
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЈА 
поводом објављивања зборника радова „Интелектуална својина и Интернет: називи 
интернет домена, ауторска дела, жигом заштићене ознаке“ (уредник Душан Поповић) 

 
11. јун 2015. у 11.00 

Правни факултет, Булевар краља Александра 67, Београд 
Конференцијска сала (Анекс) 

 
 
ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
11.00 Свечано отварање 
 

проф. др Сима Аврамовић, 
декан Правног факултета Универзитета у Београду 
 
Данко Јевтовић, 
директор Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ 
 
Невенка Новаковић, 
в.д. директора Завода за интелектуалну својину Србије 
 
проф. др Душан Поповић, 
председник Организационог и програмског одбора конференције 
председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних 
интернет домена 
члан ICANN Intellectual Property Constituency 



 
 
11.20 Уводно излагање 
 

Protecting IP rights in new gTLDs / Заштита права интелектуалне својине у контексту 
увођења нових генеричних назива интернет домена првог нивоа 
Jonathan C. Cohen, 
члан ICANN Intellectual Property Constituency 
партнер у адвокатској канцеларији "Shapiro Cohen LLP" 
 

11.45 Пауза 
 
12.00 Називи интернет домена и жигом заштићене ознаке 

председавајући секције: проф. др Весна Бесаровић, редовни професор Правног 
факултета Универзитета у Београду 
 
Правноекономска природа назива интернет домена 
проф. др Слободан Марковић, 
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
Ефикасност поступка решавања спорова поводом регистрације назива националних 
интернет домена Србије 
доц. др Марко Јовановић, 
доцент Правног факултета Универзитета у Београду 
потпредседник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива 
националних интернет домена 

 
12.45 Пауза 
 
13.00 Ауторско право и Интернет 

председавајући секције: проф. др Слободан Марковић, редовни професор Правног 
факултета Универзитета у Београду 

 
Повреда ауторског права и сродних права на Интернету: осврт на новију праксу 
Европског суда правде 

 проф. др Душан Поповић, 
 ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 

Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повреду ауторског права – 
упоредноправни аспект 

 доц. др Сања Радовановић, 
доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду 

 
Заштита ауторског права и право на приватност електронских комуникација у 
Републици Србији 

 доц. др Марио Рељановић 
 доцент Правног факултета Универзитета "Унион" 
 
 Предмети ReDigi и UsedSoft: Неколико одговора и бар толико неодговорених питања 
 Богдан Иванишевић, LL.M. 
 адвокат, водитељ праксе за право интелектуалне својине, "БДК адвокати" 
 
14.30 Завршна реч и свечано затварање Конференције 
 
 
 
Инфо и видео линк: www.rnids.rs/intsvojina 
Конференцију је могуће пратити у директном преносу 
путем Интернета (live streaming). 


