
 

 

Правни факултет Универзитета у Београду и 

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) 

организују 

КОНФЕРЕНЦИЈУ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА  
СВОЈИНА И ИНТЕРНЕТ 

 

 
1. јун 2017.  

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

10.30 – 14.30 ч 

 

  



ПРОГРАМ 

10.00 – 10.30  Регистрација учесника 

10.30 – 10.50  Свечано отварање 

• проф. др Сима Аврамовић 
декан Правног факултета Универзитета у Београду 

• Данко Јевтовић  
директор Фондације „Регистар националног 
интернет домена Србије“ 

• проф. др Душан В. Поповић 
председник Организационог и програмског одбора, 
председник Комисије за решавање спорова 
поводом регистрације назива интернет домена 

10.50 – 11.40 

Уводно излагање:  
The History of Naming on the Internet 
Историјат назива интернет домена  
(симултани превод енглески-српски) 

Roy Arends 

водећи научни истраживач Интернет корпорације за 
додељене називе и бројеве 

11.40 – 12.00 Кафе пауза 

12.00 – 13.00 

Секција 1:  
Називи интернет домена и жигом 
заштићене ознаке 

Председавајући: проф. др Слободан М. Марковић  
редовни професор Правног факултета Универзитета у 
Београду 

• Одговорност хостинг провајдера за повреду жига – 
правни оквир и пракса у Републици Србији 
проф. др Марио Рељановић,  
ванредни професор Правног факултета Универзитета 
„Унион“ 

• Доказивање 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 интернет домена 

• Повреда жига на друштвеним мрежама 
Новак Вујичић,  
мастер права, адвокат у канцеларији „Самарџић у 

сарадњи са Specht&Partner Rechtsanwalt“, докторанд 
Правног факултета Универзитета у Београду 

13.00 – 13.20 Пауза 

13.20 – 14.20 

Секција 2: 
Ауторско право и Интернет 

председавајући: проф. др Марија Караникић Мирић, 
ванредни професор Правног факултета Универзитета у 
Београду 

• Онлајн емитовање и реемитовање радио и ТВ 
програма у Европској унији  
проф. др Слободан Марковић,  
редовни професор Правног факултета Универзитета у 
Београду 

• Ауторскоправни режим наставе на даљину: о 
(не)адекватности постојећих ограничења права  
проф. др Душан В. Поповић,  
ванредни професор Правног факултета Универзитета у 
Београду 

• Ауторскоправни аспекти прекограничне 
преносивости интернетских (онлајн) садржаја  
доц. др Сања Радовановић,  
доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду 

14.20 Завршна реч и свечано затварање Конференције 

 

 

 

Инфо: www.rnids.rs/intsvojina 

Конференцију је могуће пратити путем Интернета. 

Видео линк: www.rnids.rs/multimedija/video-striming 

Симултани превод неће бити стримован. 

 

Пријављивање посетилаца: intsvojina@rnids.rs 

Обавезна је регистрација путем е-поште. Присуство ће 
бити омогућено у границама расположивих места. 

 


