
 

 

 

 

 На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник 

РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а 

на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Oдбор за јавне 

службе je на 63. седници одржаној 7. новембра 2013. године донео одлуку о 

спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

ауторском и сродним правима у периоду од 18. новембра до16. децембра 2013. 

године  и одредио следећи 

 

 

ПРОГРАМ  ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

 

ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА 

 

 

 1. У поступку припреме закона којим се уређује област која се 

односи на ауторско и сродна права, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину спроводи јавну расправу о 

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима (у 

даљем тексту: Нацрт закона).  

 Предложеним изменама Закона о ауторском и сродним правима  

решавају се три групе питања: унапређење система колективног остваривања 

ауторског и сродних права, унапређење правне заштите интерпретатора у 

Републици Србији и боља грађанскоправна заштита ауторског и сродних права. 

Поред тога, предложеним изменама врши се усклађивање са директивама ЕУ и 

одређеним међународним уговорима из области ауторског и сродних права.  

 Вршењем надзора над радом организација за колективно 

остваривање ауторског и сродних права, уочено је да је за ефикаснији и 

успешнији надзор над тим организацијама неопходно допунити и изменити 

одредбе важећег Закона. Предложене измене које се односе на колективно 

остваривање ауторског и сродних права имају за циљ бољу правну заштиту наших 

аутора и носилаца сродних права и побољшање њиховог материјалног положаја. 

 Предложеним изменама пружа се и јача правна заштита 

интерпретаторима. Тиме се стварају основи за побољшање њиховог материјалног 

положаја у складу са правним стандардима и праксом која важи у Европској 

унији. 

 Предложеним изменама детаљније се уређују питања грађанско-

правне заштите ауторског и сродних права. Тиме се омогућава ефикасније 

поступање судова у материји ауторског и сродних права и доношење 

квалитетнијих одлука.  

 

 2. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

ауторском и сродним правима биће спроведена у периоду од 18. новембра до 

16. децембра 2013. године. 

 Расправа о Нацрту закона водиће се и на округлом столу који ће 

бити организован дана 25. новембра 2013. године у Београду, у 11 часова у Заводу 

за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, уз учешће представника 
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релевантних органа државне управе и еминентних стручњака из области 

интелектуалне својине.  

 

 3. Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица која су 

титулари ауторског и сродних права, корисници ауторских дела и предмета 

сродних права, емитери, кабловски оператери, организације за колективно 

остваривање ауторског и сродних права и сва друга лица која су на одређени начин 

повезана са стварањем или искоришћавањем ауторских дела.    

 

 4. Текст Нацрта закона биће постављен на сајту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, на адреси www.mpn.gov.rs и на сајту 

Завода за интелектуалну својину, на адреси www.zis.gov.rs. 

 

 5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за 

интелектуалну својину на електронску адресу zis@zis.gov.rs или zgulas@zis.gov.rs, 

или редовном поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, 

Кнегиње Љубице 5, са назнаком: „Коментари на Нацрт закона о изменама и 

допунама закона о ауторском и сродним права”.  

 

 6. По окончању јавне расправе, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће анализирати све сугестије, предлоге и примедбе учесника 

у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи. 
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