Правне основе информационих система, ФОН

Закон о ауторским и сродним правима
I ПРЕДМЕТ ЗАКОНА
Члан 1
Овим законом уређују се права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких дела (у даљем
тексту: ауторско право), право интерпретатора, право првог издавача слободног дела, права
произвођача фонограма, видеограма, емисија, база података и право издавача штампаних издања као
права сродна ауторском праву (у даљем тексту: сродна права), начин остваривања ауторског и
сродних права и судска заштита тих права.

II АУТОРСКО ПРАВО
1. Ауторско дело
Члан 2
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.
Ауторским делом сматрају се, нарочито:
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.

Члан 3
Незавршено ауторско дело, делови ауторског дела, као и наслов ауторског дела сматрају се
ауторским делом ако испуњавају услове из члана 2. став 1. овог закона.
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Члан 4
Прераде ауторских дела сматрају се ауторским делом ако испуњавају услове из члана 2. став 1. овог
закона.
Дело прераде је дело у коме су препознатљиви карактеристични елементи прерађеног (изворног)
дела (музичке обраде, аранжмани, адаптације и друго).
Заштита ауторског дела из става 1. овог члана ни на који начин не ограничава права аутора изворног
дела.

Члан 5
Ауторским делом сматра се и збирка, која с обзиром на избор и распоред саставних делова,
испуњава услове из члана 2. став 1. овог закона (енциклопедија, зборник, антологија, изабрана дела,
музичка збирка, збирка фотографија, графичка мапа, изложба и сл.).
Ауторским делом се сматра и збирка народних књижевних и уметничких творевина, као и збирка
докумената, судских одлука и сличне грађе, која с обзиром на избор и распоред саставних делова
испуњава услове из члана 2. став 1. овог закона.
Збирком се сматра и база података, без обзира да ли је у машински читљивој или другој форми, која с
обзиром на избор и распоред саставних делова, испуњава услове из члана 2. став 1. овог закона.
Заштита збирке ни на који начин не ограничава права аутора дела која су саставни део збирке.

Члан 6
Ауторскоправном заштитом нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички
концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу.
Не сматрају се ауторским делом:
1) закони, подзаконски акти и други прописи;
2) службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију;
3) службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају
јавну функцију;
4) поднесци и други акти у управном или судском поступку.

Члан 7
Ауторско дело је објављено кад је, на било који начин и било где у свету, први пут саопштено
јавности од стране аутора, односно лица које је он овластио.
Ауторско дело је саопштено јавности ако је учињено доступним већем броју лица која нису
међусобно повезана родбинским или другим личним везама.
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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.

2. Настанак права
Члан 8
Аутор ужива морална и имовинска права у погледу свог ауторског дела од тренутка настанка
ауторског дела.

3. Субјекат ауторског права
Члан 9
Аутор је физичко лице које је створило ауторско дело (у даљем тексту: 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. Изузетно, правно или физичко
лице чији назив, односно име је на уобичајен начин назначено на филмском делу сматра се
произвођачем тог дела, док се не докаже друкчије.
Аутор дела је носилац ауторског права.
Поред аутора носилац ауторског права може бити и лице које није аутор, а које је у складу са овим
законом стекло ауторско право.

Члан 13
Ауторско право на ауторском делу чији аутор није познат (анонимно дело или дело под
псеудонимом) остварује:
1) за издато дело - издавач;
2) за објављено али неиздато дело - лице које је дело објавило.
Ако се докаже да лица из става 1. овог члана нису стекла од аутора или његовог правног следбеника
право на издавање, односно објављивање дела, одредбе става 1. овог члана не примењују се.
Кад се утврди идентитет аутора дела из става 1. овог члана, престају права издавача, односно лица
које је дело објавило.
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4. Садржина ауторског права
4.1. Морална права аутора
4.1.1. Право патернитета
Члан 14
Аутор има искључиво право да му се призна ауторство на његовом делу.

4.1.2. Право на назначење имена
Члан 15
Аутор има искључиво право да његово име, псеудоним или знак буду назначени на сваком примерку
дела, односно наведени приликом сваког јавног саопштавања дела, изузев ако је то, с обзиром на
конкретни облик јавног саопштавања дела, технички немогуће или нецелисходно.

4.1.3. Право објављивања
Члан 16
Аутор има искључиво право да објави своје дело и да одреди начин на који ће се оно објавити.
До објављивања дела само аутор има искључиво право да јавно даје обавештења о садржини дела
или да описује своје дело.

4.1.4. Право на заштиту интегритета дела
Члан 17
Аутор има искључиво право да штити интегритет свог дела, и то нарочито:
1) да се супротставља изменама свог дела од стране неовлашћених лица;
2) да се супротставља јавном саопштавању свог дела у измењеној или непотпуној форми, водећи
рачуна о конкретном техничком облику саопштавања дела и доброј пословној пракси;
3) да даје дозволу за прераду свог дела.

4.1.5. Право на супротстављање недостојном искоришћавању дела
Члан 18
Аутор има искључиво право да се супротставља искоришћавању свог дела на начин који угрожава
или може угрозити његову част или углед.
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4.2. Имовинска права аутора
Члан 19
Аутор има право на економско искоришћавање свог дела, као и дела које је настало прерадом
његовог дела.
За свако искоришћавање ауторског дела од стране другог лица аутору припада накнада ако овим
законом или уговором није друкчије одређено.

4.2.1. Право на умножавање
Члан 20
Аутор има искључиво право да другоме дозволи или забрани бележење и умножавање свог дела у
целости или делимично, било којим средствима, у било ком облику, на било који трајни или
привремени, посредни или непосредни начин.
Дело се умножава нарочито, графичким поступцима, фотокопирањем и другим фотографским
поступцима којима се постиже исти резултат, звучним или визуелним снимањем, изградњом дела
архитектуре, смештањем дела у електронском облику у меморију рачунара.
Умножавање дела постоји независно од броја примерака дела, технике којом су умножени и
трајности примерака.
Ако је ауторско дело рачунарски програм, умножавањем се сматра и пуштање програма у рад на
рачунару.

4.2.2. Право стављања примерака дела у промет
Члан 21
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи стављање у промет оригинала или
умножених примерака свог дела, продајом или другим начином преноса својине.
Стављање примерака дела у промет обухвата и:
1) нуђење примерака дела ради стављања у промет;
2) складиштење примерака дела ради стављања у промет;
3) увоз примерака дела.
Право аутора на стављање примерака дела у промет не делује према оном власнику примерка дела
који је тај примерак легално прибавио у Републици Србији од аутора или од ауторовог правног
следбеника (исцрпљење права). Власник може слободно отуђити примерак дела који је легално
прибавио од аутора или ауторовог правног следбеника.
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4.2.3. Право давања примерака дела у закуп
Члан 22
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи давање оригинала или умножених
примерака свог дела у закуп. Давање у закуп, у смислу овог закона, је давање оригинала или
умножених примерака дела другоме на коришћење на ограничено време у сврху остваривања
непосредне или посредне имовинске користи.
Ако аутор уступи произвођачу фонограма, односно видеограма своје право из става 1. овог члана он
задржава право на правичну накнаду од давања у закуп примерака ауторског дела (дела забележеног на
видео касети, аудио касети, компакт диску и сл.).
Аутор се не може одрећи права на накнаду из става 2. овог члана.
Право из става 1. овог члана се не исцрпљује продајом или другим радњама стављања у промет
оригинала или умножених примерака дела.

Члан 23
Аутор нема искључиво право из члана 22. став 1. овог закона ако је реч о:
1) грађевински реализованом делу архитектуре;
2) делу примењене уметности, реализованом у виду индустријског или занатског производа;
3) делу које је настало или је умножено ради давања у закуп као искључивог облика искоришћавања
дела, уговореног између аутора и власника примерка дела.

Члан 24
(Брисано)

4.2.5. Право извођења
Члан 25
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи извођење свога дела.
Извођењем, у смислу става 1. овог члана, сматра се јавно саопштавање несценских дела (говор,
музика) уживо пред публиком.

4.2.6. Право представљања
Члан 26
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи представљање свога дела. Представљањем,
у смислу става 1. овог члана, сматра се јавно саопштавање сценских дела (драмско,
драмско-музичко, кореографско, пантомимско дело) уживо пред публиком.
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4.2.7. Право преношења извођења или представљања
Члан 27
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи преношење извођења или
представљања свог дела.
Преношењем извођења или представљања, у смислу става 1. овог члана, сматра се истовремено
јавно саопштавање дела, које се изводи или представља публици која се налази изван простора у
коме се дело изводи или представља уживо, уз помоћ техничких уређаја као што су звучник,
односно екран и звучник.

4.2.8. Право емитовања
Члан 28
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи емитовање свога дела.
Емитовањем, у смислу става 1. овог члана, сматра се јавно саопштавање дела жичним или бежичним
преносом радијских или телевизијских програмских сигнала намењених за јавни пријем (радиодифузија и кабловска дифузија).
Бежично емитовање и жично емитовање су одвојене радње искоришћавања дела и предмет су два
посебна ауторскоправна овлашћења, осим:
1) ако је жична реемисија дела које се бежично емитује технички неопходан услов за пријем
емисије;
2) ако се жичном реемисијом дела које се бежично емитује сигналом снабдева мање од сто
пријемника, на некомерцијалној основи.
Посебна радња емитовања, у смислу става 2. овог члана, постоји и кад се под контролом субјекта
који врши емитовање (у даљем тексту: организација за радиодифузију), и на његову одговорност,
програмски сигнали који су намењени за јавни пријем шаљу у непрекинутом комуникационом ланцу ка
сателиту и назад на земљу.
Ако су програмски сигнали кодирани, емитовање преко сателита постоји под условом да су средства за
декодирање сигнала доступна јавности преко организације за радиодифузију из става 4. овог члана
или преко трећег лица које има овлашћење организације за радиодифузију.

4.2.9. Право реемитовања
Члан 29
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да се ауторско дело које је емитовано
радиодифузијом истовремено у неизмењеном облику и у целости саопшти јавности:
1) када саопштавање јавности обавља друга организација за радиодифузију, а не она која је ауторско
дело изворно емитовала;
2) када се саопштавање јавности обавља кабловским или микроталасним системом или када се дело
изворно емитује из друге државе (кабловско реемитовање).
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У случају кабловског реемитовања ауторских дела, право аутора остварује се само преко
организације за колективно остваривање ауторског и сродних права.
Одредба става 2. овог члана не примењује се у случају кабловског реемитовања ако се ради о
властитим емисијама организација за радиодифузију, независно од тога да ли су то изворна права
радиодифузних организација или права која су на њих пренели други носиоци права.

4.2.10. Право на јавно саопштавање, укључујући интерактивно чињење дела доступним
јавности
Члан 30
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи јавно саопштавање дела, укључујући
чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу
индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере.

4.2.11. Право на прилагођавање, аранжирање и другу измену дела
Члан 31
Аутор има искључиво право да другоме дозволи или забрани прилагођавање, превођење,
аранжирање и друге измене дела.

4.2.12. Право јавног саопштавања дела које се емитује
Члан 32
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело које се емитује,
односно реемитује истовремено јавно саопштава публици на јавним местима као што су возила
јавног саобраћаја, ресторани, чекаонице и сл. путем техничких уређаја као што су радио апарат или
телевизор.

4.2.13. Право јавног саопштавања дела са носача звука или слике
Члан 33
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело које је забележено на
носачу звука, односно носачу слике (компакт диск, аудио касета, видео касета, филмска трака,
оптички диск, дијапозитив) јавно саопштава уз помоћ техничких уређаја за репродуковање звука,
односно слике.

5. Ограничења ауторског права
5.1. Заједничка одредба
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.).
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У сваком конкретном случају, обим ограничења искључивих права не сме бити у супротности са
нормалним искоришћавањем дела нити сме неразумно вређати легитимне интересе аутора.

5.2. Суспензија искључивих права и права на накнаду
Члан 42
Без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде објављено ауторско дело може се умножавати и
јавно саопштавати ради спровођења поступка пред судским или другим државним органима или у
сврху обезбеђења јавне сигурности.

Члан 43
Дозвољено је, у оквиру извештавања јавности путем штампе, радија, телевизије и других медија о
текућим догађајима, у обиму који одговара сврси и начину извештавања о текућем догађају, без
дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде:
1) умножавање примерака објављених дела која се појављују као саставни део текућег догађаја о
коме се јавност извештава;
2) припремање и умножавање кратких извода или сажетака из новинских и других сличних чланака у
прегледима штампе;
3) умножавање политичких, верских и других говора одржаних на јавним скуповима, у државним
органима, верским установама или приликом државних или верских свечаности;
4) слободно коришћење дневних информација и вести које имају природу новинског извештаја. Одредба
става 1. овог члана сходно се примењује на све облике јавног саопштавања поменутих дела.

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;
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.

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.
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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.
Одредба става 1. овог члана не односи се на:
1) снимање извођења, представљања и приказивања дела;
2) тродимензионалну реализацију планова за дела ликовне уметности;
3) грађевинску реализацију дела архитектуре;
4) прављење нове грађевине по узору на постојећу грађевину која је ауторско дело;
5) рачунарске програме и електронске базе података;
6) умножавање писаних дела у обиму целе књиге, осим ако су примерци те књиге распродати
најмање две године;
7) умножавање нотних записа музике, осим ручним преписивањем.
Обештећење због коришћења дела на начин предвиђен ст. 1. и 2. овог члана, аутори имају на основу
одредаба члана 39. овог закона.

Члан 47
Ако је ауторско дело рачунарски програм, дозвољено је лицу које је на законит начин прибавило
примерак рачунарског програма да, ради сопственог уобичајеног наменског коришћења програма, без
дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде:
1) смешта програм у меморију рачунара и пушта програм у рад;
2) отклања грешке у програму, као и да врши друге неопходне измене у њему које су у складу са
његовом сврхом, ако уговором није друкчије одређено;
3) начини један резервни примерак програма на трајном телесном носачу;
4) изврши декомпилацију програма искључиво ради прибављања неопходних података за постизање
интероперабилности тог програма са другим, независно створеним програмом или одређеном
рачунарском опремом, под условом да тај податак није био на други начин доступан и да је
декомпилација ограничена само на онај део програма који је неопходан за постизање
интероперабилности.
Податак добијен радњом из става 1. тачка 4. овог члана не сме се саопштавати другима или
користити за друге сврхе, посебно за стварање или пласман другог рачунарског програма којим би се
повредило ауторско право на првом.
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Радњу из става 1. тачка 4. овог члана може извршити непосредно лице које је на законит начин
прибавило примерак рачунарског програма или друго стручно лице које ради по његовом налогу.

7. Ауторско дело створено у радном односу
Члан 98
Ако је аутор створио дело током трајања радног односа извршавајући своје радне обавезе,
послодавац је овлашћен да то дело објави и носилац је искључивих имовинских права на његово
искоришћавање у оквиру своје привредне делатности у року од пет година од завршетка дела, ако
општим актом или уговором о раду није друкчије одређено. Аутор има право на посебну накнаду
зависно од ефеката искоришћавања дела.
Аутор дела створеног у радном односу задржава на том делу сва ауторска права осим права из става
1. овог члана.
После истека рока из става 1. овог члана искључива имовинска права на делу стиче аутор.
Ако је ауторско дело рачунарски програм трајни носилац свих искључивих имовинских права на
делу је послодавац, ако уговором није друкчије одређено.

8. Трајање ауторског права
Члан 102
Имовинска права аутора трају за живота аутора и 70 година после његове смрти. Морална права аутора
трају и по престанку трајања имовинских права аутора.

VI ЕВИДЕНЦИЈА АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ
ПРАВА
Члан 202
Ради обезбеђења доказа носиоци ауторског и сродних права могу да депонују примерке својих дела и
предмета сродних права код надлежног органа.
Примерци дела и предмета сродних права који се депонују морају бити у форми писаног документа
(рукопис, штампани текст, музичка партитура), звучног, визуелног или аудиовизуелног записа или у
дигиталној форми.
Надлежни орган води евиденцију за сваку врсту ауторских дела и предмета сродних права.
Носилац ауторског и сродних права дужан је да приликом депоновања и уношења у евиденцију
ауторског дела или предмета заштите сродног права да истинити и потпун податак о свом ауторском
делу и предмету заштите сродног права.
Подаци у евиденцији сматрају се истинитим док се супротно не докаже.
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Савесно лице које је повредило туђе ауторско или сродно право уздајући се у тачност података у
евиденцији не одговара за накнаду штете због повреде тог права.
Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на
који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена овим законом.
Садржај евиденције из става 3. овог члана и услове које треба да испуњавају примерци дела и
предмета сродних права који се депонују уређују се посебним прописом.

VII ЗАШТИТА АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА
Члан 205
Носилац ауторског права, интерпретатор, произвођач фонограма, произвођач видеограма,
произвођач емисије, произвођач базе података и стицалац искључивих овлашћења на ауторска и
сродна права може тужбом да захтева нарочито:
1) утврђење повреде права;
2) престанак повреде права;
3) уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда права, укључујући и примерке
предмета заштите, њихове амбалаже, матрице, негативе и слично;
4) уништење или преиначење алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је
извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права;
5) накнаду имовинске штете;
6) објављивање пресуде о трошку туженог.
Аутор, односно интерпретатор има право на тужбу за накнаду неимовинске штете због повреде
својих моралних права.
Одредба става 1. тачке 3. овог члана не односи се на:
1) грађевински реализована дела архитектуре;
2) раздвојиве делове предмета којим је извршена повреда права, ако производња тих делова и
њихово стављање у промет нису противзаконити.
Уместо захтева за уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда права тужилац
може захтевати да му се предају ти предмети.

Члан 208
Поред случајева предвиђених одредбом члана 204. овог закона, повреду права представља и:
1) искоришћавање било ког предмета заштите уз употребу неовлашћено умножених примерака тог
предмета заштите, односно на основу неовлашћене емисије;
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2) држање у комерцијалне сврхе примерака ауторског дела или предмета сродног права, ако држалац
зна или има основа да зна да је реч о неовлашћено произведеном примерку;
3) производња, увоз, стављање у промет, продаја, давање у закуп, рекламирање у циљу продаје или
давања у закуп или држање у комерцијалне сврхе уређаја, производа, саставних делова, рачунарских
програма, који су превасходно конструисани, произведени или прилагођени да омогуће или
олакшају заобилажење било које ефикасне технолошке мере, и који немају другу значајнију сврху
осим наведене;
4) заобилажење било које ефикасне технолошке мере или пружање или рекламирање услуге којом се то
омогућава или олакшава;
5) уклањање или измена електронске информације о правима, или стављање у промет, увоз,
емитовање или на други начин јавно саопштавање ауторског дела или предмета сродноправне
заштите са којег је електронска информација о правима неовлашћено уклоњена или измењена, а да
при том починилац зна или има основа да зна да тиме подстиче, омогућује, олакшава или прикрива
повреду ауторског права или сродног права.
Израз "технолошке мере" у смислу става 1. овог члана, означава сваку технологију, уређај или део
који је конструисан да током своје наменске употребе онемогући или ограничи радње у вези са
ауторским делом или другим предметом заштите, за које носилац ауторског или сродног права није
дао сагласност. Технолошке мере сматрају се ефикасним када носиоци права из овог закона
коришћење својих ауторских дела или предмета сродних права ограничавају путем контроле
приступа или путем заштитног поступка као што су енкрипција, деформација или друга
трансформација ауторског дела или предмета сродног права или путем механизама за контролу
умножавања којима се постиже циљ заштите.
Израз "информација о правима" у смислу става 1. овог члана, означава сваку информацију која
потиче од носиоца права и која идентификује ауторско дело или предмет сродноправне заштите,
аутора, односно носиоца права, или информацију о условима коришћења дела или предмета
сродноправне заштите, или било који број или шифру која представља такву информацију.

Члан 208а
Носилац права који користи технолошке мере према одредбама овог закона дужан је да лицима која на
основу одредби овог закона о ограничењима ауторског права имају законити приступ примерку дела
и предмету сродног права, на њихов захтев, у најкраћем могућем року, омогући да остваре
садржајна ограничења права, изменом или отклањањем технолошких мера или на други начин.
Одредба става 1. овог члана не примењује се на дела или друге предмете заштите који су учињени
доступним јавности на основу договорених уговорних услова на начин који омогућава
припадницима јавности да им приступе са места и у време које сами одаберу.
Носилац права, увозник или друго лице које је применило технолошке мере или које има овлашћење да
их отклони мора на сваком примерку дела или предмета сродног права, израђеном или увезеном у
комерцијалне сврхе, јасно и видљиво да назначи употребу технолошких мера према одредбама овог
закона и да наведе:
1) податке о употребљеној технолошкој мери и њеним учинцима;
2) своје име, односно назив и контакт адресу за омогућавање ефикасног остваривања садржајног
ограничења права из става 1. овог члана.
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Ако носилац права не поступи у складу са одредбом става 1. овог члана, тврдећи да не постоје
услови под којима је дозвољено искоришћавање дела, односно примерка сродног права на основу
одредби о ограничењима ауторског и сродних права који су прописани одредбама овог закона, лице
које хоће да оствари садржајна ограничења права може да поднесе тужбу против носиоца права и да
захтева приступ ауторском делу, односно предмету сродног права и коришћење у складу са
одредбама овог закона које се односе на ограничења ауторског права.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 215
Казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу од 100.000 до 3.000.000 динара
привредно друштво или друго правно лице које:
1) неовлашћено објави, забележи, умножи или јавно саопшти на било који начин, у целини или
делимично, ауторско дело, интерпретацију, фонограм, видеограм, емисију или базу података, или
стави у промет или да у закуп или у комерцијалне сврхе држи неовлашћено умножене или
неовлашћено стављене у промет примерке ауторског дела, интерпретације, фонограма, видеограма,
емисије или базе података (чл. 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 116, 126, 131, 136. и 140);
2) у циљу прибављања имовинске користи за себе или другог противправно стави у промет или да у
закуп примерке из става 1. овог члана, за које зна да су неовлашћено објављени, забележени или
умножени (чл. 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 116, 126, 131, 136. и 140);
3) произведе, увезе, стави у промет, прода, да у закуп, рекламира у циљу продаје или давања у закуп
или држи у комерцијалне сврхе уређаје, производе, саставне делове, рачунарске програме, који су
превасходно конструисани, произведени или прилагођени да омогуће или олакшају заобилажење
било које ефикасне технолошке мере, или који немају другу значајнију сврху осим наведене (члан
208. став 1. тачка 3);
4) заобилази било коју ефикасну технолошку меру или пружа или рекламира услуге којима се то
омогућава или олакшава ( члан 208. став 1. тачка 4);
5) уклони или измени електронску информацију о правима, или стави у промет, увезе, емитује или на
други начин јавно саопшти ауторско дело или предмет сродноправне заштите са којег је
електронска информација о правима неовлашћено уклоњена или измењена, и при том зна или има
основа да зна да тиме подстиче, омогућује, олакшава или прикрива повреду ауторског права или
сродног права (члан 208. став 1. тачка 5);
6) у својству власника грађевине изврши одређене измене на грађевини која представља
материјализовани примерак дела архитектуре, а прераду дела није прво понудило аутору дела (члан
38);
7) организацији не достави или не достави у прописаном року, податке о називу предмета заштите,
учесталости и обиму искоришћавања, као и о другим околностима које су релевантне за обрачун и
расподелу накнаде која се према тарифи плаћа (члан 39. став 7. и члан 187. ст. 2, 3, 4. и 5);
8) обавља послове колективног остваривања ауторског, односно сродних права без дозволе
надлежног органа (члан 160. став 4).
За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу од 50.000 до
200.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.
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Предмети извршења привредних преступа и предмети који су били употребљени за извршење
привредног преступа из става 1. овог члана биће одузети, а предмети извршења привредних
преступа биће и уништени.
Пресуда којом је учиниоцу изречена казна за привредни преступ из става 1. овог члана јавно се
објављује.

15
 Bakilina 2012.

