
АУТОРСКА ПРАВААУТОРСКА ПРАВА
Умјетност је губљење 

времена! То можеш 
заборавити!

АРKО
ЖЕЛИ ДА 
СТУДИРА 
МУЗИКУ, 

АЛИ ЊЕГОВИ 
РОДИТЕЉИ СЕ 

ПРОТИВЕ
… 

То није фер! 
Зашто не бих могао бити 

умјетник?

Марко, у чему је проблем?

Моји родитељи кажу… да ћу 
сигурно умријети од глади!

ПОГРИЈЕШИЛИ СУ! ДА ВИДИМО ЗАШТО! 

Ох….!



Нимало ме 
не поштују!

И мене су исмијавали моји ујка и ујна, 
кад сам рекао да желим да 
будем умјетник…

Стварно? 
А твоји 

родитељи?

Они су ме 
подржали.

Баш си 
сретан!

Мој тата их 
је упитао…

Можете ли  да замислите 
свијет без умјетника?

ФИЛМ ПОЗОРИШТЕ

ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЈ

КЊИГЕ МУЗИКА

СЛИКАРСТВО ПЛЕС

ИТД.

Па у ствари… Било би досадно! То не би био 
живот!

Туробно!



Без умјетности, људи би били…
мање људи, а више попут 

животиња у дивљини…

Али ипак… 

Постоје људи који вјерују да умјетност 
није посао, тако да уопште не знају какво 

поштовање аутори заслужују.

Тако је! Моји родитељи су управо такви! Бићеш гладан, музичару, 
видјећеш…

Ха, ха, ха!
Није тачно, зато што већ знам 
како да заслужим поштовање!

Глупости! То је 
само празна прича!



Ћао! Шта се дешава? Ћао, Чули!
Какво изненађење! 
Одкуд ти овдје?

Разговарамо о томе како могу  да зарађујем за живот 
од моје умјетности.

Па, то је лако! 
Само остваруј 
своја ауторска 

права!

Могу ли мени ауторска права да помогну 
да од умјетности зарађујем за живот?

Размисли, Марко: 
шеташ улицом… 

и видиш кућу или аутомобил који ти се допадају…
можеш ли их једноставно узети?

Наравно да не могу, 
будалице! 

Само ако су моји…

Или ако ми власник 
дозволи.



Тако је; свако то зна,
 тачно? Дакле…

Ако компонујеш пјесму или напишеш књигу,
 шта си ти у односу на то дјело?

Па…аутор!

Дакле, аутор је власник 
дјела и оно њему 

припада, јер га је он 
створио.

А да би то урадио морао је вриједно и напорно да ради,  да 
уложи вријеме, труд, таленат, а често и властити новац.

Слажем 
се

И нико не може да одузме имовину
 без дозволе власника?

Једина особа која може  да располаже таквим  дјелом,  да га прода или изнајми, дозволи 
његово умножавање, лиценцира га и тако даље, јесте аутор.

Аутор!



Дакле…ако створим неко 
дјело, могу ли  
да зарадим 
новац од тога?

Наравно, а тада 
ће те родитељи 
оставити на миру.

Разлика је у томе што су куће 
и аутомобили материјалне 

ствари…

Интелектуална дјела (пјесме, поезија, сценарији, 
плес, итд.) су нематеријалне ствари.

Медиј је 
физички 
(папир, 

ЦД, 
касета), 

али 
дјело је 

интелекту-
ално.

Али сва добра, физичка и 
интелектуална, имају власнике 
чија права морају 
бити поштована.

Ауторск
а прав

а

Дакле, ако желиш да будеш извођач и зарађујеш за живот креативним радом, 
мораш сазнати више о ауторским правима.



Како знаш толико о томе?

Била сам у уреду 
за ауторска права и…

Дали су ми ову 
брошуру. ПА РЕЦИ НАМ 

НЕШТО О ТОМЕ!

Већ смо видјели 
најважнији 

дио…

Вриједност креативности

Креативност покреће свијет…

Важно је  да се не заборави да дјело 
припада ономе ко га је створио

: даје права која морају да 
буду призната и заштићена.

Што му



Ко може бити 
аутор?

Само су људи у стању  да створе интелектуална дјела, тако да животиња, 
машина или институција не може да буде аутор.

Жао ми је 
Аурора… Аутор!

Ти само опонашаш, не ствараш.

Јадна малена! Али 
зар не постоје 
и друге врсте 

ауторства?

Да, постоје…

1. заједничко 
ауторство,

2. ауторство над дјелима 
под псеудонимом (дјела 
писана под измишљеним 
именом), 

- 3. 
ауторство над анонимним 
(непотписаним) дјелима,

4. ауторство над 
дјелима створеним 

за послодавца.

А шта ако се двије стране о 
нечему не сложе?

Па ...

Генерално се претпоставља да права над нарученим 
дјелима или оним које аутор створи

 у својству упосленика припадају послодавцу.



Аутор!

Па…

ШТА 
АУТОРСКА 
ПРАВА У 
СТВАРИ 
ШТИТЕ?

Ауторска права штите креације у форми књижевних и умјетничких 
дјела, без обзира на њихове особине.

Машин-ство

Социоло-
гија

Филозо-

фија

Поезија
Психо-

логија

Исто-

рија

умјетно-

сти

Да ли мораш  да 
региструјеш дјело 
да би остварио 
ауторска права?

Увијек је добра идеја да се 
региструје дјело, али права, у 
суштини, произилазе из чина 

стварања неког дјела…

Дакле није га неопходно 
регистровати; по томе се 
ауторска права разликују од 
жигова…! Тачно!

жиговааа!
Ауторска права су садржана у самом 

дјелу, као што је музика…а права купца 
су садржана у физичком предмету, као 

што је ЦД.

Хм…молим?…
Не разумијем.

Рецимо купиш неки ЦД: дозвољено ти је да га 
слушаш, али не можеш да пласираш пјесму на 

тржиште…

Јасно, ја сам власник ЦД-а, али аутор је 
власник дјела снимљеног на њему



Али ако водим неки посао, могу ли  
да пуштам пјесму да бих привукао 
муштерије?

Само ако платиш кориштење; запамти: куповина 
ЦД-а значи да је једино право које ти припада 

- право на његово слушање 

Јееедино право!

А шта је са неким ко направи 
рачунарски програм?

То се третира као књижевно дјело; 
јер је резултат људске креативности.

А колико 
дуго је 

неко дјело 
заштићено?

Током цијелог ауторовог 
живота и 50 година након 

његове смрти.

У многим земљама 
то може потрајати и 70 година.

Добро, значи 
умјетник стварно 
може зарађивати 

за живот од  своје 
умјетности…!

И то тако дуго! 
Али шта 

након тога?

Дјело улази у јавни домен, 
и умножавање постаје бесплатно.

Шта ако неко 
други тада 

утврди да је 
дјело његово?

Не може. Ауторова морална права
 (његово ауторство и контрола над дјелом) 

трају заувијек.



ПИРАТСТВО 
И

 ПЛАГИЈАТОРСТВО

Пиратство је неовлаштено умножавање, продаја, изнајмљивање 
или други вид кориштења дјела. У било којем облику.

Спремни? Само пљачкајте, 
мили моји!

А не морамо чак ни платити!

Плагијаторство је дистрибуција дјела које припада неком 
другом, након дословног копирања, парафразирања, и 

приписивањa ауторства другој особи.
Твоје дјело? Али већ сам ово 
прочитала код другог аутора!

Хмм, умм….паа, 
замислите случајности?

И једно и друго представља 
кршење ауторских права, а то 

је криминал!

Крииииминал!

Али некада можеш  да користиш неко дјело 
без тражења дозволе од аутора.

Тако је, на примјер када слушамо музику 
код куће...



или у оквиру предавања из умјетности и 
књижевности у школама, у образовне сврхе

још у 
18. вијеку…

И можеш да репродукујеш мање фрагменте 
неког дијела да би појаснио одређену идеју.

Опет тачно: то се зове право цитирања; 
мораш навести аутора и извор.

Хвала вам. Сада имам 
аргументе за моје родитеље. Наравно! Онда ће те 

поштовати као ствараоца и 
власника права.

Дакле, и ми ствараоци, ипак, имамо 
будућност…

Садашњост и будућност!

Дакле, Ван Далус…? Хммммм да… Морам 
признати да су 
твоји родитељи 
погријешили; кад 
мало боље размислим, 
можда као умјетник, 
ипак, имаш будућност 
пред собом.

ПОДРЖИМО АУТОРСКА ПРАВА!
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