћим, чак и ако 

страно дело не би било заштићено према Закону о ауторским правима земље у којој је 

                                                           
4Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 18. 
5Gams, A.: Uvod u građansko pravo, Naučna knjiga, Beograd, 1956, str.257. 
6Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 26. 
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настало. На пример, чак и ако филм који је снимио руски држављанин није заштићен 

према руском закону, он ће ипак бити заштићен у Британији ако испуњава услове за 

заштиту према закону Британије. 

Минимум трајања заштите ауторских права, ратификован у најновијој верзији 

Бернске конвенције из 1971. године  је током живота аутора плус 50 година за сва дела 

осим дела примењене уметности, где је најмање трајање заштите 25 година.7 

Научници су у принципу заинтересовани пре свега за морални аспект ауторских 

права, јер им признавање ауторства обезбеђује престиж, од којег им зависи каријера. 

Према општепризнатом закону, универзална вредност ауторског права односи се на цели 

живот аутора плус 50 година након његове смрти (период у којем наследници уживају то 

право).8 

2.2. Римска конвенција 

Бернска конвенција се, због технологије која је коришћена у то време држала само 

штампаних дела, не бавећи се скоро упоште другим ауторским делима. Због тога се повело 

питање о јачој и ефикаснијој заштити снимљених дела. Због тога је у Риму 26. октобра 

1961. године потписана Римска конвенција за заштиту извођача, продуцената фонограма и 

емитера. 

Римска конвенција тражи од земаља чланица да пружају заштиту дела извођача, 

продуцената фонограма и емитера. Осамдесет осам земаља је потписало Римску 

конвенцију.9 

2.3. Универзална конвенција о ауторским правима 

Универзална конвенција о ауторским правима настала је као алтернатива Бернској 

конвенцији 1952. године.10 Настала је према жељи неколико земаља, укључујући САД  и 

СССР, да успоставе неку врсту мултилатералне заштите ауторских права и без приступања 

Бернској конвенцији. 

Као и Бернска конвенција, Универзална конвенција о ауторским правима садржи 

принцип националног третмана и забрањује дискриминацију, али је практичнија јер 

садржи мање захтева које земље чланице морају да усагласе. 

 

                                                           
7Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 27. 
8Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање, , Београд 2013, 

14. 
9Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 27. 
10The Universal Copyright Convention – UCC (в. Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, 

Београд 2012, 28.) 
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2.4. WIPO уговор о ауторским правима 

WIPO (World Intellectual Property Organization) je Светска организација за 

интелектуалну својину, стога  њен примарни циљ је подстицање креативне активности и 

промовисање заштите интелектуалне својине у целом свету. WIPO уговор о ауторским 

правима (WСТ - WIPO Copyright Treaty) је посебан споразум у оквиру Бернске конвенције 

који је ступио на снагу 6. марта 2002. године. То је први Међународни уговор који тражи  

да државе обезбеде заштиту рачунарских програма и база података. 

WСТ даје ауторима нека значајна права као додатак на права која имају према 

Бернској конвенцији, и то:  

1. искључиво право да дистрибуирају своја дела 

2. искључиво право да дају у закуп своја дела  

3. искључиво право на саопштавање јавности својих дела. 

Тренутно је 88 земаља прихватило овај уговор, укључујући и Србију. Уговор је 

доста критикован зато што не узима у обзир различите нивое економског развоја земаља 

потписница и не признаје могућности изузетака кад је у питању копирање заштићених 

електронских докумената за сврхе које су биле дозвољене у случају штампаних 

докумената – на пример лична употреба, образовне потребе, копирање за потребе лица са 

хендикепом и др.11 

2.5. Споразум о приступу знању 

Невладине организације, професори универзитета и истраживачи се слажу са 

забринутошћу коју изражавају земље у развоју да неки аспекти система заштите ауторских 

права спречавају иновације и праве сметње земљама у развоју. Ова реакција на текућу 

политику WIPO је добила форму покрета који тражи једнакост грађана из развијених 

земаља и земаља у развоју када је у питању приступ знању позната је као „А2К“ покрет 

(Access to Knowledge Movement).12 Предложени укључује листу околности под којима 

носиоци ауторског права не могу да спречавају слободно коришћење њихових садржаја, 

укључујући: 

• Коришћење дела за потребе заштите у библиотекама и архивима, или пренос 

садржаја на нови формат 

                                                           
11Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 28. 
12Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање, , Београд 

2013, 37. 
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• Напоре библиотека, архива или образовних установа да направе копије радова који 

тренутно нису субјект комерцијалне експлоатације, за потребе заштите, образовања или 

истраживања 

• Коришћење одломака, делова и цитата из дела заштићених ауторским правима за 

потребе објашњавања и илустровања у вези са непрофитним образовањем и науком 

• Коришћење дела под заштитом Закона о ауторским правима у образовним 

институцијама као примарног инструктивног материјала, ако ти материјали нису понуђени 

од стране носилаца ауторских права по разумној цени.13 

Библиотекари и корисници библиотека нису једине стране које би биле на добитку 

на основу А2К споразума. Предлог укључује и правила која штите провајдере Интернет 

сервиса од одговорности за кршење Закона о ауторским правима и ублажава строгу 

забрану заобилажења енкрипције која је садржана у неколико међународних споразума о 

ауторским правима. Према предложеном споразуму, неоригинални радови и радови за које 

се и после разумног трајања истраживања не може утврдити ко је носилац ауторских права 

(orphan works) би били остављени у јавном домену.14 

2.6. Споразум о трговинским аспектима права 

интелектуалне својине (ТRIPS) 

ТRIPS ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) је 

Међународни споразум под окриљем Светске трговинске организације.15 Споразум је 

закључен 1994. године и успоставља минималне стандарде за заштиту интелектуалне 

својине у многобројним облицима, укључујући и заштиту ауторских права у земљама 

укљученим у Светску трговинску организацију. За разлику од Бернске конвенције, ТRIPS 

тражи од земаља потписница да обезбеде ефикасне санкције за оне који крше ауторска 

права. Осим тога, ТRIPS има и механизам за решавање спорова помоћу којег чланице 

Светске трговинске организације могу да натерају друге чланице да се понашају у складу 

са својим уговорним обавезама.16 

 

 

                                                           
13Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање, , Београд 

2013, 37. 
14Исто. 
15 Светска трговинска организација - скраћено СТО је међународна мултилатерална организација која је 

смишљена с циљем да надгледа и либерализује међународну трговину. Организација је настала 1. јануара 

1995., и наследник је Општег споразума о тарифама и трговини (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT), који се потписан 1947. и који је остао на снази скоро пет деценија као де факто међународна 

организација. (в. http://sr.wikipedia.org/sr/Светска трговинска организација (13. 10. 2014.) 
16Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 28. 
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2.7. Споразуми у оквиру ЕУ 

Почевши од 1991.  године Европска Унија је усвојила неколико директива које се 

тичу ауторских права: Директива о софтверу, Директива о правима у области 

изнајмљивања, Директива о трајању заштите ауторских права, Директива о 

информационом друштву, Директива о праву приликом препродаје и др.17 

3. Закон о ауторским правима и његова 

примена 

3.1. Носиоци ауторских права 

3.1.1. Аутор 

Носилац ауторског права је физичко лице које је створило оригиналну 

интелектуалну творевину, која има индивидуални карактер и која је на неки начин 

изражена. За стварање ауторског дела не траже се никакве посебне способности, стога 

свака физичка особа може бити и аутор. Аутором се сматра она особа чије је име, 

псеудоним или знак на уобичајен начин означен на примерцима дела док се не докаже 

супротно.18 Ауторско дело сматра се створеним и у случају да није довршено, ако је 

изражено на довољно видљив начин. 

3.1.2. Коаутор 

Ако су две или више особа суделовале у изради дела, онда се ради о коауторском 

делу. Дакле, коаутори су сарадници у стварању ауторског дела, а њихово се дело назива 

коауторским или сарадничким делом. Ако два или више аутора саставе своја дела ради 

њиховог заједничког коришћења, сваки од аутора задржава ауторско право на свом 

ауторском делу. Код стварања неког коауторског дела кључни фактор је физичка сарадња 

особа при стварању дела. Ако сарадња не постоји, нема ни коауторског дела. 

 Код неких врста дела доприноси сарадника су исти, посебно код писаних научних 

и стручних дела, компјутерских програма, вајарских и уметничких дела, док су код неких 

дела доприноси различите врсте (нпр. драмско-музичких, кинематографских и других 

аудиовизуелних дела).19 Удео појединог коаутора одређује се уговором између коаутора, а 

у недостатку уговора, сразмерно стварним доприносима. Ако споразумом између коаутора 

није другачије одређено, о коришћењу дела одлучују сви коаутори. 

                                                           
17Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 29.. 
18http://hr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo(23.10.2014.). 
19Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 103. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo
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3.1.3. Прерађена дела 

Прерађена дела обухватају адаптације или модификације претходно постојећих 

дела. Уобичајени примери су скраћења или филмоване адаптације романа, збирна дела и 

компилације. 

Компилације су други пример када се ауторска права могу добити коришћењем и 

манипулацијама са претходно постојећим делима. Компилације су дела настала 

састављањем, избором или преуређењем дела тако да резултат представља оригинално 

дело састављача. Збирна дела представљају посебан тип компилација у којима је више 

одвојених и независних дела сакупљено у једно дело. 

3.2. Дефиниција ауторског права 

Ауторско право је право које уживају аутори књижевних, научних и уметничких 

дела, а које им даје искључиво право коришћења или одобравања другима коришћења свог 

дела, а укључује и састав заштите тих права.20 

Аутор је особа која је створила неко дело, било да је то дело написано у облику 

књиге или чланка, белетристике или научног рада, или је реч о музичком или ликовном 

делу, фотографији, информатичком програму или табели, графикону, итд. Самим чином 

стварања дела аутор стиче ауторска права на своје дело.21 

3.3. Законске регулативе о ауторском праву 

„Свако има право на заштиту моралних и материјалних интереса који произлазе из 

сваког научног, књижевног или уметничког стваралаштва којег је аутор“.22 

Особа којој је ауторско право повређено може захтевати заштиту тог права 

захтевима предвиђеним Законом о ауторским и сродним правима Републике Србије и 

накнаду штете предвиђену законом који регулише облигационе односе.23 

По члану 1. овог Закона ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, 

изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, 

његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног 

саопштавања његове садржине.24 

Ауторским делом сматрају се, нарочито: 

                                                           
20<http://hr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo>(12.10.2014.). 
21 Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање, , Београд 

2013, 14. 
22Opsтa deklaracija o pravima čoveka UN, 1948., čl.27/2. 
23 http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.html/ ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA 
24Исто. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo
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1) писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било 

којем облику њиховог изражавања, укључујући и припремни материјал за њихову израду и 

др.);  

2) говорна дела (предавања, говори, беседе и др.);  

3) драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која 

потичу из фолклора;  

4) музичка дела, са речима или без речи;  

5) филмска дела (кинематографска и телевизијска дела);  

6) дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, скулптуре и др.);  

7) дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања;  

8) картографска дела (географске и топографске карте);  

9) планови, скице, макете и фотографије;  

10) позоришна режија.25 

Чланом 7. дефинисано је да је ауторско дело објављено кад је, на било који начин и 

било где у свету, први пут саопштено јавности од стране аутора, односно лица које је 

аутор овластио. Ауторско дело је саопштено јавности ако је учињено доступним већем 

броју лица која нису међусобно повезана родбинским или другим личним везама. 

Ауторско дело је издато кад су примерци дела пуштени у промет од стране аутора, 

односно лица које је он овластио, у броју који, имајући у виду врсту и природу дела, може 

да задовољи потребе јавности. Дело ликовне уметности се сматра издатим и онда кад је 

оригинални примерак, или најмање једна копија дела учињена трајно приступачном 

јавности од стране аутора, односно лица са његовом дозволом.26 

Истим законом дефинисано је да је аутор је физичко лице које је створило ауторско 

дело. Аутором се сматра лице чије су име, псеудоним или знак назначени на примерцима 

дела или наведени приликом објављивања дела, док се не докаже друкчије.27 Аутор има 

право на назначење имена, право на интегритет дела и право на супростављање 

недостојном коришћењу дела.28 

                                                           
25http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.html/ ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA 
26Исто. 
27Исто. 
28Исто. 
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3.4. Права која се штите Законом о ауторским 

правима 

Права предвиђена Законом о ауторским правима спадају у две категорије: 

економска и морална права.29 

Економска права су усмерена на то да аутору дају могућност да добије накнаду за 

коришћење свог дела. Аутор убира приходе само у случају да некоме није уступио или дао 

дозволу другима за неометано коришћење. Примари економских права су: 

• право на репродукцију дела – другим речима, умножавање; 

• право на прераду дела – као што су преводи, скраћене верзије или адаптације; 

• право дистрибуције дела – на пример продаја или изнајмљивање копија; 

• право јавног извођења или излагања дела.30 

Морална права не постоје у свим земљама и намењена су заштити ауторових 

нематеријалних интереса у вези са делом. Уопштено говорећи, она су шире препозната и 

чвршће заштићена у земљама грађанског права него у земљама обичајног права. Примари  

моралних права су: 

• право на објављивање – право да одреди када и да ли ће дело бити доступно 

јавности; 

• право на назначење имена (право атрибуције) – другим речима, право да аутор 

добије признање за дело које је створио, а да се не окривљује за оно што није створио; 

• право на интегритет – на пример, право да се забрани уништење или брисање 

слике или скулптуре; 

• право на повлачење – право (у одређеним ограниченим околностима) да аутор 

уклони из јавне циркулације копије дела за које је пожалио што је креирао.31 

 

 

                                                           
29 Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање, , Београд 

2013, 16. 
30Исто. 
31Исто. 
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3.5. Ограничења дејства Закона о ауторским 

правима 

Што се тиче изузетака они се разликују од земље до земље, неки заједнички 

примери укључују копирање за личну употребу, навођење кратких делова писаних дела за 

потребе критике, фотокопирање у библиотекама за потребе архивирања и конвертовање 

дела у формате доступне хендикепираним особама. 

Изузеци предвиђени законом Републике Србије: 

 заштита основних људских права корисника – слобода изражавања и право 

на приватност (јавни говор и цитирање, извештавање о текућим догађајима, 

пародирање и репродуковање за сопствене некомерцијалне потребе); 

 индустријска пракса, компетитивни и комерцијални интереси (прикази у 

штампи, музејски каталози, декомпилација рачунарских програма због 

интероперабилности); 

 ширење знања и информација (коришћење у библиотекама, заштита и 

заједничко коришћење ресурса, текуће обавештавање, образовање за 

потребе наставе и истраживања, помоћ људима са посебним потребама, 

извештаји државних или законодавних органа и религијске потребе).32 

3.6.  Дозволе за коришћење дела 

Корисник мора да добије дозволу од носиоца ауторског права којом му се одобрава 

да користи садржај, а заузврат носилац права може тражити неку врсту надокнаде.  

Дозвола која се том приликом издаје мора бити дата написмено како би се избегле забуне. 

Многе земље имају колективне административне организације које врше функцију 

агента за велики број носилаца ауторских права. Такве организације сада обављају 

администрацију око дозвола које се односе на веома разноврсне начине коришћења 

заштићених материјала. Примери укључују емитовање музичких композиција и 

коришћење различитих модерних технологија за репродуковање графичких или писаних 

дела.33 

3.7. Кршење закона о ауторском праву 

Кршење ауторских права је неовлашћено коришћење дела заштићеног Законом о 

ауторским правима. ,,Плагијаризамʻʻ је коришћење нечијих идеја или речи без 

одговарајућег приписивања извору.  Плагијаризам није кршење законских правила, него 

                                                           
32 Филипи Матутиновић, С.: Научне информације у Србији, проток , доступност , вредновање,  Београд 

2013, 18. 
33 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 22. 
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друштвених норми. Уобичајене друштвене санкције за плагијаризам су избацивање или 

суспензија из школе, отпуштање са посла и друштвена осуда. ,,Пиратеријаʻʻ нема прецизну 

дефиницију ни у оквиру ни ван Закона о ауторским правима. Последњих година термин је 

постао уобичајен када се говори о неауторизованом и недозвољеном репродуковању аудио 

и видео записа. ,,Кривотворење“  се термин односи на креирање и дистрибуцију имитација 

оригиналних дела са намером да се о њеној аутентичности превари публика.34 

У Закону о ауторским и сродним правима  из 2012. године који је донешен у Србији 

стоји: 

Члан 40. 

У случају давања на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела, 

од стране јавних библиотека, односно других институција којима је то делатност, аутор 

има право на одговарајућу накнаду. 

Давање на послугу, у смислу овог закона, је давање оригинала или умножених 

примерака дела на коришћење, у временски ограниченом периоду, без остваривања 

непосредне или посредне имовинске користи.35 

Члан 41. 

У случајевима искоришћавања ауторског дела на основу одредаба овог закона о 

ограничењу ауторског права, морају се навести име аутора дела и извор из кога је дело 

преузето (издавач дела, година и место издања, часопис, новина, телевизијска или радио 

станица где је дело, односно одломак дела изворно објављен или непосредно преузет и 

сл.). 

У сваком конкретном случају, обим ограничења искључивих права не сме бити у 

супротности са нормалним искоришћавањем дела нити сме неразумно вређати легитимне 

интересе аутора.36 

Члан 44. 

Дозвољено је без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде за некомерцијалне 

сврхе наставе: 

1) јавно извођење или представљање објављених дела у облику непосредног 

поучавања на настави; 

                                                           
34 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 51. 
35 Zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.pdf  
36Исто. 
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2) јавно извођење или представљање објављених дела на школским приредбама, 

под условом да интерпретатори не приме накнаду за своје извођење и да се не наплаћују 

улазнице; 

3) јавно саопштавање емитованих школских емисија путем техничких уређаја 

унутар образовне установе.37 

Члан 45. 

Дозвољено је без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде умножавање дела 

од стране јавних библиотека, образовних установа, музеја и архива, само за сопствене 

архивске потребе, ако се дело умножава из сопственог примерка и ако таквим 

умножавањем ове институције немају намеру да остваре непосредну или посредну 

имовинску корист.38 

Члан 46. 

Дозвољено је физичком лицу да без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде 

умножава примерке објављеног дела за личне некомерцијалне потребе, чиме није 

искључена примена члана 208. став 1. тач. 4. и 5. овог закона. 

Умножени примерци дела из става 1. овог члана не смеју се стављати у промет нити 

користити за било који други облик јавног саопштавања дела.39 

Члан 48. 

Дозвољено је без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде привремено 

умножавање ауторског дела, под следећим условима: 

1) умножавање је пролазно или случајно; 

2) умножавање чини саставни и битни део технолошког процеса; 

3) сврха умножавања је да омогући пренос података у рачунарској мрежи између 

два или више лица преко посредника, или да омогући законито коришћење ауторског дела  

4) умножавање нема засебан економски значај.40 

 

                                                           
37 Zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.pdf 
38Исто. 
39Исто. 
40Исто. 
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4. Open Access – покрет за слободни 

приступ информацијама 

Појава електронског публиковања, Интернета и светске мреже драстично је 

изменила комуникационе процесе у науци. Са појавом електронских издања часописа 

издавачи су почели  да продају приступ до тзв. „пакета“, а не до појединачних часописа. 

Тако су електронски часописи постали недоступни многим библиотекама, посебно у 

сиромашнијим институцијама, које нису могле да купе те скупе „пакете“.41 

Апсурдна ситуација да на резултатима рада научника који су истраживања вршили 

користећи друштвене фондове највише зарађују комерцијални издавачи, довела је до 

стварања Покрета за отворени приступ (Open Access – ОА).42 Отворени приступ 

подразумева да сваки корисник који има приступ Интернету било где у свету има право да 

чита, преузима, чува, штампа и користи дигитални садржај радова објављених у отвореном 

приступу, са једином обавезом да их коректно цитира. Од 1997. године најстарија и 

највећа база података за медицинске науке – Medline постала је слободно доступна на 

Интернету. Са покретањем Public Library of Science (Јавна научна библиотека) 2003. 

године започео је нови модел публиковања у науци.43 Као што стоји на њиховом сајту, 

PLoS је „непрофитна организација научника и лекара који су посвећени томе да светску 

научну и медицинску литературу учине слободно доступним јавним добром“.  

Часописи излазе само у електронском облику, захваљујући комбинацији накнаде 

коју плаћају аутори радова, обично од фондова за пројекте и прилога од фондација. Иако 

се овај покрет појавио у развијеним земљама као реакција на кризу набавке серијских 

публикација у библиотекама, он има велики значај и за смањивање информационог јаза 

између развијених земаља и земаља у развоју, јер свима пружа једнаке могућности 

приступа. Отворени приступ научној литератури остварује се у два главна, међусобно 

комплементарна облика: 

1) самоархивирањем и изградњом мреже институционалних или дисциплинарних 

репозиторијума, којима се повећава доступност и видљивост научне продукције одређене 

институције, или одређене научне дисциплине, при чему је рад могуће унети пре 

рецензирања (препринт), или већ рецензиран и негде објављен (постпринт); 

                                                           
41 Часописи који имајувелики престиж као Nature, Cellили Science не желе да се одрекну претплате.Уредник 

часописа Nature је једном изјавио да је цена објављивања у овом часопису и до 40.000$ по чланку, зато што 

се преко 90% пристиглих чланака не објављује после рецензије. Колико је то реална ценаможемо само да 

нагађамо, али свакако изгледа претерана. (в. Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, 

Београд 2012, 76) 
42 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 79. 
43 Исто. 
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2) објављивањем радова у часописима који су у отвореном приступу, у потпуности 

или делимично (тзв. хибридни часописи).44 

Европска комисија је препознала отворени приступ научним публикацијама и 

подацима као најважније средство уз помоћ којег ће изградити друштво знања. Стога је 

увела отворени приступ као општи принцип за оквирни програм истраживања и иновација 

,,Хоризонт 2020“. Од 2014. године сви резултати истраживања, која су финансирана 

средствима овог програма, морају бити доступни свима. 

5. Предмет заштите ауторских права 

Да би неко ауторско дело могло бити заштићено, мора да задовољи два основна 

услова: оригиналност и фиксираност. 

5.1. Оригиналност 

Нажалост не постоји међународни стандард минимума оригиналности. Свака земља 

независно поставља стандарде оригиналности које дело мора да задовољи.45 

5.2. Фиксираност 

Бернска конвенција дозвољава земљама чланицама да одлуче да ли креативно дело 

мора да буде “фиксирано” како би уживало заштиту. Члан 2. одељак 2 Бернске конвенције 

каже: ,,Остављено је, међутим, законодавствима земаља Уније да пропишу да ће књижевна 

и уметничка дела, или пак једна или више категорија између њих, бити заштићена само ако 

су фиксирана на материјалној подлози.“46 

5.3. Дела више аутора 

Заједничко ауторство постоји када две или више особа креирају дело заштићено 

Законом о ауторским правима. Закон о ауторским правима у већини земаља даје сваком 

сараднику неподељени део ауторских права на дело. Укратко, правила по овом питању 

варирају знатно од земље до земље. У свим земљама ипак постоји могућност да двоје или 

више људи деле ауторска права.47 

                                                           
44Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 80. 
45 У неким земљама, као на пример у САД и Канади,оригиналност тражи само “независну концепцију” и 

“основни минимум”креативности. У другим земљама, као што су Француска, Шпанија и земље уразвоју које 

су под утицајем традиција грађанског права, оригиналност једефинисана као “печат ауторове личности” 

наделу. (в. Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 41.) 
46Шпанија, Француска и Аустралија не тражефиксирање да би штитили дело. САД и Канада траже да дело 

буде “фиксирано уопипљивом изражајном медију” како би добило заштиту. (в. Филипи Матутиновић, 

С.:Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 41.) 
47Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 41 
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5.4. Прерађена дела 

Прерађена дела обухватају адаптације или модификације претходно постојећих 

дела. Уобичајени примери су скраћења или филмоване адаптације романа.Члан 2. Бернске 

конвенције каже: ,,Заштићена су као оригинална дела преводи, адаптације, музички 

аранжмани и друге прераде књижевног или уметничког дела, али без штете за права 

аутора оригиналног дела. “ Овај став је уграђен и у споразум ТРИПС.48 Међутим, често је 

нејасно колико је оригиналности потребно да би се добила нова заштита ауторских права. 

5.5. Збирна дела и компилације 

Члан 2, секција 5. Бернске конвенције захтева само заштиту заједничких дела: 

,,Збирке књижевних илиуметничких дела, као што су енциклопедије и антологије које 

према избору и распореду садржине представљају интелектуалне творевине, заштићене 

сукао такве, без штете за права аутора на свако од тих дела која чине саставни део ових 

збирки. “49 

Компилације су дела настала састављањем, избором или преуређењем дела тако да 

резултат представља оригинално дело састављача. Збирна дела представљају посебан тип 

компилација, у којима је више одвојених и независних дела сакупљено у једно дело. 

Збирно дело је према томе дело два или више аутора које није довољно кохерентно да би 

се квалификовало за заједничко дело.50 

5.6. Кинематографска дела 

Пошто постоји велики број људи који су укључени у креирање кинематографских 

дела, третирање сваког сарадника као коаутора дела би довело до практичних проблема. 

На пример, сваки сарадник би био слободан да дозволи коришћење дела било коме кога 

изабере, што би могло да резултира да остали сарадници имају примедбе. Бернска 

конвенција препознаје и поштује разлике између земаља у додели права на 

кинематографска дела. 

5.7. Рачунарски програми 

Рачунарски програми чине још једну посебну категорију дела. Иако се Бернска 

конвенција не односи на рачунарске програме, ТРИПС споразум захтева да земље чланице 

Светске трговинске организације штите рачунарске програме као писана дела. 

                                                           
48 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012,  46. 
49 Исто 80. 
50 Исто 46. 
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6. Изузеци Закона о ауторским правима 

који се односе на библиотеке 

Закони многих земаља садрже изузетке или ограничења конципиране тако да 

омогуће библиотекама да користе материјал заштићен законом о ауторским правима. Ове 

одредбе јако варирају од земље до земље. 

Корисници често желе да направе копије делова материјала који поседују 

библиотеке што је регулисано националним Законом о ауторском праву. Ако се 

копирањем прелази максимум који је успостављен другим изузецима и ограничењима, 

корисник може кршити Закон о ауторском праву. Срећом, многе земље су увеле посебне 

законске одредбе које штите библиотекаре и библиотеке од одговорности за кршење 

ауторских права од стране корисника коришћењем копир апарата или друге опреме коју 

библиотека обезбеђује. Да би потпадала под законско изузеће, библиотека обично мора да 

постави обавештење и изјаву у којој стоји да су фотокопирање и други начини 

репродукције регулисани Законом о ауторским правима и да је особа која користи опрему 

лично одговорна за било какво кршење закона.51 

Библиотеке понекад омогућавају коришћење материјала на својим рачунарима. Ако 

су ти материјали под заштитом Закона о ауторским правима и ако библиотека пропусти да 

тражи дозволу за њихово приказивање, то може бити предмет разматрања одговорности 

библиотеке. Ипак, многе земље су учиниле такозване ,,сигурносне“ изузетке да би 

ограничиле одговорност провајдера онлајн сервиса.52 

Библиотекарима је дозвољено да под одређеним условима копирају библиотечки 

материјал због његове заштите или замене. Ове околности су обично чврсто регулисане 

локалним законима о ауторским правима. Многе земље дозвољавају копирање ако: 

• Библиотека поседује оригинално дело 

• Дело је јавно доступно 

• Оригинал је угрожен могућим оштећењем или уништењем, налази се у 

застарелом формату или се не може показивати због услова под којима се 

мора чувати.53 

У већини земаља, специфични изузеци дозвољавају библиотекарима да обезбеде 

модификоване копије дела како би задовољиле потребе особа са оштећењима вида. 

                                                           
51 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 68. 
52Исто. 
53Исто 70. 
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6.1. Међубиблиотечка позајмица 

Закони о ауторским правима неких земаља садрже изузетке за међубиблиотечку 

позајмицу. Они омогућују библиотекама да копирају радове за потребе позајмице 

корисницима других библиотека. Понекад законски изузеци за међубиблиотечку 

позајмицу предвиђају да библиотека плати накнаду за лиценцирање како би начинила 

копију, а износ накнаде обично одређује влада или ауторска агенција. 

Неке државе немају законом предвиђене посебне изузетке за библиотеке. Неке 

земље ограничавају изузетке на посебне листе одређених библиотека, а у другима су 

изузеци предвиђени за све библиотеке које испуњавају одређене услове, као што су да је 

библиотека отворена за јавност и да послује без намере да стиче профит.54 

7. Заштита библиотечких података на 

Интернету 

Електронске публикације се разликују од штампаних по томе што је свака копија 

електронске публикације потпуно идентична оригиналу Пошто је купац електронске 

публикације реално у могућности да је умножава тако да свака копија буде идентична 

оригиналу, многи издавачи су одлучили да електронске публикације не продају, него да 

продају могућност приступа серверима на којима се оне чувају. 

Један од најважнијих  правних докумената на сајту јесте - услови коришћења сајта. 

Документ услови коришћења се веома често користи као „Уговор о коришћењу одређеног 

сајта“ који би корисник требало да прочита и сложи се са тим условима када користи неки 

сајт. Електронске публикације, филмови, софтвер, рачунарске игре и сл. користе се на 

основу одредби лиценци о коришћењу. О одредбама већине тих лиценци не може се 

преговарати, оне су унапред задате и корисник их прихвата куповином материјала или, ако 

купује онлајн, прихватањем услова кликом на дугме „I agree“.55 Када обележите да се 

слажете са условима неког сајта при регистрацији, или када је написано при регистрацији 

да завршавањем процеса регистрације ви практично прихватате услове коришћења, 

власник сајта би требало да буде правно обезбеђен за многе спорне случајеве који се могу 

десити при коришћењу. 

Према истраживању Министарства трговине, преко 50 одсто свих е-продавница у 

Србији нема у склопу сајта странице посвећене политици приватности и условима 

коришћења е-продавнице.56 

                                                           
54Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 71. 
55Исто 80. 
56 https://sites.google.com/site/autorskapravaradovanainternetu/ 
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Библиотеке које обезбеђују приступ електронским публикацијама о условима 

лиценце преговарају са носиоцима ауторских права, најчешће издавачима. Лиценцама 

библиотеке могу да обезбеде права која превазилазе оквире права коришћења према 

Закону о ауторском праву, јер постоји слобода уговарања.57 

Највећи противници реформе система заштите ауторских права су велики 

комерцијални издавачи, којима је у интересу да своје публикације што скупље наплате, а 

имају монополски положај на тржишту научних информација. Комерцијални интереси 

аутора из домена науке практично не постоје, јер водећи научни часописи не само да не 

плаћају ауторима било какву ауторску накнаду, него неки и наплаћују од аутора 

објављивање радова. Овим ауторима законодавство о ауторским правима представља више 

препреку него заштиту.58 

Група развијених земаља, у којима су концентрисана седишта великих издавачких 

компанија, дефинисала је Међународни споразум АKТА (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement) - Трговински споразум против фалсификације  којим би се успоставили 

стандарди заштите ауторских права на Интернету и обавезали интернет провајдери да без 

упозорења дају информације о осумњиченим за бесправно преузимање и копирање 

материјала са Интернета. 

Издавачи су у преко 90% случајева носиоци ауторских права, јер су их преузели од 

самих аутора, тако да аргумент да се таквом заштитом ауторских права подстиче 

креативност аутора није реалан. Парламент Европске Уније је одбио ратификацију овог 

споразума јула 2012. године, управо захваљујући масовним протестима против одредби 

овог споразума.59 

7.1. КоБСОН 

У Србији лиценце за коришћење електронских часописа, књига и база података у 

научним библиотекама потписује Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку 

–  КоБСОН. КоБСОН омогућава свим корисницима да снимају и штампају за своје потребе 

чланке из часописа или поглавља из књига, са једином обавезом да не преузимају цео број 

часописа, односно целу књигу. Тиме се издавачи штите од могућности да се поједини 

бројеви часописа или књиге препродају.60 

Иницијатива за формирање Конзорцијума покренута је новембра 2001. године. 

Иницијатори су били управници водећих научних библиотека у Србији (Народне 

библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић” - Београд, Универзитетске библиотеке „Никола Тесла” – Ниш, Универзитетске 

                                                           
57Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 20. 
58Исто. 
59Исто. 
60Исто 19. 
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библиотеке Универзитета у Крагујевцу и Библиотеке САНУ – Београд), као и 

представници Заједнице библиотека универзитета у Србији и Заједнице матичних 

библиотека Србије. КоБСОН од оснивања финансира Министарство науке Републике 

Србије, обезбеђујући тако научној популацији Србије приступ информационим изворима. 

Право на претраживање база података имају сви запослени у академским, истраживачким 

и здравственим институцијама чији је оснивач Влада Републике Србије и сви уписани 

корисници универзитетских библиотека. 

Информационим изворима доступним преко КоБСОН-а могуће је прићи на више 

начина: приступ из академских библиотека и удаљени приступ. КоБСОН обезбеђује 

корисницима у Србији три типа електронских информационих извора: 

• индексне базе података које служе за претраживање научне литературе по 

ауторима, кључним речима, часописима или цитатима и које не садрже пун текст радова 

већ само сажетке; 

• електронске часописе доступне преко сајтова издавача или преко сајтова 

агрегатора, који праве посебне тематске колекције електронских извора информација и 

омогућавају њихово истовремено претраживање; 

• електронске књиге преко сајтова издавача или агрегатора. 

7.2. Како тражити књиге? 

КоБСОН је претплаћен на две најбоље светске индексне базе, које садрже податке о 

садржају најутицајнијих светских часописа и литератури цитираној у њима. 

Да бисмо проверили које све књиге постоје на задату тему, треба најпре претражити 

фонд библиотеке научне институције у којој се истраживање врши. Следећи корак је 

провера према Виртуелној библиотеци Србије – заједничком електронском каталогу 

библиотека Србије, који обухвата податке о фондовима из преко 160 најзначајнијих 

библиотека у Србији. Овај електронски каталог садржи записе о преко 2,6 милиона 

публикација, од чега преко 1,6 милиона књига.61 

Ако пронађете податак да нека библиотека која није у вашем граду има 

публикацију која вам је потребна, имате право на међубиблиотечку позајмицу преко ваше 

матичне библиотеке. Међубиблиотечком позајмицом можете преко библиотеке у вашем 

граду добити копију публикације у трајно власништво или саму публикацију на 

коришћење, у зависности од правила о коришћењу фондова библиотеке која публикацију 

поседује. 

                                                           
61Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012,  102. 
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Већина савремених библиотека има онлајн претраживе каталоге којима можете 

прићи преко Интернета. Постоји централни портал Европске виртуелне библиотеке, који 

омогућава истовремено претраживање једног или свих библиотечких каталога 48 

националних и научних библиотека из тридесетак европских земаља, доступан на адреси 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/.62 Садржи око 120 милиона библиотечких записа и 

линкове до близу 19 милиона дигитализованих објеката.  Данас се све већи број научних 

монографија објављује у електронском облику. 

Преко Интернета доступно је доста књига у пуном тексту, које су претраживе преко 

метаподатака или преко пуног текста, у зависности од тога у каквом формату су 

постављене на мрежу. То су књиге за које су ауторска права истекла или су носиоци 

ауторских права дали сагласност да њихова дела буду на Интернету. 63 

Легални приступ електронским књигама условљен је поштовањем ауторских права. 

Свака библиотека је безусловно обавезна да поштује одредбе лиценце на основу које 

добија права приступа електронским књигама и стога је веома важно да сви корисници 

електронских књига доступних преко сервиса у оквиру КоБСОН-а поштују правила. У 

супротном, може бити онемогућен приступ свима у Србији, а КоБСОН може бити тужен и 

евентуално осуђен на плаћање одштете за кршење уговорних права.64 Пошто је реч о 

лиценцним уговорима са провајдерима и издавачима из иностранства, законодавство које 

би се у евентуалном спору примењивало је законодавство САД или ЕУ, а не Србије.  

8. Уговори о преносу ауторских права 

Већина издавача часописа тражи да аутор на издавача пренесе искључиво право на 

свој рад. То значи да аутор, ако жели да пошаље колегама или студентима текст, мора да 

тражи одобрење од издавача и да плати накнаду носиоцу ауторских права што значи 

издавачу. Аутори често ни не прочитају текст уговора који им издавачи пошаљу да 

потпишу пре објављивања рада у часопису, посебно ако се ради о неком утицајном 

часопису када им само објављивање чланка у њему доноси престиж.65 

8.1. Лиценце – изјаве о ауторским правима 

Свака лиценца садржи уговорне стране, дефиниције, природу споразума, садржај 

материјала покривених лиценцом, дозвољено коришћење, ограничења и забране, обавезе, 

упозорења,одговорност и обезбеђење од губитка, обнављање, закључивање, важећу 

законску регулативу, цену и начин плаћања. Лиценце треба пажљиво проучити и чувати 

трајно сву документацију. 

                                                           
62Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 102. 
63 Исто 103. 
64 Исто. 
65 Исто 25. 
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Постоје појединачне и колективне лиценце за коришћење ауторских дела. 

Колективне лиценце користе библиотеке, државне телевизије и сличне организације и 

њима се регулише могућност да више корисника истовремено и без посебне дозволе 

приступа, копира, гледа јавно извођење, јер је то право Законом о заштити ауторских права 

у многим земљама веома ограничено или искључено.66 

8.1.1. Некомерцијалне лиценце 

За све кориснике је посебно значајан материјал који је преко Интернета доступан у 

режиму отвореног приступа, али за који се зна ко је аутор, односно ко преузима 

одговорност за садржај. Овакав материјал је често заштићен некомерцијалним лиценцама, 

као што су GNU или Creative Commons licence.67 На светској мрежи постоји и много 

материјала који није заштићен никаквим лиценцама. 

8.1.2. Creative Commons licence 

Creative Commons licence су лиценце  које омогућавају власнику ауторског дела да 

заштити свој рад, али и уједно омогући коришћење свог дела уз услове које је сам одабрао. 

Ове лиценце формирала је непрофитна америчка организација Creative Commons 

16.12.2002. године.68 

Основни типови лиценце: 

Ауторство (Attribution) - Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, као и прераду оригинала, под условом да се наведе име 

аутора.  

Некомерцијално (Noncommercial) - Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, као и прераду, али само у некомерцијалне сврхе. 

Без прерада (No Derivative Works) - Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, али не дозвољава прераде. 

                                                           
66Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 25 
67General Public License – GPL и Creative Commons licence су организације које омогућавају готове, правне 

засноване текстове лиценци које аутори могу користити за заштиту својих дела од злоупотребе. Многи 

аутори су схватили да им ауторска права у пуном обиму не помажу у промоцији и широкој дистрибуцији 

њихових дела, већ представљају препреку, те да би им више одговарало да нека права задрже, а да се неких 

одрекну, па им управо то ове организације омогућавају. (в. Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за 

библиотекаре, Београд 2012, 25.) 
68http://sr.wikipedia.org/sr/Krijejtiv_komons_licence 
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Делити под истим условима (Share Alike) - Дозвољава умножавање, дистрибуцију и 

јавно саопштавање дела, као и прераду, али само под условом да се прерада дистрибуира 

под истом или сличном лиценцом.69 

У Србији је главни носилац пројекта увођења ове лиценце Викимедија Србије, коју 

подржава Центар за нове медије_куда.орг и Слободна култура, мрежа за афирмацију 

слободне културе, слободног софтвера и слободног знања.70 

9. Закључак 

Мисија библиотеке је да сакупља, организује, чува и чини доступном културну и 

научну грађу свим садашњим и будућим генерацијама. Оне нису само полице књига, нити 

колекције база података. Јединствена улога библиотека је да кориснику омогуће да 

пронађе жељену информацију и да одговоре на све индивидуалне потребе.71 У данашњем 

свету, када се догађаји мењају веома брзо, од библиотека се очекује да се прилагоде свим 

друштвеним променама и одговоре на све захтеве информатичког доба. Сваки 

библиотекар је дужан да објасни кориснику како се користи одређени материјал у 

библиотеци, да ли се може умножавати, шта се може и у ком обиму фотокопирати. Цео 

процес коришћења библиотечке грађе мора да се одвија у складу са поштовањем 

ауторских права.72 

Библиотеке су веома заинтересоване за ауторско право, јер у својим колекцијама 

које дају на коришћење имају пуно дела која су заштићена њиме. При давању на 

коришћење, често и умножавају, копирају и скенирају за своје кориснике. Сама чињеница 

да је библиотека власник набављеног примерка дела не даје јој право да са тим примерком 

чини шта јој је воља. Давање допуштења за умножавање основно је право аутора и за то 

библиотека, мора добро да познаје различите одредбе које уређују подручје ауторских 

права. 

10. Резиме 

Ауторско право и њему сродна права кључни су за људско стваралаштво, јер 

пружају ауторима потстицај у облику признања и примерених новчаних накнада. У таквом 

саставу права, аутори су сигурни да се њихова дела могу дистрибуирати без бојазни од 

неовлашћеног умножавања или пиратерије. 

                                                           
69http://sr.wikipedia.org/sr/Krijejtiv_komons_licence 
70Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 27. 
71Брзуловић – Станисављевић, Т.: Ауторско право и библиотеке, Београд 2010, 75. 
72Исто. 
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Подручје ауторског права и сродних права развило се упоредо са технолошким 

напретком последњих неколико деценија, које је донело нове начине употребе дела таквим 

глобалним комуникацијама, као шту су сателит или емитовање путем Интернета. Ширење 

дела Интернетом резултат је новијег развоја, па отвара нова питања у односу на ауторско 

право, а нарочито о ширењу пиратерије или илегалном приступу делима која су заштићена 

ауторским правом.  

Појавом интернета све више се јављају друштвени процеси који укључују људе 

заједничких интересовања који се слободно повезују и раде на заједничним пројектима 

преко дистрибуиране мреже. У те појаве спада продукција заједничких ресурса, заједничко 

управљање и заштита од приватизације резултата заједничког рада – лиценце са 

слободним приступом материјалу, размена знања и ресурса преко друштвених мрежа, итд. 

Овако створено заједничко власништво (као на пример Википедија) карактерише се 

спречавањем приватизације, максимализовањем коришћења и задржавањем индивидуалне 

суверености. Производња није за тржиште, учешће је добровољно и не постоји директна 

новчана компензација за уложени рад.73 

У неким круговима који прате развој науке сматра се да ће у свим областима које су 

настале сарадњом заједнице повезане интересом, комерцијални продукти у будућности 

бити потиснути, јер неће моћи да уложе довољно плаћеног рада у развој и тиме конкуришу 

добровољно удруженим људима, који на развоју раде из личног задовољства. Тако ће 

можда опет доћи време када наука неће бити толико налик производној организацији чији 

су основни производ публикације, већ ће бити подручје слободне размене идеја 

креативних људи.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
73 Филипи Матутиновић, С.: Ауторска права за библиотекаре, Београд 2012, 125. 
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