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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 
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22. фебруар 2022. год. (уторак) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Заштита традиционалног знања и 

традиционалних облика изражавања 

културе 

проф. др Душан Поповић 

 

 

23. фебруар 2022. год. (среда) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Ауторско право, приступ знању, слобода 

говора: анализа ограничења права 

проф. др Душан Поповић 

 

 

24. фебруар 2022. год. (четвртак) 

17.10 – 19.45 (три часа) 

 

Однос права интелектуалне својине и 

права конкуренције 

проф. др Душан Поповић 

 

 

25. фебруар 2022. год. (петак) 

17.10 – 18.50 (два часа) 

 

Коришћење жигом заштићених ознака на 

интернету 

проф. др Душан Поповић 

 

 

28. фебруар 2022. год. (понедељак) 

18.05 – 20.40 (три часа)  

 

Патенти и јавно здравље 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

1. март 2022. год. (уторак) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Оправданост правне заштите 

интелектуалних добара 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

3. март 2022. год. (четвртак) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Патенти и биотехнологија 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

7. март 2022. год. (понедељак) 

17.10 – 18.50 (два часа) 

 

 

Жигом заштићене ознаке и називи 

интернет домена 

проф. др Душан Поповић 

 



 

8. март 2022. год. (уторак) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Облици коришћења ауторских дела и 

предмета сродних права на интернету 

проф. др Душан Поповић 

 

 

9. март 2022. год. (среда) 

18.05 – 19.45 (два часа) 

 

Облици коришћења ауторских дела и 

предмета сродних права на интернету 

проф. др Душан Поповић 

 

 

10. март 2022. год. (четвртак) 

18.05 – 19.45 (два часа)  

 

Патенти и технички стандарди 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

14. март 2022. год. (понедељак) 

18.05 – 20.40 (три часа) 

 

Организације за колективно остваривање 

права и „прекогранично“ коришћење 

ауторских дела и предмета сродних права 

на интернету 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

15. март 2022. год. (уторак) 

18.05 – 20.40 (три часа) 

 

Ауторско право, creative commons, 

copyleft 

проф. др Слободан Марковић 

 

 

 

Проф. др Слободан Марковић ће предавања држати у просторијама Факултета, у 

семинару 153. Предавања ће бити могуће пратити и преко Webex-а: 
https://ppma.webex.com/meet/smm  

 

Проф. др Душан Поповић ће држати онлајн предавања, путем Webex-а. Студенти 

могу пратити предавања преко линка: https://ppma.webex.com/meet/dusan.popovic  

https://ppma.webex.com/meet/smm
https://ppma.webex.com/meet/dusan.popovic

