
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правни факултет Универзитета у Београду 
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) 

 
организују 

 
КОНФЕРЕНЦИЈУ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ИНТЕРНЕТ 
 

30. мај 2016. 
Правни факултет, Бул. краља Александра 67, Београд, Конференцијска сала (Анекс) 

 
ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 
 
9.00 – 9.30 Регистрација учесника 
 
9.30 – 9.50 Свечано отварање 
 
  проф. др Сима Аврамовић 
  декан Правног факултета Универзитета у Београду 
   
  г. Војислав Родић 
  председник УО Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ 
 
  проф. др Душан В. Поповић 
  председник Организационог и програмског одбора 



9.50 – 10.45 

Секција 1: 
Управљање системом назива интернет домена 

(симултани превод енглески-српски) 
 

председавајући: 
проф. др Татјана Јевремовић Петровић 

ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
ICANN and its regional engagement policy / ICANN и његова регионална политика 
партиципације 
Andrea Beccalli 
виши руководилац за политику партиципације интересних група у Европи, ICANN 
 
ICANN’s new gTLD program, current Rights Protection Mechanisms (RPMs) in the new gTLD 
program and the review of RPMs / ICANN-ов програм нових генеричних назива интернет 
домена првог нивоа, постојећи механизми решавања спорова (RPM) и њихова реформа 
Aysegul Tekce 
руководилац за политику партиципације интересних група и рад оператора регистара, 
ICANN 
 
Нова правила регистрације .rs и .срб домена 
Дејан Ђукић 
руководилац Сектора за опште и правне послове у Фондацији „Регистар националног 
интернет домена Србије“ 
 
Осврт на рад Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива 
националних интернет домена у претходној години 
проф. др Душан В. Поповић 
председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних 
интернет домена 
 
10.45 – 11.00 Кафе пауза 
 
11.00 – 12.30 

Секција 2: 
Називи интернет домена и жигом заштићене ознаке 

(симултани превод француски-српски) 
 

председавајући: 
проф. др Слободан М. Марковић 

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
Ограничено територијално дејство употребе робног или услужног знака на 
Интернету као предуслов за стицање или одржавање права 
проф. др Синиша Варга 
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу 
 
Internet, marques et liberté d'expression / Интернет, жиг и слобода изражавања 
доц. др Agnès Robin 
доцент Факултета правних и политичких наука Универзитета у Монпељеу 
 
Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе 
доц. др Јелена Ћеранић 



доцент Правног факултета Универзитета у Бањалуци 
виши научни сарадник Института за упоредно право, Београд 
 
Достављање у поступку решавања спорова поводом регистрације назива интернет 
домена 
доц. др Марко Јовановић 
доцент Правног факултета Универзитета у Београду 
потпредседник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива 
националних интернет домена 
 
12.30 – 12.50 Пауза 
 
12.50 – 14.30 

Секција 3: 
Ауторско право и Интернет 

 
председавајући: 

мр Владимир Марић 
в.д. директора Завода за интелектуалну својину Републике Србије 

 
Ауторскоправни поглед на коришћење „Твитера“ 
проф. др Душан В. Поповић 
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду 
 
Одговорност хостинг провајдера за повреде права интелектуалне својине у праву 
Србије и праву суседних држава 
проф. др Марио Рељановић 
ванредни професор Правног факултета Универзитета „Унион“ 
 
Ауторско право и „Фејсбук“, с посебним освртом на право Србије 
доц. др Сања Радовановић 
доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду 
 
Примена правила о одговорности хост провајдера: искуство носиоца права из Србије 
др Андреа Радоњанин 
адвокат сарадник, „Моравчевић, Војновић и партнери“ ОАД 
 
Повреда ауторског права коришћењем бит-торент платформи за размену садржаја 
путем Интернета 
Новак Вујичић, мастер права 
адвокат, „Вученовић у сарадњи са Specht&Partner Rechtsanwalt“ 
 
 
14.30 Завршна реч и свечано затварање Конференције 
 
 
 
Инфо и видео линк: www.rnids.rs/intsvojina 
Конференцију је могуће пратити путем Интернета (live streaming). 
 
Пријављивање посетилаца: intsvojina@rnids.rs 
Обавезна је регистрација путем е-поште. Присуство ће бити 
омогућено у границама расположивих места. 


