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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

„Стратегија европске културне баштине за 21. век“ (усвојена 2017. године) про-
мовише различитост, оснаживање заједнице оних који се баве проблематиком 
културне баштине и промовише допринос културне баштине одрживом развоју. 
Кроз културну баштину Стратегија се фокусира на питања образовања, истра-
живања и доживотног образовања. Циљеви Стратегије ће се остваривати ус-
постављањем центра за упознавање са културним наслеђем и центра за обуку 
професија које се баве културним наслеђем, као и посебних програма истражи-
вања и образовања. Имплементација процеса дигитализације културне баштине, 
предмет је сталног праћења и оцењивања нивоа успешности и ефикасности реа-
лизације Стратегије европске културне баштине од стране институција Европске 
уније. Процес придруживања Србије Европској унији, између осталог, обухвата 
и прихватање смерница и препорука Европске уније које се односе на процес 
дигитализације културне баштине Србије. Уградња препорука CM/Rec (2017)1 
Европске уније у кључне документе Владе Републике Србије (Стратегија развоја 
културе и Акциони план за реализацију Стратегије) и њихова имплементација, 
потребан је услов за интензивирање активности на дигитализацији културне ба-
штине у Србији.

Стратешки оквир који је усвојила Европска унија у овој области имплици-
ра неопходност да се критички преиспита позиција Србије у односу на то шта је 
урађено на дигитализацији културне баштине у процесу који траје више од две 
деценије.

Први Научно-стручни скуп „Примена дигитализације у култури и науци“ 
организован је у сарадњи Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију 
САНУ, Института за упоредно право и Института „Михајло Пупин“. Скуп је одр-
жан 16. новембра 2018. године у Аудиовизуелном архиву и центру за дигитали-
зацију Српске академије наука и уметности и на њему је изложено 19 научних 
и стручних радова који су рецензирани и обједињени у овом зборнику. Скуп и 
пратећи зборник представљају допринос организатора скупа и аутора радова 
иницирању процеса вредновања постигнутог и покретања дијалога о будућности 
дигитализације културне и научне баштине у Србији. Схватајући да је праћење 
и вредновање активности и резултата дигитализације културне и научне баштине
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потреба и обавеза свих учесника у том процесу, од државних институција, орга-
низација културе и науке, до свих заинтересованих грађана Србије, приређива-
чи овог зборника су уверени да ће радови у њему представљати значајан допри-
нос покретању ширег дијалога о томе шта је урађено и шта треба предузети да 
се отвори за јавност и интензивира процес дигитализације културне и научне 
баштине у Србији.

Београд, новембар 2018. Ђуро Кутлача
 Драган Прља
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O СКУПУ И ЗБОРНИКУ

„ПРИМЕНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У КУЛТУРИ И НАУЦИ“

Оснивање Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ, поред на-
стојања да се дигитализацијом сачува културно и научно наслеђе Србије, имало 
је за циљ и постављање стандарда квалитета дигитализације, дефинисање пра-
тећих процедура, али је то био и покушај да се иницира систематски приступ 
дефинисању правног оквира у коме се обавља дигитализација културног наслеђа. 
Имајући у виду стање дигитализације у Србији, сваки од ових циљева је неодлож-
на потреба без које ће се она и даље одвијати несистематски, стихијно, без јасних 
дугорочних пројекција и, на крају, без ефикасно уложених средстава.

У намери да се овакво стање бар делимично промени, Аудиовизуелни ар-
хив и центар за дигитализацију САНУ иницирао је скупове који би се организовали 
једном годишње, при чему би сваки скуп имао јасан фокус на једном од проблема 
дигитализације културног наслеђа. После сваког скупа објавио би се зборник сао-
пштених радова који би уједно био и сведочанство о томе на који начин је у Србији 
схваћена ова делатност, са којим се проблемима и нејасноћама суочава и најзад 
у којој мери је држава спремна да дигитализацији културног наслеђа приступи са 
дугорочним пројекцијама које имају не само културни већ и стратешки значај.

Зборник који је пред нама носи наслов „Примена дигитализације у култури 
и науци“. То је уједно и наслов свих будућих скупова ове врсте и пратећих збор-
ника радова. Први скуп је одржан 16. новембра 2018. године у Аудиовизуелном 
архиву и центру за дигитализацију САНУ и на њему је 30 излагача саопштило 19 
радова. Већина радова била је усмерена на правне оквире дигитализације шире 
схваћене, чиме је постављена основа из које је могуће дедуковати специфична 
акта која би се односила на дигитализацију културног наслеђа у Србији. Следећи 
скуп, који би требало да се одржи крајем 2019. године, требало би да буде пос-
већен стању дигитализације у установама културе у Србији.

Са надом да ће овакви скупови и пратећи зборници постати стални и да ће 
бар донекле променити стање дигитализације нашег културног наслеђа, Аудио-
визуелни архив и центар за дигитализацију САНУ ће и убудуће бити спреман да 
уложи све напоре у њиховој организацији и објављивању пратећих зборника.

Александар Костић
председник Стручног савета

Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
КАО ДУГОРОЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ1

Александар Костић
Српска академија наука и уметности

САЖЕТАК: Дигитализација културног наслеђа један је од примарних циљева културне поли-
тике у развијеним земљама. Она није само вид очувања наслеђа већ је и начин промоције 
дате културе, али и део ширег стратешког настојања развијених земаља да се наметне 
одређени културни образац који би био општеважећи. Стога се неке културе намећу као 
референте, док се друге потискују, а њихови артефакти често занемарују, а неретко и 
уништавају.

Дигитализацији културног наслеђа у Србији није се приступило систематски, нити је 
она део дугорочне културне политике Србије која би се обављала по строгим стандардима, 
утврђеним процедурама и у јасном правном оквиру. Ресорно министарство финансира 
дигитализацију културног наслеђа без јасно утврђених критеријума, не захтевајући увид у 
квалитет онога што је дигитализовано, нити проверу да ли је оно за шта су дата средства 
уопште дигитализовано.

Имајући у виду овакво стање, последњи је тренутак да се дефинише дугорочна по-
литика дигитализације културног наслеђа у Србији, да се поставе врхунски стандардни ди-
гитализације који би били обавезујући, да се утврде процедуре које морају да се поштују 
и да се установи јасни правни оквир у коме се обавља дигитализација.

Кључне речи: дигитализација, културно наслеђе, стандрди дигитлизације, правни оквир ди-
гитализације

Дигитализација културног наслеђа у развијеним земљама постаје један од прио-
ритетних задатака који има за циљ не само очување културног наслеђа и нацио-
налног идентитета већ и промоцију сопствене културе, а самим тим и промоцију 

1 Текст који је пред нама је уводни део елабората Комисије за дигитализацију културног наслеђа 
Министартсва културе и информисања Републике Србије. Елаборат је поред уводног дела који 
објављујемо у овом зборнику садржао делове који се односе на стандарде дигитализације и 
правни оквир коме би она морала да се одвија. На њему је током годину дана радила Комисија 
чији чланови су били представници установа културе које се баве дигитализацијом, као и неко-
лицина стручњака за дигитализацију. Као председник поменуте Комисије и аутор уводног дела 
који је пред нама захваљујем члановима Комисије на корисним сугестијама које су у великој 
мери побољшале првобитну верзију текста.
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ширих политичких и стратешких интереса. У дигитализацију ове врсте улажу се 
знатна средства, а оваквим пројектима се приступа с крајњом систематичношћу 
и логистиком која подразумева широку базу сарадника и најсавременију опре-
му. Да је реч о превасходно политичким, стратешким и промотивним циљевима 
говори и увид у шири контекст садашњег времена у коме се култура ствара, про-
мовише и, рецимо и то, у неким деловима света на систематски начин уништава.

У времену цивилизацијске транзиције која је управо у току, централна 
борба се води управо на плану културе и идентитета. Системско промовисање 
културе одређених земаља (средина) има за циљ постављање општеважећег гло-
балног и доминантног културног обрасца, уз истовремено затирање, негирање 
и занемаривање кулурног наслеђа других земаља (средина), ревизију и преоб-
ликовање глобалне слике и утиска о њима, са јасном намером да се њихово 
културно наслеђе поништи, а самим тим да им се поништи идентитет који је 
увек извирао из историјских и културних токова. Тиме се обезбеђују предусло-
ви за стварање генеричких заједница које остају без јасног утемељења у својој 
прошлости и култури, чиме постају предмет вишеструких манипулација у спро-
вођењу туђих интереса.

Да ови процеси нису спонтани већ су темељно осмишљени сведочe бројни 
догађаји на овим просторима током XX века,2 да би са ништа мањим интензите-
том трајали до данашњих дана. Ревизија српске историје и културе у последња 
два века, али и српске средњовековне историје има за циљ не само заборав и по-
тискивање већ и стварање негативног предзнака за све што је у српској историји 
и култури имало вредне цивилизацијске и моралне атрибуте.3

2 Сетимо се девастације и отимања архивских докумената из српских архива током Првог свет-
ског рата, намерног бомбардовања Народне библиотеке током Другог светског рата, поновне 
девастације архива од стране окупатора у Другом светском рату, систематског уништавања 
трагова српског битисања на просторима НДХ. Ови процеси настављени су и после Другог 
светског рата отвореним или прећутним забранама позивања на српску традицију, историју и 
културу, проглашавањем неких од врхунских интелектуалаца и уметника за народне неприја-
теље (Слободан Јовановић, Милош Црњански, Веселин Чајкановић, итд.), потискивањем сећања 
на учешће Србије у Балканским и Првом светском рату и бројним другим акцијама које су 
имале за циљ преобликовање идентитета кроз селективно памћење и превредновање културног 
наслеђа. Последњих деценија сведоци смо систематског уништавања српског културног наслеђа 
на Косову и Метохији уз прећутно одобравање „међународне заједнице“ које такође треба гле-
дати у светлу потирања сећања и идентитета српског народа. 

3 Недавној кампањи којом је Србија требало да буде окривљена за избијање Првог светског рата 
претходиле су бројне квазинаучне публикације на Западу писане са намером не само да при-
кажу Србију у лошем светлу већ и да српску културну баштину припишу другим националним 
заједницама. Примери ове врсте огледају се и у језичкој политици где се српски језик распар-
чава на језике нових нација (босански /бошњачки/ црногорски), уз пасивност стручне јавности 
и равнодушност и небригу српских власти, званичника и институција. 
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II

Стање у култури Србије злослутније је но што то може изгледати на основу по-
вршног увида. Девастација институција културе у последњих 25 година после-
дица је систематских и осмишљених акција, али и несхватљивог одсуства свес-
ти о значају културе у савременим светским токовима и одсуством способности 
за осмишљавање стратегије које ће изнедрити дугорочне капиталне пројекте у 
култури. Али, тако је по свему судећи, било и у послењих две стотине година. 
Све што је вредно створено у српској култури у последња два века резултат је 
прегалаштва и ентузијазма појединаца, а ретко производ институционалног ду-
горочног планирања утемељеног у јасној културној политици која би била део 
дугорочне националне стартегије.

Србија се налази у рату на пољу културе, рату који не осећа, кога није свес-
на, а који је дугорочно опаснији од ратова које смо имали у XX веку. Зашто је тек 
недавно примећено да два најзначајнија музеја не раде више од једне деценије. 
Зашто ништа није предузето да се простор који је настао нестајањем два значај-
на издавачка предузећа (Нолит и Просвета) попуни издавачким предузећем које 
не би пословало искључиво на комерцијалним основама и које би објављивало 
капитална дела српске културе која не могу да буду профатибилна?4 Зашто Ср-
бија нема Лексикографски завод, нити је икада покушала да га оснује? Зашто 
смо се сетили српских средњовековних споменика на Косову и Метохији тек када 
се појавила опасност да буду званично уврштени у културно наслеђе такозване 
државе Косово?

Одсуство културе институција, одсуство способности осмишљавања целови-
тих дугорочних пројеката и способности да се координира рад већег броја сарад-
ника на подухватима од прворазредног културног значаја довели су до парцијали-
зације културне сцене и њене инфраструктуре. Упадљиво је одсуство јасне слике 
о њеној целовитости у оквиру које би могла да обавља своју мисију, али и да буде 
снажан инструмент у промовисању и очувању националног и државног идентитета.

Овај суморни приказ стања у култури није нов, нити је дат са намером да 
се суморно стање учини још суморнијим. Писан је са намером да се идентифи-
кују неуралгичне тачке тренутног стања али и његови дубински разлози. Излаз из 
оваквог стања није могућ парцијалним решењима, ad hoc финансирањем поје-
диначних пројеката из области културе, а још мање прављењем стратегија које 
не садрже санкције за њихово неспровођење. Исказана немоћ, нечињење или 

4 Својевремено је Завод за уџбенике објавио сабрана дела Јована Цвијића, Михаила Петровића 
Аласа, Мокрањца, изабрана дела Милутина Миланковића и других значајних личности српске 
науке, уметности и културе. Данас таквих подухвата нема јер нису комерцијални и не доносе 
профит издавачким кућама. 
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отворено штеточинство у области културе последица су одсуства целовитости 
система који би био интегрисан у функционалну целину у којој би сваки сегмент 
у својој области био комплементаран и компатибилан са свим осталим сегмен-
тима, а цео систем постављен у оквире врхунских технолошких стандарда и јас-
них правних оквира. Али, да би ово било могуће неопходно је постојање државе 
са јасним дугорочним циљевима и чврстом намером да се обезбеде средства да 
се ти циљеви остваре.

III

Као што смо поменули на почетку овог текста, дигитализација је један од зна-
чајаних видова очувања и промовисања културног наслеђа која, повртано, има и 
јасне политичке и стратешке импликације. Али, она није само то. Цивилитранзи-
ција у којој се управо налазимо је, између осталог, и искорак дигитални простор 
у коме реалност у том простору не мора и најчешће не кореспондира са оним 
што смо до сада подразумевали под реалношћу. Она има своја правила, наоко 
флуидна, али у стварности строго устројена, чије неразумевање може да има не-
сагледиве последице. Имајући то у виду, систематски и доследно спроведена ди-
гитализација културног наслеђа тек је први корак у оквиру ширег пројекта који би 
имао за циљ постављање целовите и интегрисане информационе инфраструктуре. 
Јер, као што је поменуто на претходним страницама, суштина поменуте цивилиза-
цијске транзиције је идентитетског карактера у чијем средишту се налази култура, 
доминантно присутна у сајбер постору. Имајући то у виду, дигитализација српског 
културног наслеђа има далеко већи значај но што је тога већина нас свесна.

Нажалост, када је реч о дигитализацији културне баштине у Србији, у потпу-
ности се пресликава суморно стање предочено на претходним страницама. Током 
једногодишњег рада Комисије за дигитализацију културног наслеђа које је крајем 
2016. године основало Министарство културе и информисања Републике Србије, 
утврђено је следеће стање:

1. На нивоу Републике Србије не постоји интегрисан систем дигитализације 
културног наслеђа у оквиру кога би се по јединственим и обавезујућим 
стандардима обављала дигитализација. Последица оваквог стања су пар-
цијални пројекти дигитализације који су локалног карактера, често неза-
довољавајућих, а неретко и непознатих стандарда.5

2. У овом тренутку не постоји детаљан правни овир, преточен у у јасно по-
везана подзаконска акта, којим би се регулисала дигитализација култур-
ног наслеђа и тиме обезбедила правна ваљаност свих аспеката дигитали-

5 Смернице које је израдила експертска група Комисије за дигитализацију Министарства културе 
и информисања укључују стандарде који би морали да буду обавезујући. 
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зације. Ова чињеница представља потенцијалну опасност да се дигита-
лизацији приступи на начин који би могао да има несагледиве негативне 
правне (и финансијске) последице.

3. Не постоји исцрпан попис културних добара које треба дигитализовати, 
нити хијерархија приоритета у дигитализацији. Без јасне слике о томе 
шта треба дигитализовати и који су приоритети дигитализације није мо-
гуће поставити смислену стратегију дигитализације. Такође, не постоји 
целовит и прецизан преглед стања дигитализације културног наслеђа у 
Републици Србији. Без јасног и детаљног увида у то шта је дигитализо-
вано, које установе су приступиле дигитализацији, по којим стандардима 
је обављана дигитализација, који проценат материјала је дигитализован 
и који проценат треба дигитализовати, није могуће поставити смисаону 
стратегију и оквире дигитализације културног наслеђа јер није позната 
полазна тачка из које се дефинише будући систем дигитализације.6

4. Културна добра која треба дигитализовати најчешће се везују за музеје, 
архиве, библиотеке и остале установе културе. Ван видокруга остају 
приватне колекције и институције које се не сматрају установама кул-
туре, а које поседују материјале од изузетне културне вредности.7 Не-
опходно је направити евиденцију поменутих институција и приватних 
колекција које би, потом, биле под надзором Министарства културе и 
информисања.

5. Начини дигитализације, софтвер, базе и платформе су до те мере разно-
лики да су најчешће међусобно некомпатибилни, што за последицу има 
немогућност интегрисања до сада дигитализованог материјала у функ-
ционалну целину.

6. Пошто не постоји прецизан преглед стања дигитализације културног 
наслеђа, не постоји ни централни регистар дигитализованих артефака-
та са пратећим метаподацима и исцрпним техничким подацима о томе 
како је и под којим стандардима обављена дигитализација.

7. И поред напора Министарства културе и информисања евидентан је нес-
клад у финансијским средствима уложеним у дигитализацију културног 
наслеђа и оствареним резултатима. Комисија је у неколико наврата за-
хтевала од Министарства увид у финансирње дигитализације културног 
наслеђа у последњих пет година и евиденцију о томе шта је са додеље-

6 И поред вишекратног инсистирања на томе да се Комисији предоче ови подаци, Министарство 
културе и информисања их није доставило Комисији.

7 Примери ове врсте су фото-архив Политике у чијем је поседу је око пет и по милиона негатива 
фотографија од 1904. године до данас и легат Ристе Марјановића који је у приватном поседу, 
а у коме се налази око 8000 негатива фотографија из два балканска и Првог светског рата.
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ним средствима урађено. Овде није било речи о контроли нечијег рада, 
што и не спада у ингеренције Комисије, већ о намери да се стекне увид 
у реалне трошкове завршених пројеката дигитализције који су обављени 
по задовољавајућим стадардима и проценту незавршених пројеката за 
која су одвојена средства.

8. IT подршка дигитализацији културног наслеђа није само техничко или 
технолошко питање, оно је у великој мери прагматично, финансијско, 
стратешко, политичко, али и етичко питање. Тренутно у неким важним 
сегментима дигитализације културног наслеђа постоји зависност од стра-
них компанија. Пример ове врсте је библиотечка база COBISS коју тре-
нутно, по нашим сазнањима, користи око 70% библиотека у Србији. Реч 
је о словеначкој фирми за чије се услуге, по грубој процени и донекле 
непоузданој процени, годишње из буџета и других извора издваја око 
пола милиона евра.8 Видови зависности и могуће негативне последице 
оваквог стања би требало да буду предмет посебне студије.

9. Неретко су послови дигитализације у установама културе обављени на 
нестручан начин услед недостатка IT кадрова различитих профила (ад-
министратори мреже, администратори базе, итд.) и других лица стручно 
оспособљених која би радила на пословима дигитализације.

Укратко, дигитализација културног наслеђа у Републици Србији обавља се 
на несистематичан, неретко хаотичан начин, без јединствених стандарда, а често 
и у оквиру незадовољавајућих стандарда. Такође, не постоји јасан и обавезујући 
правни оквир којим би се регулисао процес дигитализације. Остају непознати и 
параметри финансирања дигитализације културног наслеђа. Упадљиво је одсуство 
целовитог приступа овом проблему који би обухватао све релевантне аспекте ди-
гитализације културног наслеђа.

IV

Ваљано постављена дигитализација културног наслеђа захтева неколико предусло-
ва који би требало да буду остварени симултано у координисаној акцији уз јасну 
подршку и учешће државе. Почетна тачка у приступу дигитализацији културног 
наслеђа би требало да буде елаборат који би садржао прецизну слику тренутног 
стања, преглед ове делатности у земљама у којима се дигитализација успешно 
обавља и који би у свим детаљима прецизно дефинисао њене релевантне аспек-
те, њихове специфичности, ресурсе потребне за њихову реализацију, финансијске 
аспекте и временску динамику. Елаборат би требало да садржи прецизно дефи-

8 Од Министарства нисмо могли да добијемо ни информацију колико се срeдстава издваја за 
COBISS на годишњем нивоу, укључујући и финансирање од стране локалних заједница. 



17

нисане стандарде дигитализације и јасно формулисан правни оквир у коме се 
дигитализација обавља. У њему би требало да буду предложени начини интегри-
сања свих пунктова у којима се обавља дигитализација у јединствен систем који 
би био локално и глобално интерактиван, али и довољно флексибилан да може 
да прати технолошке промене. Најзад, елборат би требало да садржи процедуре 
и поступке комуникације и сарадње са одговарајућим системима у развијеним 
земљама и дефинише примену иновација које би обезбедиле компатибилност са 
одговарајућим системима на глобалном плану.

Уколико би се сачинио овакав елаборат, он не би смео да има статус пре-
поруке већ би морао да буде обавезујући за све пројекте дигитализације које фи-
нансира држава, уз прецизиране процедуре контроле, примене и јасно одређене 
санкције за његово непримењивње. У даљем тексту наведене услове ћемо детаљ-
није образложити.

Да би се проблему дигитализације приступило на систематичан начин, Ми-
нистарство културе и информисања, као једина релевантна институција у чију на-
длежност спада ова делатност, требало би да обави следеће послове:

1. Попис установа у којима се обавља дигитализација културног наслеђа 
која је финансирана од стране Министарства, локалних заједница и дру-
гих извора финансирања.

2. У оквиру сваке установе културе би по стандардном обрасцу требало са-
чинити преглед тренутног стања дигитализације који би укључивао:

2.1. Прецизне податке о техничкој и кадровској опремљености;

2.2. Спецификацију стандарда под којим се обавља дигитализација;

2.3. Детаљни финансијски извештај о дигитализацији културног наслеђа у 
последњих пет година, са увидом у ефикасност утрошених средстава.

2.4. Увид у проценат материјала који је дигитализован и који треба да се 
дигитализује.

3. У свакој области дигитализације културног наслеђа морао би да постоји 
јединствени стандард који би се односио на све аспекте квалитета диги-
тализације. Ови стандарди би морали да буду усаглашени са прихваће-
ним стандардима у свету.

4. Неопходно је установити јединствене стандарде када је реч о метапо-
дацима.

5. Процес дигитализације би морао да се обавља у јасно дефинисаном 
правном оквиру који би био обавезујући тиме што би био преточен у 
подзаконска акта. Правни оквир би морао да обухвата све аспекте
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дигитализације, а са њим би морали да буду упознате не само установе у 
оквиру којих се обавља дигитализација већ и корисници.

6. Добијене податке би требало обједити у јединствену базу из које би 
се јасно видело тренутно стање, груба процена онога што још није, а 
морало би бити дигитализовано, а видео би се и начин финансирања, 
утрошак средстава и оно што је тим средствима реализовано (или није 
реализовано). Поменута база која би садржала све релевантне подат-
ке везане за дигитализацију културног наслеђа временом би прерасла у 
репозиторијум дигиталних објеката културне баштине Србије (централни 
регитар) из кога би у сваком тренутку могло да се види тренутно стање, 
али и да се екстраполацијом података направи пројекција постојећих 
трендова, што би омогућило благовремене измене и корекције.

 Установљење централног регистра је неопходан услов за праћење тре-
нутног стања и примене установљених стандарда, али и средство које 
би омогућило благовремене увиде у све неправилности и одступања од 
задатих стандарда, као и ефикасност утрошених средстава.

 У централном регистру би био похрањен само онај материјал који за-
довољава прописане стандарде дигитализације и правни оквир у коме 
је она обављена, али и материјал који не задовољава постављене стан-
дарде са јасном назнаком у којим аспектима дигитализације стандардни 
нису здовољени. Овакав приступ подразумева јасне критеријуме почет-
ног финансирања и континуирану контролу свих фаза дигитализације.

7. Неопходно је постојање институције која би се старала о дигитализацији 
и чија делатност би, између осталог, обухватала:

7.1. Обједињено целокупно дигитализовано културно наслеђе и која би, 
поред централног регистра (који би био под надзором Министар-
ства), била чвориштве у које би се стицало и из кога би се могло 
приступити дигитализованој грађи у свим установама културе и ос-
талим установама и приватним колекцијама чија је грађа дигитали-
зована по прописаним стандардима.

7.2. Идентификацију културног наслеђа које није похрањено у званич-
ним установама културе, које се налази у приватном поседу или по-
седу институција које нису препознате као установе културе.

7.3. Одређивање приоритета дигитализације, при чему би један од ос-
новних критеријума био значај и степен угрожености грађе. На ос-
нову ових критеријума давале би се препоруке Министарству када 
је у питању финансирање дигитализације.

7.4. Чување и одржавање застареле техничке опреме за приказ аналог-
них и дигиталних записа. Многи аналогни и дигитални записи од 
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изутетног културног значаја данас нису доступни јер не постоје апа-
рати на којима су приказивани.

7.5. Континуирано праћење развоја најсавременијих техника дигитализа-
ције, промене светских стандарда и правних оквира дигитализације.

7.6. Формирање инфраструктуре која би омогућила повезивање са слич-
ним институцијама у свету и повезивање домаћих институција у ширу 
мрежу која би омогућила да оне буду видљиве на глобалном нивоу.

8. У области дигитализације културног наслеђа од кључног значаја је ин-
формтичка сувереност, тачније, независност од страних компанија које 
могу да постављају услове и које су на директан или индиректан начин 
у поседу материјала који је дигитализован. Ово се нарочито односи на 
софтвер и базе које користе библиотеке, музеји и архиви, али и друге 
установе културе. Стога би било неопходно основати институцију која би 
стварала и развијала различите врсте софтвера за дигитализацију кул-
турног наслеђа и похрањивање дигитализоване грађе, обављала обуку и 
пружала све врсте потребних услуга. Подразумева се да би производи и 
начин рада овакве институције морали да буду компатибилни са базама 
и апликацијама које се стандардно користе у свету.

Имајући у виду тржишну цену IT стручњака који би били ангажовани у овак-
вој институцији, требало би наћи одговорајући правни оквир њиховог финанси-
рања и финансирања саме институције. По свему судећи, у почетку би она мора-
ла да буде финансијски подржана од стране државе, а касније би требало да буде 
самоодржива, али и даље подложна спољној контроли.

***

Укратко, да би дигитализација културног наслеђа била успешно обављена (и оба-
вљана) неопходни су следећи услови:

• Детаљан увид у тренутно стање када је реч о дигитализацији културног 
наслеђа.

• Установљење јединствених и обавезујућих стандарда дигитализације за 
свако подручје културног насдлеђа.

• Установљење правног оквира дигитализације који би био преточен у под-
законска акта која би морала да имају обавезујући карактер са јасно 
дефинисаним консеквенцама њиховог неспровођења.

• Јасну политику дугорочног финансирања дигитализације културног 
наслеђа, уз строгу контролу утрошених средстава и квалитета дигитали-
зације за коју су дата средства.
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• Постојање централног регистра дигитализоване грађе из кога би се у сва-
ком тренутку добио увид у то што је дигитализовано, испуњеност услова 
и стандарда дигитализације и финансијске аспекте дигитализације.

• Постојање институције у коју би се стицала сва дигитализована грађа 
по прописаним стандардима и која би обављала функције наведене у 
тачки 7.

• Обезбеђивање информационе суверености кроз институцију која би ства-
рала и развијала IT инфраструктуру неопходну за различите видове диги-
тализације културног наслеђа, вршила обуку у установама културе и оба-
вљала неопходне интервенције уколико системи не би функционисали.

• Сви наведени аспекти дигитализације би морали да буду део јединстве-
ног система који би био интегрисан у функционалну целину чија би де-
латност и финансирање били трајни.

DIGITALIZATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE
AS A LONG-TERM STRATEGIC PROJECT

Aleksandar Kostić
Serbian Academy of Sciences and Arts

SUMMARY: Digitalization of cultural heritage is one of the primary goals in developed coun-
tries. It is not only a way of preservation of cultural heritage and its promotion, it is also part 
of broader strategic project among developed countries to impose relevant cultural pattern 
which would be generally accepted. As a consequence, some cultures are imposed as more 
valuable while others are marginalized with their artefacts often being destroyed.

The process of digitalization of cultural heritage in Serbia was approached in a non-
systematic way, not being part of a long-term cultural policy that would impose the appli-
cation of highest standards in digitalization, clearly defined procedures and obligatory legal 
framework. Serbian Ministry of Culture finances digitalization of cultural heritage with no 
clear criteria, with no thorough insight into quality of what has been digitalized and whether 
it was digitalized in the first place.

With these in mind, it is necessary to define long-term policy of digitalization of Ser-
bian cultural heritage that will include the highest standards of digitalization that would be 
obligatory, with clearly defined procedures and legal framework.

Keywords: digitalization, cultural heritage, standards of digitalization, legal framework of 
digitalization
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АУДИОВИЗУЕЛНИ АРХИВ И ЦЕНТАР
ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ САНУ:

ПОКУШАЈ ДОСТИЗАЊА ВРХУНСКИХ СТАНДАРДА
У ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Радослав Зеленовић
Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ

САЖЕТАК: Дигитализација културног наслеђа има вишеструки значај јер представља својевр-
стан вид конзервације културних добара и омогућава да њихова доступност буде такорећи 
неограничена. Последњих десетак година у Србији се приступило дигитализацији култур-
ног наслеђа али на несистематичан начин, без јасних дугорочних циљева. Нису установље-
ни стандарди који би се односили на техничке аспекте дигитализације и на метаподатке, 
не постоје дефинисане процедуре дигитализације, нити правни оквир у коме се она оба-
вља. Најзад, средства која се издвајају за дигитализацију културног наслеђа су занемарљи-
ва и њима није могуће дугорочно обавити његову свеобухватну дигитализацију. Суочена 
са оваквом ситуацијом, САНУ је 2017. године основала Аудиовизуелни архив и центар за 
дигитализацију који је добио статус јединице САНУ. Током прошле и ове године адаптиран 
је простор у коме ће се одвијати рад Аудиовизуелног архива и набављен је највећи део 
опреме, а свечано отварање Аудиовизуелног архива заказано је за 19. новембар, када се 
обележава дан САНУ. У својим првим фазама рад Аудиовизуелног архива ће бити усмерен 
на дигитализацију културних добара која се налазе у САНУ, а у каснијим фазама биће 
отворен за сарадњу са свим установама културе. У свом раду Аудиовизуелни архив ће 
примењивати највише стандарде дигитализације уз јасно дефинисане процедуре, чиме би 
требало да постане референтна институција у земљи када је реч о дигитализацији култур-
ног наслеђа.

Кључне речи: дигитализација културног наслеђа, Аудиовизуелни архив и центар за дигита-
лизацију САНУ, стандарди дигитализације

ЗНАЧАЈ И СТАЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У СРБИЈИ

Дигитализација културног наслеђа у развијеним земљама постаје један од при-
оритета културне политике, уз значајно издвајање средстава и дугорочно плани-
рање. При врхунским институцијама културе оснивају се специјализовани центри 
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за ову врсту дигитализације, уз постављање не само технолошких већ и процеду-
ралних стандарда.

Дигитализација културног наслеђа има вишеструки значај. Са једне стране, 
она представља својеврстан вид конзервације, док са друге стране, постављањем 
на интернет она постаје средство промовисања културе дате заједнице. У време-
ну глобализације, праћене развијеним технологијама, промовисање културног 
наслеђа развијених земаља неретко постаје начин наметања одређених културних 
образаца, чиме у великој мери излази из сфере културе и залази у сферу стратеш-
ких и политичких интереса.

Културно наслеђе Србије је у забрињавајућем стању првенствено због де-
ценијске небриге и одсуства јасне и дугорочне културне политике. Разлози овак-
вом стању су и у одсуству разумевања да је култура одувек била не само моћно 
средство промовисања нације и државе већ и средство освајања простора меком 
моћи, или, гледало из друге перспективе, средство очувања идентитета и цивилиз-
цијских вредности.

У последњој деценији Србија је преко Министарства културе и информи-
сања интензивније приступила дигитализацији културног наслеђа. Нажалост, овом 
послу се приступило у великој мери хаотично, без јасних дугорочних планова ди-
гитализације, без дефинисаних обавезујућих техничких и технолошких стандарда 
и неопходних процедура у којима се она обавља, уз одсуство јасног правног ок-
вира који би регулисао наведене аспекте дигитализације.

Последњих година средства која се одвајају за дигитализацију културног 
наслеђа су драстично редукована, а њихово додељивање се одвијало кроз крите-
ријуме који нису увек јасни. Посебно забрињава чињеница да Министарство нема 
потпуни увид у то да ли су додељена средства утрошена на адекватан начин јер 
не постоји контрола обављеног посла, нити одговорност за посао који је финан-
сиран, а није обављен.

Највише, међутим, забрињава одсуство дугорочне пројекције дигитализа-
ције културног наслеђа у којој би овај вид дигитализације имао статус приоритет-
ног стратешког пројекта. Овакво стање довело је до тога да се у установама култу-
ре дигитализација обавља по различитим, често неприхватљивим стандардима, да 
не постоји јединствени репозиторијум дигиталних објеката из кога би се видело 
шта је дигитализовано и по којим стандардима је обављена дигитализација. Нај-
зад, не постоји евиденција о стању културног наслеђа из које би се извела хије-
рархија приоритета при дигитализацији.

Уколико се овакво стање у најскорије време не промени суочићемо се са 
незадрживим пропадањем културног наслеђа које се одвија уз симулацију његове 
дигитализације и неадекватним утрошком ионако скромних средстава.
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АУДИОВИЗУЕЛНИ АРХИВ И ЦЕНТАР
ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ САНУ И ЊЕГОВА МИСИЈА

Имајући у виду овакво стање дигитализације културног наслеђа у Србији, Срп-
ска академија наука и уметности је 2017. године покренула иницијативу за ос-
нивање Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију (у даљем тексту
Аудиовизуелни архив). Током 2017. године на годишњој скупштини САНУ Аудио-
визуелни архив је добио статус јединице САНУ, чиме је статутарно регулисан ње-
гов статус и будући рад.

Разлози оснивања Аудиовизуелног архива САНУ су вишеструки и предста-
вљају део мисије САНУ у очувању и промовисању културног наслеђа српског на-
рода. Посматрано из шире перспективе, ови разлози се могу разврстати у неко-
лико категорија:

Референтни центар за дигитализацију културног наслеђа

Аудиовизуелни архив би у својим оквирима поставио врхунске стандарде дигита-
лизације, како у технолошким, тако и у организационим, процедуралним и прав-
ним аспектима свог рада. Пошто ови стандарди тренутно не постоје као званични 
и обавезујући документ Министарства културе и информисања, Аудиовизуелни 
архив ће своју почетну активност усмерити на њихово дефинисање које ће бити 
изведено емпиријски, уз пратећу документацију када је реч о техничким аспек-
тима дигитализације. То значи да ће се стандарди и процедуре дефинисати у за-
висности од врсте материјала који се дигитализује (документа, књиге, уметничка 
дела, фотографски и аудио записи итд.). Једном дефинисани, они постају оба-
везујући и свако одступање од ових стандарда ће се сматрати неприхватљивим.

Аудиовизуелни архив ће ове стандарде примењивати у својим оквирима и 
биће вољан да их без накнаде уступи свакој институцији која би била заистересо-
вана да их примени.

Формирање јединственог система дигитализације културног наслеђа

Уколико би постављене стандарде прихватиле установе културе које се старају о 
културном наслеђу, временом би могла да се формира мрежа институција која 
би дигитализацију обављала по јединственим стандардима, што је услов за фор-
мирање интегралног репозиторијума културног наслеђа Србије. У таквом систему 
Аудиовизуелни архив би могао да буде чвориште у коме би се стицали сви дигита-
лизовани објекти различитих институција и из кога би могло да се приступи свим 
дигитализованим објектима у Србији.1

1 Оваква организација подразумева да институције културе задржавају сва права и ограничења 
када је реч о коришћењу и репродуковању дигитализованог материјала. 
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Дигитализација културног наслеђа које се налази у САНУ

По установљењу стандарда, Аудиовизуелни архив ће у првим годинама своју 
активност ограничити на културно наслеђе које се налази у САНУ. Овде је, пре 
свега, реч о значајним документима који се чувају у Архиву САНУ, Архиву Срп-
ске православне цркве у Сремским Карловцима који је на старању САНУ, ретким 
књигама које се налазе у Библиотеци САНУ, Уметничкој збирци Галерије ликовне 
и музичке уметности САНУ, Фото архиву САНУ и другим артефактима значајним 
за историју и културу српског народа.

Овакав приступ не значи да ће Аудиовизуелни архив бити недоступан када 
је реч о дигитализацији културног наслеђа које се налази ван САНУ. У зависности 
од својих могућности и техничких капацитета, Аудиовизуелни архив остаје отво-
рен за сарадњу са свим заистересованим установама културе.

ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ
РАДА АУДИОВИЗУЕЛНОГ АРХИВА САНУ

Дефинисање организације, техничке опремљености и простора Аудиовизуелног 
архива изведено је из намере да ова институција буде у стању да изведе пројекте 
дигитализације великог обима у реалном времену. Као почетна тачка у дефини-
сању параметара Аудиовизуелног архива узета је количина од 2,5 милиона диги-
тализованих објеката годишње. Из ове количине изведени су параметри који се 
односе на простор, особље и опрему.

Да би се на годишњем нивоу постигла предвиђена количина дигитализо-
ваних објекаката, при набавци опреме тежиште је стављено на фотоапарате, а 
не на скенере јер је дигитализација врхунског квалитета фотоапаратом неколико 
пута бржа од скенирања врхунским скенером.2 Имајући наведене разлоге у виду, 
у првој фази набављена је опрема којом је годишње могуће произвести између 2 
и 2,5 милиона дигиталних објеката по највишим стандардима када се цео процес 
ухода и постане рутински. Опрема за дигитализацију аудио записа ће бити наба-
вљена у 2019. години.

За потребе Аудиовизуелног архива обезбеђен је простор у улици Вука Ка-
раџића 3. На основу увида у потребну опрему, изведен је број радних станица 
односно радних пунктова3 у којима се обавља дигитализација. Тренутно, Аудио-

2 Иако су врхунски фотоапарати знатно скупљи од врхунских скенера, имајући у виду време ди-
гитализације, ова разлика се у кратком року потире кроз средства која се издвајају за опера-
тера. Са друге стране, пројекти великог обима (нпр. дигитализација фото архива Политике у 
коме се налази око пет милиона негатива) нису могући јер би дигитализација трајала у неким 
случајевима деценијама. 

3 Једна радна станица може да има више радних пунктова.
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визуелни архив има осам радних станица и девет радних пунктова, при чему се 
једна радна станица налази у згради Академије (Кнез Михаилова 35), а једна у 
Архиву у Сремским Карловцима.

Овде треба посебно нагласити улогу државе која је обезбедила средства 
за адаптацију простора и опрему, као и за финансирање сарадника у почетним 
фазама рада Аудиовизуелног архива.

ДЕЛАТНОСТИ АУДИОВИЗУЕЛНОГ АРХИВА

Аудиовизуелни архив је јединица САНУ чија је основна делатност дигитализација 
културне, уметничке и научне баштине, која укључује и истраживања везана за 
дигитализацију културног наслеђа, издавачку делатност и организовање скупова, 
симпозијума и округлих столова посвећених дигитализацији.

Припреме за дигитализацију

а) У зависности од врсте материјала који се дигитализује одређује се опрема на 
којој се обавља дигитализација, и дефинишу се посебни стандарди и процедуре.4 
Другим речима, за сваку врсту материјала морају да се установе врхунски стан-
дарди, дефинишу процедуре и одреде норме које се односе на број дигитализо-
ваних објеката.
б) Пре почетка рада Аудиовизуелног архива у пуном капацитету за сваку линију 
дигитализације (тј. за сваку врсту материјала) треба направити темељне пробе у 
којима би се виделе евентуалне тешкоће, грешке и нејасноће. Када се једном 
утврде стандарди и процедуре, дигитализација се обавља у складу са њима уз 
сталну контролу квалитета и остварене норме. Поменуте пробе би трајале неко-
лико месеци уз вођење детаљне документације. Тек када се у потпуности овлада 
одређеном линијом почиње дигитализација и прослеђивање дигитализованог ма-
теријала у базу података.

База података

Сви дигитализовани објекти били би, уз пратећу документацију (метаподаци, те-
хнички и административни подаци), похрањени у интегралној бази података Ау-
диовизуелног архива. Рад на осмишљавању базе подразумева формирање тима 
који би дефинисао све структуралне и оперативне аспекте базе, као и њене ерго-
номске карактеристике.

4 Тако би, на пример, остељиви и вредни документи (писма, повеље итд.) требало да се диги-
тализују фотографским апаратом без директног контакта, вредне књиге такође фотографским 
апаратом који под контролисаним притиском фотографише две стране, новије књиге се диги-
тализују брзим скенером који скенира око 700 страна на сат, филмски негатив се дигитализује 
фотографским апаратом итд.
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Формирана база би морала да има јасне протоколе уношења и коришћења 
података. Да би база била у сваком тренутку оперативна и ажурна неопходно је 
ангажовати особу која би била администратор, одговорна за све аспекте рада на 
бази, њеног коришћења и даљег развоја.

Истраживачки центар

Aудиовизуелни архив у будућности не би требало да буде само место где се 
обавља дигитализација по врхунским стандардима и дефинисаним процедурама
у прихваћеним правним оквирима већ и истраживачки центар у коме би се 
кроз серије истраживања утврђивали оптимални критеријуми за дигитализацију 
различите врсте материјала. Ова истраживања би требало да буду темељно до-
кументована и објављивана на сајту Аудиовизуелног архива на српском и ен-
глеском језику.

Истраживања би се ослањала на налазе објављене у публикацијама и сајто-
вима које се баве дигитализацијом културног наслеђа, што захтева формирање 
дигиталне библиотеке часописа и базе електронских текстова како би сарадници 
Аудиовизуелног архива били упознати са најновијим налазима везаним за диги-
тализацију генерално, а посебно за дигитализацију културног наслеђа. Само сис-
тематским праћењем иновација у области дигитализације Аудиовизуелни архив 
може да достигне и одржи стандарде постављене приликом његовог оснивања.

Циљ оснивања истраживачког центра је да Аудиовизуелни архив буде пре-
познат у земљи и свету не само као технички већ и као истраживачки центар.

Истраживачки центар Аудиовизуелног архива би требало да дефинише го-
дишњи план истраживања који би реализовао истраживачки тим. План истражи-
вања био би предочен Стручном савету Аудиовизуелног архива, а свако обављено 
истраживање би се, као што је поменуто, објавило на сајту Аудиовизуелног архи-
ва. На крају године, резултати истраживања би се сакупили у јединствен елаборат 
који би се тематски допуњавао будућим истраживањима.

Организовање научних и стручних скупова и издавачка делатност

Једна од важних делатности Аудиовизуелног архива је организовање скупова, 
симпозијума и округлих столова на којима би стручњаци из области дигитализа-
ције и сродних дисциплина саопштавали своје налазе, преносили искуства и ука-
зивали на могуће проблеме са којима се среће дигитализација културног наслеђа. 
Предвиђен је редовни годишњи научно-стручни скуп по позиву који би био праћен 
зборником радова. Поред овог скупа, Аудиовизуелни архив би организовао и по-
времене симпозијуме на уже теме и дискусионе трибине. Транскрипти са ових 
састанака би такође били штампани као издања Аудиовизуелног архива.
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ПОЧЕТНИ ПРОЈЕКТИ АУДИОВИЗУЕЛНОГ АРХИВА

Током првих година рада Аудиовизуелни архив ће, као што је поменуто, бити 
оријентисан на дигитализацију културног наслеђа које се налази у САНУ и Архиву 
Српске православне цркве у Сремским Карловцима. Овде пре свега треба има-
ти у виду Архив САНУ, Библиотеку САНУ и Уметничку збирку у оквиру Галерије 
ликовне и музичке уметности САНУ. У координацији са управницима ових једи-
ница треба установити процедуре пријема, рада са материјалом и враћања ма-
теријала. Такође, са управницима поменутих јединица треба израдити годишњи 
план дигитализације и норме за припрему материјала који ће бити преузет.
Од посебне важности је установљење норми саме дигитализације и норми при-
преме за дигитализацију, како би припрема материјала и сама дигитализација 
биле синхронизоване. Овај други аспекат подразумева да уз објекте које треба да 
буду дигитализовани морају да буду достављени и метаподаци.

Током 2019. и 2020. године Аудиовизуелни архив намерава да реализује 
следеће пројекте:

Дигитализација преписке Вука Стефановића Караџића

Целокупна преписка Вука Ст. Караџића објављена је у оквиру његових сабраних 
дела, при чему се највећи део преписке налази се у Архиву САНУ. У првој фази би 
се дигитализовао материјал који се налази у Архиву САНУ, а затим би се, колико 
то буде могуће, дигитализовао и остатак преписке.

Дигитализација би се обавила у три фазе. У првој фази би се преписка обја-
вљена у сабраним делима, која се налази у Архиву САНУ, дактилографски унела 
у дигитални облик.5 Истовремено би се писма која се налазе у Архиву дигитали-
зиовала у највишој резолуцији. Објављена преписка садржи основне метаподатке 
(архивски број, ко коме пише, одакле и када). За претрагу преписке конструисала 
би се посебна корисничка апликација која би омогућила претрагу по основним 
метаподацима, а корисник би добио избор писама који је дефинисан кључном 
речју и одређеним филтрирањем. Избором датог писма, корисник би на екрану 
добио препис писма и дигитализовани оригинал.

У другој фази основни метаподаци за свако писмо били би проширени оно-
мастичким појмовима (топоними, антропоними и називи). Тиме би корисник до-
био на увид сва писма у којима се, на пример, помиње одређена личност, иако 
писмо није упућено њој.

У трећој фази би се дигитализовала преписка која се не налази у Архиву 
САНУ.

5 Унос путем OCR-a (оптичко препознавање текста) би захтевао коректуру од неколико стотина 
хиљада мануелних интервенција. 
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Свака страна преписке, дигитализована у највишој резолуцији би, заједно 
са метаподацима, била прослеђена у базу података, док би корисничка аплика-
ција садржала дигиталне објекте у ниској резолуцији за екранско приказивање.

Дигитализација и израда факсимила маргиналија првог издања
Српског рјечника Вука Ст. Караџића из 1818. године.

У Библиотеци САНУ и делом у Архиву САНУ налази се примерак првог издања 
Српског рјечника из 1818. године, са маргиналијама које је Вук Ст. Караџић уно-
сио, претпоставља се, како би припремио друго издање Рјечника.

Комплетан Рјечник био би дигитализован у највишој резолуцији, а затим 
би се са овим материјалом обавила припрема за штампу. Коначни производ овог 
пројекта био би библиофилско издање факсимила Рјечника уз пратеће књиге, од 
којих би једна садржала исцрпну студију академика Павла Ивића о првом издању 
Рјечника, док би друга књига садржала рашчитане маргиналије које су објављене 
у сабраним делима Вука Ст. Караџића.

Дигитализација Уметничке збирке Галерије ликовне
и музичке уметности САНУ

У оквиру Уметничке збирке Галерије ликовне и музичке уметности САНУ, на ос-
нову грубе процене, налази се око 3.500 уметничких дела која укључују слике, 
цртеже, графике и скулптуре. Слике и скулптуре би требало да одслика профе-
сионални фотограф у студијским условима, док би цртежи и графике могли да се 
дигитализују у оквиру АВА.

Са управником Галерије (Уметничке збирке) требало би направити евиден-
цију у којој би било јасно назначено колико има уметничких дела која би могла да 
се дигитализују у АВА. По завршеној дигитализацији требало би спојити дела ди-
гитализована у АВА и дела фотографисана од стране професионалног фотографа 
у јединствену базу која би, подразумева се, садржала све метаподатке.

Дигитализација старих и ретких књига које се налазе
у Библиотеци САНУ

У Библиотеци САНУ (а делом и уАрхиву САНУ) налази се не мали број ретких 
књига и инкунабула. Као и у случају Уметничке збирке, са управником Библиоте-
ке би требало направити евиденцију књига које треба дигитализовати, одредити 
хијерархију њиховог значаја и осетљивости и према томе одредити редослед и 
динамику дигитализације.



29

Дигитализација свих издања САНУ и њених претходница

Према грубој процени, од средине четрдесетих година XIX века до данас САНУ 
и њене претходнице објавиле су око 15.000 библиографских јединица. Пројекат 
дигитализације свих издања САНУ и њених претходница почео би од последњег 
издања и хронолошки се спуштао ка ранијим издањима. Новија издања би могла 
да се скенирају брзим скенером (700 страна на сат), док би старије књиге које 
нису у добром стању требало дигитализовати фотографским апаратом.

Прегледом издања која се налазе у Библиотеци САНУ могла би грубо да се 
одреди динамика дигитализације. Извесно је, међутим, да је овде реч о вишего-
дишњем послу чије трајање у овом тренутку није могуће одредити.

Дигитализација Архива у Сремским Карловцима

Архив у Сремским Карловцима обухвата грађу од средине XVI века до 70-их го-
дина XX века и од непроцењивог је значаја за историју и културу српског на-
рода. Током 2018. године Аудиовизуелни архив је у договору са Српском пра-
вославном црквом и Покрајинском владом Војводине основао своје истурено 
одељење у Сремским Карловцима са циљем да се дигитализује комлетан Архив. 
Од Покрајинске владе добијена су средства за ангажовање сарадника на диги-
тализацији, Српска православна црква је дала простор, а Аудиовизуелни архив 
је адаптирао простор и обезбедио опрему којом ће се обављати дигитализација.

У 2019. години планирана је дигитализација свих докумената везаних за 
1848. годину и повеља које се чувају у Архиву. Дигитализација материјала који се 
чува у Архиву у Сремским Карловцима биће обављена по свим стандардима које 
прописује Аудиовизуелни архив.

„Дигитална карта“ САНУ

Под овом одредницом подразумева се све наведено у претходним сегментима који 
се односе на рад Аудиовизуелног архива, али и други делови историје САНУ. Овде 
пре свега мислимо на стваралаштво чланова САНУ (њих око 1400) који су дали не-
мерљив допринос науци и култури од настанка Академије до данашњих дана. Идеја 
је да се о сваком академику прикупе сви биографски подаци и да се дигитализује 
оставштина која се чува у САНУ или у другим установама културе. Слика би била 
употпуњена новинским извештајима, радијским и телевизијским емисија које би, што 
је могуће потпуније, представили дело чланова САНУ. Подразумева се да је ово нај-
дугорочнији пројекат Аудиовизуелног архива који захтева темељно осмишљавање.

***

Свечано отварање Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ пред-
виђено је за Дан Академије, 19. новембра 2018. године. Биће то почетак рада 
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коме предстоје многи изазови које је у овом тренутку тешко предвидети. Исто-
времено, као што је наведено у наслову овог текста, биће то и покушај да се од 
самог почетка у свим сегментима рада Аудиовизуелног архива постигну врхунски 
стандарди. То, са друге стране, подразумева етапни рад освајања простора у ма-
лим корацима уз јасне увиде у странпутице и грешке. Најзад, овакав приступ за-
хтева темељно праћење технолошког развоја у области дигитализације културног 
наслеђа и прилагођавање кроз његову антиципацију. Наведени захтеви у великој 
мери одступају од уобичајеног приступа оваквим пројектима у нашој средини јер 
искључују сваку површност и импровизацију. Али, то је изазов који ће Аудиовизу-
елни архив са задовољством прихватити.

AUDIOVISUAL ARCHIVE AND CENTER FOR DIGITIZATION SASA:
TROUBLESHOOTING THE HIGHER STANDARDS
IN THE DIGITIZATION OF CULTURAL HERITAGE

Radoslav Zelenović
Audiovisual Archive and Center for Digitalization SASA

SUMMARY: Digitization of cultural heritage is very significant, since it is a special form of 
conservation of cultural goods, securing their availability without limitation. For the last ten 
years, in Serbia digitization started without clear long-term goals and in a non-systematic 
manner. There have not been established standards on technical aspects of digitization and 
on metadata, nor defined digitization procedures. Furthermore, there has not been present 
a legal framework of digitization. Finally, financial resources for digitization of cultural her-
itage are not enough nor it is possible to achieve long-term and comprehensive digitization 
of cultural heritage.

Facing this situation, in 2017, SASA established the Audiovisual Archive and Center 
for Digitization, which acquired the status of the SASA department. During last year and 
this year, the space where the work of the Audiovisual Archive will take place was renovated 
and the most part of the equipment was purchased. The official opening of the Audiovisual 
Archive is scheduled for November 19th, when the day of SASA is celebrated.

In its first stages, the work of the Audiovisual Archive will be focused on the digi-
tization of cultural goods located in the SASA, and in the later phases it will be open to 
cooperation with all institutions of culture. In its work, the Audiovisual Archive will apply 
the highest standards of digitization with clearly defined procedures, which should establish 
the foundation for it to become a reference institution in the country when it comes to the 
digitization of cultural heritage.

Keywords: digitization of cultural heritage, Audiovisual Archive and Digitization Center 
SASA, digitization standards
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ПРИКАЗ ДОПРИНОСА МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА САНУ И 
МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ 

КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ ОД 1990-ИХ ДО ДАНАС

Зоран Огњановић и Бојан Маринковић
Математички институт САНУ

САЖЕТАК: У овом тексту ћемо описати активности које су сарадници Математичког инсти-
тута САНУ и Математичког факултета у Београду реализовали у области дигитализацији 
културне и научне баштине. Први пројекти су се односили на проучавање технологија 
дигитализације текстуалних, сликовних и звучних записа, са применама у дигитализацији 
збирки Музеја града Београда. Почетком 21. века нагласак је дат на успостављање са-
радње са домаћим и страним институцијама покретањем Националног центра за дигита-
лизацију и Иницијативе за дигитализацију у југоисточној Европи, покретањем редовних 
годишњих конференција и часописа Преглед НЦД-а. У том периоду креирани су свео-
бухватни дигитални репозиторијуми, попут е-каталога непокретних споменика културе у 
Србији. Развијен је предлог формата метаподатака за описивање дигитализоване баштине, 
а такође су наши тимови учествовали у реализацији значајних међународних пројеката, 
попут пројеката CENDARI и COSCH. У последњих неколико година истраживања су усмере-
на на дигитализацију и представљање 3д објеката и на развој окружења за представљање 
дигитализоване баштине помоћу мобилних уређаја.

Кључне речи: стандард, метаподаци, дигитални репозиторијум, образовање, наука опо-
дацима

Од почетка последње деценије прошлог века сарадници Математичког института 
САНУ (МИСАНУ) и Математичког факултета у Београду (МФБ) активно су пред-
водили и учествовали у реализацији више иницијатива и пројеката у области ди-
гитализацији културне и научне баштине. Под руководством професора Жарка 
Мијајловића започета је најпре дигитализација научне баштине у области мате-
матике (дигитализација часописа Publications de l’Institute Mathematique и сабраних 
дела академика Богдана Гавриловића), као и сарадња са Музејем града Београда 
(на основу дигитализације збирки гравира, карата и фотографија израђен је први 
мултимедијални компакт диск и интернет презентација [12]), Историјским архи-
вом Котора и другим установама културе. У сарадњи са Археолошким институтом 
развијен је експертски систем „Пандора“ као помоћ археолозима у датирању ис-
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копина [4], а такође је креиран и компакт диск посвећен прослави 125 година 
Математичког факултета који је садржао преглед активности у скоро два века 
развоја математичких наука код нас и иницирао пројекте дигитализације старих 
математичких издања [15,16], докторских дисертација из математике и сродних 
области [20] и домаћих математичких часописа [17,33]. Хронолошки и/или те-
матски прикази тих пројеката дати су у више радова [13,14,16,18,19,28,29] наве-
дених у секцији „Литература“ и то у наставку текста нећемо понављати, већ ћемо 
заинтересованог читаоца упитити на њих, а у даљем тексту ћемо се усресредити 
на неколико методолошки кључних праваца у дигитализацији, како их схвата тим 
истраживача окупљених око МИСАНУ и МФБ.

Коначно, да бисмо били прецизни, сматраћемо да је појам дигитализације 
културне и научне баштине дефинисан на следећи начин:

Под дигитализацијом се подразумева свеобухватан поступак који 
укључује, али се не ограничава на: развој потпуних дигиталних каталога 
културног наслеђа, превођење из аналогне у дигиталну форму објеката 
културног наслеђа и одговарајуће документације о културном наслеђу; 
развој алата и инструмената, укључујући и правне, за различите вр-
сте обраде и заштите дигитализованог културног наслеђа; дуготрај-
но чување дигитализованог културног наслеђа, укључујући и решавање 
проблема промене формата физичких носача и записа дигиталних ин-
формација; развој и повезивање програмске и физичке мреже информа-
ционих система о дигитализованом културном наслеђу; обезбеђивање 
трајног и поузданог приступа дигитализованој грађи, као и оптималног 
и безбедног коришћења те грађе за најразличитије намене у складу са 
дефинисаним ограничењима; мултимедијално представљање дигитали-
зованог културног наслеђа.

Овако је дефинисана дигитализација културне и научне баштине и у доку-
менту „Дигитализација културног наслеђа републике Србије“ који је израђен по 
позиву Министарства културе и информисања Републике Србије 2018. године.

ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ У ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ
КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ

Схватајући дигитализацију културне и научне баштине као систематску и дугороч-
ну активност, истраживачи МИСАНУ и МФБ реализовали су и реализују следеће 
кључне активности:

• Формирање друштвене свести о значају дигитализације културне и науч-
не баштине;
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• Преношење примера добре домаће и међународне праксе;

• Истраживање, дефинисање и развој стандарда у областима метаподата-
ка, нових технологија итд.;

• Развој програмске инфраструктуре за потребе чувања и представљања 
дигитализоване баштине;

• Креирање дигиталних репозиторијума културне и научне баштине и

• Коришћење дигитализованих садржаја у истраживачке, образовне и 
друге сврхе.

Формирање друштвене свести о значају дигитализације
културне и научне баштине

Крајем двадесетог и почетком двадесет првог века свест о значају дигитализације 
није била превисока ни у далеко развијенијим земљама од тадашње Југославије. 
Због тога је још 2002. године тадашњим министарствима науке и културе предло-
жено формирање Националног центра за дигитализацију (НЦД) [2,25,26,27] који 
је, према студији изводљивости коју је предложио Математички институт САНУ, 
требало да окупи кључне културне и научне институције заинтересоване за диги-
тализацију са следећим циљевима:

• Коородинација рада и проток идеја међу установама које се баве диги-
тализацијом;

• Праћење светских стандарда и пројектовање одговарајућих стандарда 
дигитализације на нивоу државе, стручну обраду, чување и презентацију 
националног културно-научног наслеђа;

• Усаглашавање стратегије и приоритета пројеката дигитализације;

• Започињање процеса дигитализације националне баштине, истрајавање 
у његовом спровођењу и благовремена припрема планова миграције већ 
дигитализованих података у случају појаве нових технологија.

Нажалост, ова иницијатива није никада формализована од стране држав-
них органа, али је несумњиво битно допринела да се у релевантним круговима 
почне да размишља о дигитализацији. Такође, НЦД је представљао и одличну 
основу за успостављање међународне сарадње, што се десило већ 2004. године 
покретањем Иницијативе за дигитализацију у југоисточној Европи (SEEDI) у коју 
су се, поред Србије, поступно укључиле и Румунија, Бугарска, Турска, Грчка, Ма-
кедонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија, уз 
активно учешће представника Италије [31,32,37].
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Преношење примера добре међународне праксе

У оквиру НЦД, а касније и SEEDI, покренути су, поред осталог, и:

• Организовање редовних годишњих конференција посвећених дигитали-
зацији и

• Часопис Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the 
National Center for Digitization).

У оквиру ових конференција и часописа представљена су бројна искуства 
и примери међународних и домаћих истраживања и пројеката у области дигита-
лизације. Преглед НЦД је и у свету један од ретких примера часописа који су у 
целини посвећени дигитализацији. До сада су публиковане 32 свеске овог часопи-
са, а одржано је 16 националних и девет SEEDI конференција. Ова међународна 
сарадња довела је до тога да се 2006. године на централном скупу земаља Европ-
ске уније посвећеном дигитализацији, у оквиру међуминистарских координацио-
них пројеката MINERVA и MICHAEL, међу пет земаља изван ЕУ представи и Ср-
бија (поред САД, Канаде, Египта и Кине). Такође, тим истраживача из МИСАНУ 
је постао један од главних технолошких партнера у инфрастуткутном европском 
FP7 пројекту Collaborative EuropeaN Digital/Archival Infrastructure (CENDARI), као и у 
COSCH акцији Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH).

Истраживање, дефинисање и развој стандарда у областима
метаподатака, нових технологија итд.

На основу дугогодишње интердисциплинарне сарадње истраживачи МИСАНУ, 
заједно са колегама из установа културе, развијају предлог стандарда метапода-
така којим се моделују објекти културне и научне баштине за потребе дигита-
лизације [1,9,10,30,34,35,36]. Дефиниција скупова метаподатака за потребе ди-
гитализације је објектно оријентисана, а укључује одговарајуће описе покретних 
културних добара, њихових колекција, непокретних културних добара итд. Стан-
дард омогућава да се, са једне стране искористе постојећи описи (на папиру) које 
воде наше установе културе, а са друге стране да се врше трансформације описа 
у стандарде који су у употреби у разним културним доменима (Dublin Core, EAD, 
MARC итд.). Истраживачки профил МИСАНУ и МФБ огледа се и у иновационом 
увођењу нових технологија у пројекте дигитализације, као што је била употреба 
дигиталног фотоапарата Kodak DC40 и магнетно-оптичког диска HP 1.3MB пре 
више од 25 година [11]. Данас се у пројектима са Народним музејем Топлице, 
Покрајинским заводом за заштиту споменика итд. користе 3Д-скенери за музејске 
експонате и непокретне споменике културе и 360о камере и дронови за снимање 
у простору. Иновативни развој је усмерен и на креирање дигиталних е-водича на 
преносивим платформама [8,45].
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Развој програмске инфраструктуре за потребе чувања
и представљања дигитализоване баштине

Полазећи од развијеног модела метаподатака у МИСАНУ је, у сарадњи са 
Техничким институтом из Граца, креирана програмска платформа Сербиа форум 
[22,23,24] базирана на савременим технолошким принципима попут XML-базе 
података и JSPWiki. Платформа Сербиа форум је заснована на флексибилном мо-
делу метаподатака, па се користи као инфраструктура дигиталних репозиторију-
ма у разнородним установама културе.

Креирање дигиталних репозиторијума културне
и научне баштине

У конкретним пројектима финансираним од стране минсистарстава надлежних 
за науку и културу, у МИСАНУ креирано је више дигиталних репозиторијума 
културне и научне баштине: дигитална библиотека математичких часописа која 
тренутно садржи скоро 1000 свезака 21 часописа са преко 12.500 радова и спа-
да међу највеће академске репозиторијуме те врсте [17,33], електронски ката-
лог непокретних споменика културе у Србији [42,44], Дигитална Народна библи-
отека Србије [3,46], репозиторијум Докумената о спољној политици Краљевине 
Србије 1903–1914[43], часописа Филмске свеске, Народног музеја Топлице, а 
развијају се и решења у Музеју Југославије [49] и Архиву Југославије. Такође, 
активно се ради на развоју е-водича за мобилне уређаје. На МФБ се интензивно 
ради на развоју и постављању дигиталних садржаја у е-билиотеку [21] која, по-
ред наших најстаријих математичких књига, садржи и такорећи све докторске 
дисертације из математике одбрањене у Србији, као и дисертације које су наши 
сународници одбранили у иностранству. Посебно, МФБ развија репозиторијум 
Дигитални легати који има за циљ да се широј јавности учини приступачнијом 
велика заоставштина најзначајнијих српских математичара из даље и ближе 
прошлости [6,7,38,48].

Коришћење дигитализованих садржаја у истраживачке,
образовне и друге сврхе

Поред постаљања садржаја који су од интереса и за ширу јавност, неки од проје-
ката су усмерени на стварну примену дигитализованих садржаја и у неким по-
себним областима. Тако, на пример, пројекат „Дигитаријум“ има за циљ примену 
дигитализованог научног и културног наслеђа у школској настави [5,47,50], диги-
тална издања Филмских свески се редовно користе у настави Факултета драмских 
уметности у Београду, електронски водичи се примењују у музејима у Књажевцу, 
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Прокупљу итд. Имајући у виду тренутни значај науке о подацима, али и онај оче-
кивани у скорој будућности, као интересантан пројекат коришћења дигиталних 
садржаја истичемо истраживања структуре и развој научне сарадње домаћих ау-
тора на основу садржаја прикупљених у дигиталној библиотеци математичких ча-
сописа [39,40,41].

Преглед Националног центра за 
дигитализацију

http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_publication.php?db=ncd

Предлози стандарда 
метаподатака

http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/standards.html

Старе мапе, гравире и 
фотографије из колекције Музеја 
града Београда

http://www.mi.sanu.ac.rs/muzej.beograd/d/srp/index.htm

еБилиотека МФБ http://elibrary.matf.bg.ac.rs/

еКаталог непокретних споменика 
културе

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/

Дигитариум http://digitarijum.rs

Сербиа форум http://www.serbia-forum.org/

Дигитална Народна библиотека 
Србије

http://digitalna.nb.rs/

Дигитални легати http://legati.matf.bg.ac.rs

Collaborative EuropeaN Digital/
Archival Infrastructure (CENDARI)

http://www.cendari.eu/

НЦД http://www.ncd.org.rs/index.html

SEEDI http://seedi.ncd.org.rs/

COSCH http://www.cosch.info

ЛИТЕРАТУРА

1. A. Arsić, M. Šegan, B. Marinković, Z. Ognjanović, Predlog formata metadapodaka za 
opis nepokretnih kulturnih dobara, XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, 
starih zapisa iz prirodnih i društvenih i digitalna humanistika, 29. 09. 2016, Beograd, 
2016.

2. M. Dobreva, Z. Ognjanović, The second conference of the National digitisation centre 
of Serbia and Montenegro: Digitisation from a Balkan perspective, DigiCULT.Info 5, 
16–17, 2003.

3. V. Jelisavčić, A. Mihajlović, B. Marinković, S. Tomović, V. Stojanović, M. Todorović, Z. 
Ognjanović, V. Milutinović, Digital National Library of Serbia, Book of abstracts, The 



37

Ninth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage Belgrade, 
Serbia, 15–16 May 2014, 16–17, 2014.

4. M. Korać, Z. Ognjanović, F. Dugandžić, Ekspertni system „PANDORA“, Info, broj 5, str. 
43–47, 1995.

5. M. Lajbenšperger, M. Šegan, S. Vujošević, Z. Ognjanović, Digitalization of Scientific 
and Cultural Heritage in Dissemination of Innovative Teaching Models, The IPSI BgD 
Transactions on Advanced Research, Volume 12, Number 1, 27–30, 2016.

6. M. Maljković, B. Stojanović, Ž. Mijajlović, Digital legacy of professor Slaviša Prešić, 
Pregled nacionalnog centra za digitalizaciju, 30, 1–6, 2017.

7. M. Maljković, B. Stojanović, Ž. Mijajlović, Digital Legacy of Mihailo Petrović Alas, 
Pregled nacionalnog centra za digitalizaciju, 31, 10–17, 2017.

8. Đ. Manoilov, N. Gajić, M. Stošić, D. Tatić, A Virtual Tour of the Mediana Archeological 
Park Using Unity 3D Engine, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 27, 27–34, 
2015.

9. B. Marinković, L. Liquori, V. Ciancaglini and Z. Ognjanović, A Distributed Catalog for 
Digitized Cultural Heritage, in: Second International Conference, ICT Innovations 
2010, Ohrid Macedonia, September 12–15, 2010, Editors: M. Gusev, P. Mitrevski, 
Communications in Computer and Information Science, Vol. 83, 176–186, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

10. B. Marinković, Z. Ognjanović, T. Butigan Vučaj, A Distributed Implementation of a 
Catalog of Digitized Cultural Collections, Review of the National Center for Digitization 
(Proceedings of the Sixth International SEEDI Conference, Zagreb, Croatia, 18–20th 
May 2011.) vol 21, 19–24, 2012.

11. Ž. Mijajlović, M. Korać, Z. Ognjanović, Sredstva za arhiviranje i prikazivanje 
multimedijalnih baza preko Interneta, VII Naučni skup o sistemu naučnih, tehnoloških i 
poslovnih informacija, 109–112, Beograd 28–29. 5. 1997.

12. Ž. Mijajlović, M. Korać, Z. Ognjanović, U. Midić, Pezentovanje kulturne baštine Muzeja 
grada Beograda na Internetu, VII Naučni skup o sistemu naučnih, tehnoloških i poslovnih 
informacija, 175–178, Beograd 28–29. 5. 1997.

13. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, A survey of digitization projects carried out by Mathematical 
institute and Faculty of mathematics Belgrade, Book of abstracts International Congress 
MASSEE 2003, Borovets, Bulgaria, 15–21 September 2003, 98–99, 2003.

14. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, A survey of certain digitization projects in Serbia, 
Proceedings of the Symposium Digital Preservation of Cultural Heritage, 16–17 
September 2003, Borovetz, Bulgaria, Review of the National Center for Digitization 4, 
52–61, 2004.

15. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, Nada Đorđević, Tijana Zečević, Virtual library – data base 
of textual data, Proceedings of the Third International Conference New Technologies 
and Standards: Digitization of National Heritage 2004, June, 3–5, 2004, Belgrade, Serbia 
and Montenegro, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, no 5, 42–48, 2004.

16. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, D. Blagojević, Electronic editions of mathematical works in 
Serbia, Proceedings of the 9th ICCC International conference on electronic publishing, 
ELPUB 2005, 8–10 June 2005, Leuven, Belgium (edts. M. Dobreva, Jan Engelen), 253–
258, 2005.



38

17. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, Digitization of Mathematical Editions in Serbia Proceedings 
of the Workshop Towards Digital Mathematics Library DML 2008, July 27th, 2008, 
Birmingham, UK, editor Petr Sojka, 87–95, Masaryk University, 2008.

18. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanovć, A. Pejović, Internet presentations of mathematical works in 
Serbia, Review of the NCD, no. 12, 43–48, 2008.

19. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, A. Pejović, Digitization of Mathematical Editions in Serbia, 
Mathematics in Computer Science, Volume 3, Issue 3, 251–263, 2010.

20. Ž. Mijajlović, N. Pejović, Z. Ognjanović, Doctoral dissertations in NCD Virtual library, 
Review of the NCD, 18, 15–18, 2011.

21. Ž. Mijajlović, N. Pejović, Twenty Four Manuscripts in the Virtual Library of the Faculty of 
Mathematics in Belgrade, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 25, 29–35, 2014.

22. A. Mihajlović, V. Jelisavčić, B. Marinković, Z. Ognjanović, V. Milutinović, The Serbia-
forum Cultural Heritage Digitization Project with Emphasis on Semantic Indexing, 
Review of the National Center for Digitization (Proceedings of the VII International 
SEEDI Conference, Ljubljana, Slovenia, 17–18 May 2012), vol 22, 47–54, 2013.

23. A. Mihajlović, V. Jelisavčić, B. Marinković, M. Todorović, Z. Ognjanović, S. Tomović, 
V. Stojanović, and V. Milutinović, Serbia Forum – Digital Cultural Heritage Portal, in: 
Proceedings of the 6th International Conference on Image and Signal Processing, ICISP 
2014, A. E. O. Lezoray, F. Nouboud and D. Mammass (Eds.), Cherbourg, France, June 
30 – July 2, 2014, Lecture Notes in Computer Science 8509, 265–271, 2014.

24. A. Mihajlović, V. Jelisavčić, B. Marinković, Z. Ognjanović, V. Milutinović, An Overview 
of and Innovative Perspectives for the Serbia-Forum Cultural Heritage Digitization 
Project, Proceeding of the Eight International SEEDI Conference, Zagreb, 15–16. 5. 
2013, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, no 25, 17–21, 2014.

25. Z. Ognjanović, Nacionalni centar za digitalizaciju, Pregled Nacionalnog centra za 
digitalizaciju, no. 1, 3–11, 2003.

26. Z. Ognjanović, Nacionalni centar za digitalizaciju – godina prva, Pregled Nacionalnog 
centra za digitalizaciju, no. 2, 5–7, 2003.

27. Z. Ognjanović, National centre for digitisation, DigiCULT.Info 6, 44–45, 2003.

28. Z. Ognjanović, Ž. Mijajlović, Digitization projects carried out by the mathematical 
institute Belgrade, Proceedings of the International conference „Digitization of Cultural 
and Scientific Heritage“, 27 August X 3 September 2004, Bansko, Bulgaria, International 
Journal „Information Theories & Applications“ Vol. 11, no 3, 275–278, 2004.

29. Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, M. Marković, Progress report in Serbia and Montenegro, 
in: Coordinating digitisation in Europe, Minerva Project, 226–230, 2004.

30. Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, B. Marinković, A proposal for the national standard 
for describing digitizes heritage, Proceedings of the 10th International conference on 
electronic publishing ELPUB ‘06, Bansko, Bulgaria, june 14–16 2006, editors: B. Martens, 
and M. Dobreva, 387–388, FIO-Commerce, Sofia, 2006.

31. Z. Ognjanović, South Eastern European Digitisation Initiative (SEEDI), International 
Conference Museums, libraries and archives online: MICHAEL service and other 
international initiatives, 4–5 December 2006, Roma, Italy, 2006.



39

32. Z. Ognjanović, M. Dobreva, N. Ikonomov, South-Eastern European Digitization Initiative 
–SEEDI, INFORUM 2007: 13th Conference on Professional Information Resources 
Prague, May 22–24, 2007.

33. Ž. Mijajlović, Z. Ognjanović, A. Pejović, Digitization of Scientific Journals in Serbia, 
Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing ELPUB2007, 
Edited by: Leslie Chan and Bob Martens, Vienna, Austria 13–15 June 2007, 465–466, 
2007.

34. Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, B. Marinković, NCD Recommendation for the 
National Standard for Describing Digitized Heritage in Serbia, in Proceedings of the 
2nd International Conference on Metadata and Semantics Research, Ionian Academy, 
Corfu, Greece, 2007.

35. Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, B. Marinković, Predlog nacionalnog standarda opisa 
nepokretnih kulturnih dobara, Zbornik radova VI nacionalne konferencije „Nove 
tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine“, Beograd, 2007, Pregled 
nacionalnog centra za digitalizaciju, 11, 1–11, 2007.

36. Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, B. Marinković, NCD Recommendation for the National 
Standard for Describing Digitized Heritage in Serbia, in: Metadata and Semantics, 
Miguel-Angel Sicilia, Miltiadis D. Lytras (Eds.), Springer Verlag, 45–54, 2009.

37. Z. Ognjanović, M. Dobreva, N. Ikonomov, T. Butigan-Vučaj, South-Eastern European 
Digitization Initiative, SEEDI, Heritage and Beyond, 179–182, Council of Europe, 
Strasbourg, 2009.

38. N. Pejović, S. Malkov, N. Mitić, Ž. Mijajlović, Scientific Papers of Milutin Milanković in 
His Digital Legacy, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 26, 69–76, 2015.

39. M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Ognjanović, A. Pejović, T. Jakšić Kruger, The 
structure and evolution of scientific collaboration in Serbian mathematical journals, 
Scientometrics, vol. 101 br. 3, str. 1805–1830, 2014.

40. M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Ognjanović, A. Pejović, T. Jakšić-Kruger, The 
structure and evolution of scientific collaboration in eLib, a on-line library of Serbian 
mathematical journals, Book of abstracts, The Ninth SEEDI Conference: Digitization of 
cultural and scientific heritage Belgrade, Serbia, 15–16 May 2014, 15–16, 2014.

41. M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Ognjanović, A. Pejović, T. Jakšić Kruger, 
Exploratory Analysis of Communities in Co-authorship Networks: A Case Study, in: 
Proceedings of the ICT Innovations conference ICT Innovations Conference 2014, 
Bogdanova, Ana Madevska and Gjorgjevikj, Dejan (Eds.), Ohrid, Macedonia, 9–12 
September 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 311, 55–64, 2015.

42. M. Šegan, M. Milovanović, Z. Ognjanović, S. Rajić, Ž. Mijajlović, Digital Catalogue of 
Cultural Monuments in Serbia 2012X2013: Overview and Highlights, Proceeding of the 
Eight International SEEDI Conference, Zagreb, 15–16. 5. 2013, Pregled Nacionalnog 
centra za digitalizaciju, no 25, 22–28, 2014.

43. M. Šegan, S. Vujošević, A. Arsić, M. Knežević, V. Jelisavčić, S. Tomović, M. Todorović, 
B. Marinković, Z. Ognjanović, Digitalizacija dokumenata o spoljnoj politici Kraljevine 
Srbije (1903–1914), XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz 
prirodnih i društvenih i digitalna humanistika, 29. 09. 2016, Beograd, 2016.



40

44. M. Šegan, M. Milovanović, Z. Ognjanović, S. Rajić, Ž. Mijajlović, The next step in 
development of eCatalog of nonmovable cultural monuments in Serbia, Book of 
abstracts, The Ninth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage 
Belgrade, Serbia, 15–16 May 2014, p. 16, 2014.

45. D. Tatić, M. Stošić, Đ. Manoilov, R. Stanković, Universal Mobile Cultural Heritage Guide 
Based on Android Technology, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 27, 43–51, 
2015.

46. S. Tomović, M. Todorović, M. Knežević, V. Jelisavčić, A. Arsić, A. Zdravković, B. 
Marinković, Z. Ognjanović, M. Stojanović, Unapređenja Digitalne Narodne biblioteke 
Srbije, XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i 
društvenih i digitalna humanistika, 29. 09. 2016, Beograd, 2016.

47. S. Vujošević, M. Šegan, M. Knežević, Z. Ognjanović, Project ‘Digitarijum’: Creation of 
teaching material for digital heritage, 4th annual convention of AIUCD (Associazione per 
l’Informatica Umanistica e la CulturaDigitale, Association for Humanistic Informatics 
and Digital Culture), Torino, Italy, 17–19 December 2015.

48. N. Vukša Popović, Ž. Mijajlović, N. Mitić, S. Malkov, Digital Archive Repository for 
Digital Legacies, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 24, 24–28, 2014.

49. A. Zdravković, S. Tomović, M. Todorović, V. Jelisavčić, M. Šegan, S. Vujošević, A. Arsić, 
B. Marinković, Z. Ognjanović, R. Cukić, M. Vasiljević, A. Vlajić, Vizuelni Arhiv Jugoslavija 
– Digitalizacija fotograđe Muzeja istorije Jugoslavije, XIV konferencija Digitalizacija 
nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih i digitalna humanistika, 29. 
09. 2016, Beograd, 2016.

50. A. Zdravković, M. Šegan, S. Vujošević, M. Lajbensperger, I. Đurković Đjorđević, 
Implementing Digitization of Cultural and Scientific Heritage in Dr Archibald Reiss 
Primary School, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 28, 50–54, 2016.

DIGITALIZATION OF CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE
FROM 1990-IES UP TO THE PRESENT DAY DEVELOPED

AT THE MATHEMATICAL INSTITUTE OF THE SERBIAN ACADEMY 
OF SCIENCES AND ARTS AND THE MATHEMATICAL FACULTY, 

UNIVERSITY OF BELGRADE

Zoran Ognjanović and Bojan Marinković
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SUMMARY: In this text we will present activities of a group of researchers from the Mathemat-
ical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, and the Faculty of Mathematics, 
University of Belgrade, in the field of digitization of cultural and scientific heritage. The first 
projects were related to the study of digitalization technologies suitable for text, pictures 
and sound recordings, with applications in digitization of collections of the City Museum of 
Belgrade. At the beginning of the 21st century, the focus was on establishing cooperation 
with domestic and foreign institutions by launching the National Center for Digitization 
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(NCD) and the South-East European Digitization Initiative (SEEDI), establishing annual con-
ferences and the journal Review of NCDs. During that period, comprehensive digital repos-
itories were created, such as the eCatalog of immovable cultural monuments in Serbia. A 
proposal for the metadata format for describing digitized heritage was also developed, while 
our teams participated in significant international projects, such as CENDARI and COSCH 
projects. In the last few years, our research has focused on digitization and presentation 
of 3D objects and the development of an environment for presenting digitized heritage on 
mobile devices.

Keywords: digitalization, standard, meta-data, digital repository, education, data science
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
У СТРАТЕГИЈИ ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Ђуро Кутлача, Душица Семенченко,
Дијана Штрбац и Лазар Живковић

Универзитет у Београду, Институт „Михајло Пупин“

САЖЕТАК: У раду се анализира место дигитализације културне баштине у стратешким доку-
ментима Републике Србије, процењују потребе и расположиви ресурси, а затим се пореде 
напори државе у овој области са положајем и активностима на дигиталлизацији културне 
баштине у Европској унији. Анализирају се изазови у области дигитализације културне ба-
штине у Србији и предлажу мере као одговори на идентификоване изазове. Посебно се 
анализира место културне баштине и процес њене дигитализације у оквиру приоритетних 
облати Стратегије паметне специјализације Србије као потенцијална мера за разрешавање 
више изазова пред којима је процес дигитализације суочен у Србији.

Кључне речи: дигитализација, културна баштина, Србија, Стратегија паметне специјали-
зације

КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ И ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Културна баштина је предмет све већег интереса како националних администра-
ција тако и истраживачких тимова, од појединачних истраживачких институција 
до нивоа међународних пројеката и акција1 и то како економска, тако и друштве-
на улога и вредност културне баштине. Када су у питању истраживачки подухвати 
посебну важност представљају анализе појединачних „студија случаја“, односно 
приступа како се третирају појединачна културна добра која могу да послуже 
као пример добре (али и лоше) праксе у другим државама. Значајни напори се 
улажу и у процес мониторинга и евалуације појединачних пројеката и програма 
заштите и дигализације културне баштине2. Кроз реализацију националних проје-
ката дигитализације културне баштине Србије ова проблематика је предмет како

1 Cornelia Dümcke, Mikhail Gnedovsky, The Social and Economic Value of Cultural Heritage: literature 
review, European Expert Network on Culture (EENC) Paper, 2013.

2 Roswitha Poll, NUMERIC: statistics for the digitisation of European cultural heritage, Program, 
Vol. 44 Issue: 2, pp. 122–131, 2010.
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истраживачког3, тако и професионалног интереса и домаћих аутора (нпр. часо-
пис Архив; часопис Review of the National Center for Digitization, издавач: Математич-
ки факултет у Београду).

Законом о културним добрима уређује се систем заштите и коришћења кул-
турних добара и утврђују услови за обављање делатности заштите културних до-
бара која се у члану 2 дефинишу на следећи начин: „Културна добра су ствари и 
творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну 
заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности од физичких, умет-
ничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици културе, просторне кул-
турно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места – непокретна 
културна добра; уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара 
и ретка књига – покретна културна добра.“4

Законом о култури дефинисана је обавеза државе када је у питању дигита-
лизација културне баштине, у оквиру обухвата општег интереса у култури у члану 
6: „... 13) подстицање примене нових технологија у култури и дигитализацији; 13а) 
подстицање процеса дигитализације и развоја дигиталне истраживачке инфраструк-
туре у области заштите културног наслеђа и уметности.“5 Овај члан је уједно и 
једино место на којем се дигитализација помиње у Закону о култури. У Закону о 
културним добрима дигитализација се уопште не помиње. Дигитализација култур-
них добара дефинише се и прописује нижим, подзаконским актима, што ће бити 
елаборирано у следећем поглављу овог рада.

Колики је обим посла када је у питању дигитализација културне баштине 
Србије може се проценити на основу података прикупљених у оквиру израде 
Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 20276: „Републички завод 
за заштиту споменика културе је, према Закону о културним добрима, централна 
установа, која води и Централни регистар непокретних културних добара. У регистру 
је тренутно уписано 2.531 непокретно културно добро, од тога 2.188 споменика 
културе, 75 просторно културно-историјских целина, 191 археолошких налазишта и 
77 знаменитих места. Категорисано је 783 непокретних културних добара, од којих 
су 201 од изузетног, а 582 од великог значаја“.7

3 Бранко Красојевић, Биљана Ђорђевић, Нематеријално културно наслеђе: туристички ресурс 
Србије, SYNTHESIS 2015 – Tourism and hospitality, International Scientific Conference of IT and 
Business-Related Research, стр. 561–565.

4 Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94.
5 Закон о култури, „Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка.
6 Стратегија развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. није усвојена, текст предлога Стра-

тегије расположив је на сајту Министарства културе и информисања Владе Републике Србије.
7 Предлог Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027, доступно на:

 http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/predlog-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-
2017--do-2027-/-predlog-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017--do-2027-.pdf
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У овом раду се анализира место дигитализације културне баштине у стра-
тешким документима државе Србије, процењују потребе и расположиви ресурси, 
а затим се пореде напори државе у овој области са положајем и активностима на 
дигиталлизацији културне баштине у Европској унији. Циљ рада је да се укаже на 
изазове у области дигитализације културне баштине у Србији и предложе мере 
као одговори на идентификоване изазове.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОСНОВА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

У уводу овог рада наведено је да се дигитализација помиње у Закону о култу-
ри само у члану 6 у оквиру обухвата општег интереса у култури. Дигитализација 
културних добара дефинише се и прописује подзаконским актима и другим реле-
вантним документима. У овом поглављу дајемо исцрпни преглед институционал-
ног позиционирања процеса дигитализације културне баштине. Кључни документи 
државе за процес дигитализације културне баштине су следећи:

• Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-инфор-
мационе грађе и извора;

• Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији;

• Стратегија развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године;

• Акциони план за спровођење Стратегије развоја културе Републике Ср-
бије од 2017. до 2027. године.

У члану 1. Правилника о ближим условима за дигитализацију библиотеч-
ко-информационе грађе и извора прописују се „услови за дигитализацију библи-
отечко-информационе грађе и извора у погледу сврхе, циљева и опсега дигитализа-
ције библиотечко-информационе грађе и извора, стварања дигиталних докумената, 
формирања и обраде дигиталних збирки и библиотека, чувања дигиталних објеката, 
обезбеђивања приступа дигиталним збиркама и друга питања која су од важности 
за вођење базе дигитализоване библиотечко-информационе грађе“8. Посебан значај 
овог Правилника је и што се у прилогу 1 даје „Препорука формата метаподатака 
за објекте дигитализоване националне баштине“, у којој се дефинишу основни 
типови објеката и списак поља релевантних елемената. Пошто је овим Правилни-
ком дефинисана и База дигитализоване библиотечко-информационе грађе (члан 
2: „База дигитализоване библиотечко-информационе грађе садржи податке о диги-
тализованој грађи на територији Републике Србије. Библиотеке достављају пропи-
сане податке за базу дигитализоване библиотечко-информационе грађе у прописаном 

8 Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора, 
Службени гласник 102/17, 2017.
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формату. Прописане податке о дигитализованој грађи свака библиотека доставља 
Народној библиотеци Србије, у складу са метаподацима који су саставни део овог 
правилника“9), основано је очекивање да се та база успостави и представља осно-
ву за праћење процеса дигитализације културне баштине у Србији.

У документу „Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици 
Србији“ (даље: Смернице), коју је припремила Радна група Комисије за дигита-
лизацију Министарства културе и информисања септембра 2017. године, дефи-
нисане су активности за спровођење процеса дигитализације културног наслеђа 
у Републици Србији „имајући у виду примере добре праксе у појединим установама 
заштите у Србији и водећи рачуна о међународним стандардима у тој области“10. 
Те смернице се посебно односе на:

• основне појмове у дигитализацији;

• стратешке принципе и циљеве дигитализације;

• кључне кораке у процесу дигитализације;

• систем метаподатака;

• препоручене техничке карактеристике за стварање дигиталних докуме-
ната;

• проверу квалитета дигиталних објеката;

• дуготрајно чување дигиталних објеката;

• приступ дигиталним објектима.

Под дигитализацијом се у Смерницама подразумева поступак који укљу-
чује, али се не ограничава на:

• развој потпуних дигиталних каталога културног наслеђа, превођење из 
аналогне у дигиталну форму објеката културног наслеђа и одговарајуће 
документације о културном наслеђу;

• развој алата и инструмената, укључујући и правне, за различите врсте 
обраде и заштите дигитализованог културног наслеђа;

• дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа, укључујући и ре-
шавање проблема промене формата физичких носача и записа дигитал-
них информација;

• развој и повезивање програмске и физичке мреже информационих сис-
тема о дигитализованом културном наслеђу;

9 Исто.
10 Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, Република Србија, 

Министарство културе и информисања, 2017.
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• обезбеђивање трајног и поузданог приступа дигитализованој грађи, као 
и оптималног и безбедног коришћења те грађе за најразличитије намене 
у складу са дефинисаним ограничењима;

• мултимедијално представљање дигитализованог културног наслеђа.11

Смерницама се дефинишу следећи основни појмови у дигитализације кул-
турне баштине: дигитални објекат, дигитални документ, дигитална збирка, диги-
тална библиотека, метаподаци и шема метаподатака.

Предлогом Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. 
године (даље: Предлог Стратегије развоја културе) дефинисана су три приоритета 
у области културе: развој кадрова; развој инфраструктуре; европске интеграције 
и међународна сарадња.12

У четвртом делу Предлога Стратегије развоја културе дефинисано је пет об-
ласти културног развоја: културно наслеђе, савремено стваралаштво, дигитализа-
ција културног наслеђа и савременог стваралаштва, међуресорно и међусекторско 
повезивање и сарадња различитих нивоа власти и међународна сарадња.

За дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва планира 
се остваривање циљева који подразумевају:

• успостављање правног оквира за регулисање процеса дигитализације;

• обезбеђивање отвореног приступа дигитализованој грађи;

• спровођење техничко-технолошке модернизације установа на свим ни-
воима;

• дигитализацију савременог стваралаштва, нарочито књижевности и изда-
ваштва;

• израду националног портала за активно, константно и интензивно пред-
стављање дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва;

• вођење статистике о квалитету и квантитету дигитализоване грађе и раз-
вој дигиталне културе и дигиталне писмености.

Посебно се истиче неопходност израде националног заштитног знака 
(watermark), као допуна наведним Смерницама за дигитализацију културне баш-
тине.

Предлогом Стратегије развоја културе прописује се и развој законске регу-
лативе за процес дигитализације културне баштине:

• могућност приступа дигиталном садржају водећи рачуна о заштити инте-
лектуалних права и приватности, права на комерцијалну дистрибуцију до-

11 Исто.
12 Предлог Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027.
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датно обрађених јавно доступних дигитализованих садржаја, обавезност 
депозита дигиталних верзија нових издања, као и садржаја који су ориги-
нално настали у дигиталној форми код релевантних институција и обавез-
не резервне копије на за то предвиђеном месту ван просторија установе;

• права аутоматског прикупљања дигиталних садржаја (web-harvesting).

Стратегија развоја дигитализације културног наслеђа и савременог ствара-
лаштва подразумева остваривање циљева које ће у периоду од 2017. до 2027. 
године у највећој мери довести до нивелисања тренутног раскорака у набавци 
и употреби савремене информационе и комуникационе технологије, оспособље-
ности запослених у установама културе и стварних потреба за дигитализацијом 
културног наслеђа и савременог стваралаштва.13

У Акционoм плану за спровођење Стратегије развоја културе Републике 
Србије од 2017. до 2027. године (даље: Акциони план) дефинисане су мере за 
реализацију општих циљева Предлога Стратегије развоја културе који се односе 
на дигитализацију културне баштине – општи циљ 20: Дигитализација културног 
наслеђа и савременог стваралаштва ради квалитетнијег очувања садржаја и омо-
гућавања његове доступности, и то у оквиру следећих посебних циљева14:

• Посебан циљ 20.1. Успостављен Регулаторни оквир дигитализације који 
уређује: обавезе и надлежности установа културе и учесника у процесу 
дигитализације, имплементацију међународних стандарда; интеропера-
билност; промоцију дигитализоване грађе кроз постојећи систем функ-
ционисања установа културе;

• Посебан циљ 20.2. Омогућена компатибилност и умрежавање у областима 
и ситуацијама где није могуће увести јединствени информациони систем 
увођењем минимума заједничког именитеља дигитализоване грађе;

• Посебан циљ 20.3. Развијен систем речника контролисаних термина и 
метаподатака за потребе описивања дигитализованог културног наслеђа 
и савременог стваралаштва у складу са међународним терминима;

• Посебан циљ 20.4. Отворен приступ дигитализованој грађи у јавним ус-
тановама у складу са правним оквиром заштите интелектуалне својине;

• Посебан циљ 20.5. Техничко-технолошка модернизација релевантних 
институција које се баве дигитализацијом културног наслеђа и савреме-
ног стваралаштва;

• Посебан циљ 20.6. Дигитализација савременог стваралаштва, књижев-
ности и издаваштва (е-књиге, продукција и е-трговина), музичке умет-

13 Исто.
14 Акциони план за спровођење Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. 

године.
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ности и дискографије (интернет издања и е-трговина), укључујући оства-
рења професионалних и аматерских друштава и удружења, дечјег ства-
ралаштва и стваралаштва наивне и маргиналне уметности;

• Посебан циљ 20.7. Образовани редовни, мастер и докторски програми 
на акредитованим установама високог образовања;

• Посебан циљ 20.8. Израђен Национални портал за представљање дигита-
лизованог културног наслеђа и савременог стваралаштва;

• Посебан циљ 20.9. Обједињена дигитализација културног, природног и 
научног наслеђа у складу са међународним стандардима.

Дефинисана су и три кључна индикатора реализације процеса дигитализа-
ције културне баштине Србије:

1. Успостављен регулаторни оквир дигитализације и дефинисане обавезе и 
надлежности установа културе и учесника у процесу дигитализације (рок 
за реализацију је 2021. година);

2. Изграђен Национални портал за представљање дигитализованог култур-
ног наслеђа и савременог стваралаштва дигитализације (рок за реализа-
цију је 2021. година);

3. Омогућен отворен приступ дигитализованој грађи.15

За сваки од девет посебних специфичних циљева дигитализације културне 
баштине Србије дефинисане су мере, очекивани резултати мера, процес њихове 
реализације, период реализације, носилац реализације, партнери у реализацији, 
као и извор финансирања реализације прописаних мера.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У ЕУ

Министри држава потписница Европске културне конвенције састали су се у ап-
рилу 2015. године, усвајајући Намурску декларацију ради промовисања заједнич-
ког и уједначавајућег приступа управљању културним наслеђем. У фебруару 2017. 
године, заменици министара усвојили су Препоруку CM/Rec(2017)1 државама 
чланицама о „Стратегији европске културне баштине за 21. век“ која је званично 
покренута у Лимасолу на Кипру у априлу 2017. године.

Стратегија европске културне баштине за 21. век заснива се на три ком-
поненте:

• „Социјална“ компонента користи културно наслеђе како би се промови-
сала различитост, оснаживање заједнице оних који се баве проблемати-
ком културне баштине и партиципативно управљање.

15 Исто.
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• Компонента „територијални и економски развој“ има за циљ да ојача 
допринос културне баштине одрживом развоју, заснованом на локалним 
ресурсима, туризму и запошљавању.

• Компонента „знање и образовање“ фокусира се кроз културну баштину 
на питања образовања, истраживања и доживотног образовања, успоста-
вљањем центара за упознавање са културним наслеђем и центара за обу-
ку у занатима и професијама које се баве културним наслеђем, путем 
одговарајућих програма образовања, обуке и истраживања.16

„Друштвена компонента“ се фокусира на однос између културног наслеђа 
и друштва, грађанства, преношење демократских вредности кроз партиципативно 
управљање и праксу доброг управљања („good governance“) путем партиципати-
вног управљања. Стратегијом су идентификовани следећи изазови за друштвену 
компоненту:

• живети у миру;

• побољшање квалитета живота;

• допринос благостању и здрављу људи;

• чување колективног памћења;

• успостављање добре управе;

• промовисање партиципативног управљања;

• оптимизација имплементације конвенција;

• промовисање инклузивног приступа културном наслеђу.

За разрешавање ових изазова дефисано је 10 препорука од којих се истичу 
оне које су директно или индиректно повезане са процесом дигитализације кул-
турне баштине:

• учинити културну баштину приступачнијом;

• користити културну баштину да потврди и пренесе темељне вредности 
Европе и европског друштва;

• промовисати културно наслеђе као средство за интеркултурни дијалог, 
мир и толеранцију;

• омогућити и подстицати (јавна и приватна) партнерства у пројектима 
промоције и конзервације културног наслеђа.

Компонента „територијални и економски развој“ фокусира се на однос из-
међу културног наслеђа и просторног развоја, привреде и локалне и регионалне 

16 Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage Strat-
egy for the 21st century (CM/Rec(2017)1), Council of Europe, 2017.



51

управе уз поштовање принципа одрживог развоја. Стратегијом су идентификова-
ни следећи изазови за ову компоненту:

• изградити инклузивније и кохезивно друштво;

• развијати просперитет у Европи користећи ресурсе о баштини;

• осигурати да Европљани уживају висок квалитет живота, у складу са њи-
ховим културним и природним окружењем;

• имплементација принципа интегрисане конзервације;

• осигурати да се наслеђе узима у обзир у стратегијама и програмима одр-
живог просторног развоја;

• развијање способности јавних служби за решавање питања одрживог 
просторног развоја помоћу бољег коришћења културног наслеђа;

• очување и развијање способности јавних служби за решавање питања 
културног наслеђа;

• повећање употребе и поновног коришћења културног наслеђа.

За разрешавање ових изазова дефисано је 11 препорука које су све директ-
но или индиректно повезане са процесом дигитализације културне баштине:

• промовисати културно наслеђе као ресурс и олакшати финансијске ин-
вестиције;

• подржати и промовисати сектор наслеђа као средство за стварање рад-
них места и пословних могућности;

• промовисати вештине везане за културну баштину;

• урадити студије утицаја културног наслеђа за рехабилитацију, изградњу, 
планирање и инфраструктурне пројекте;

• подстицати поновну употребу наслеђа и коришћење традиционалног 
знања и праксе;

• осигурати да се наслеђе узима у обзир у области развоја, просторног 
планирања, заштите животне средине и енергетике;

• размотрити наслеђе у политикама одрживог туризма;

• заштитити, обновити и побољшати наслеђе, што повећава употребу но-
вих технологија;

• користити иновативне технике за промоцију културног наслеђа у јавно-
сти, уз очување њеног интегритета;

• користити културно наслеђе као средство које даје региону препозна-
тљив карактер и учинити га привлачнијим и боље познатим;

• развити нове моделе управљања како би се осигурало да наслеђе има 
користи од економских ефеката које производи.
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Компонента „знање и образовање“ се фокусира на однос између културног 
наслеђа и знања. Ова компонента обухвата подизање свести, обуку и истражи-
вање. Стратегијом су идентификовани следећи изазови за ову компоненту:

• помагање да се подстакне заједничко друштво знања;

• идентификовање, очување, пренос и размена знања и вештина у области 
заштите културног наслеђа;

• подизање свести о вредностима које се преносе културним наслеђем;

• обезбеђивање да учесници у заштити културног наслеђа имају приступ 
доживотном образовању;

• гарантовање високог техничког нивоа за све занате и вештине културне 
баштине;

• подршка, јачање и промовисање међувладине сарадње;

• подстицање истраживања културног наслеђа;

• подршка посвећивања младих људи културној баштини.

За разрешавање ових изазова дефисано је 11 препорука од којих се истичу 
оне које су директно или индиректно повезане са процесом дигитализације кул-
турне баштине:

• диверсификовати системе обуке за професионалце у области културног 
наслеђа;

• развити базе знања о локалним и традиционалним материјалима, техни-
кама и вештинама;

• осигурати да се преносе знања и вештине које се баве културном баш-
тином;

• гарантовати компетентност професионалаца који раде на културном 
наслеђу;

• развити студијске и истраживачке програме који одражавају потребе 
сектора културног наслеђа;

• подстицати и подржавати развој мрежа;

• истражити наслеђе као извор знања, инспирације и креативности.17

Реализација Стратегија европске културне баштине за 21. век, примена из-
ложених препорука и имплементација самог процеса дигитализације културне 
баштине, предмет је сталног праћења и оцењивања нивоа усепшности и ефикас-
ности од стране институција ЕУ.

17 Исто.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У СРБИЈИ:
ИНИЦИЈАТИВЕ, ПРОЈЕКТИ, РЕЗУЛТАТИ

Најважније иницијативе, пројекти и резултати процеса дигитализације културне 
баштине могу да се сагледају на сајту Националног центра за дигитализацију, ос-
нованог 2002. године):

1. Одржан је читав низ конференција од којих се посебно истиче серија конфе-
ренција о дигитализацији националне баштине, старих записа из природних и 
друштвених наука и дигиталној хуманистици.

2. Публикације:

• Преглед Националног центра за дигитализацију;

• Архив;

• Архивски преглед;

• Гласник Народне библиотеке Србије;

• DigiCULT Новости.

3. Пројекти:

• Електронски каталог непокретних споменика културе у Србији;

• Дигитална Народна библиотека Србије;

• Извештај о пројекту 0013 „Развој стандарда за дигитализацију, рачунар-
ско архивирање и рестаурацију културно-историјских добара“ МНТ Ср-
бије за период 2002–2004. године;

• Дигитализација и презентација средњовековних српских манастира, 
пројекат подржан од стране UNESCO Participation Programme 2004/2005. 
године;

• Виртуелна библиотека;

• Предлог пројекта „Дигитализација културне и научне баштине“;

• Громанов албум фотографија 1876–1878. година;

• Старе карте, гравире и фотографије из збирке Музеја града Београда;

• Снимак и анализа стања у установама културе у Србији и предлог стра-
тегије дигитализације националне баштине;

• Пројекат: „Сакрални објекти Топлице“;

• Пројекат: „Виминациум“;

• Југословенски национални комитет Међународног савета музеја (YU 
ICOM).
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4. Стандарди:

• З39.50;

• Кодиран опис архиве (EAD);

• Dublin Core;

• Електронски документи: Приручник за архивисте, International Council on 
Archives, Committee on current records in an electronic environment;

• Предлог националног стандарда описа покретних културних добара 
(НЦД, УНЕСКО Комитет за дигитализацију);

• Предлог националног стандарда за опис колекција (НЦД, УНЕСКО Коми-
тет за дигитализацију);

• Препорука формата метаподатака за објекте дигитализоване националне 
баштине (нова радна верзија).18

Чињеница је, међутим, да База дигитализоване библиотечко-информа-
ционе грађе чија је израда и одржавање прописано Правилником о ближим 
условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора (Служ-
бени гласник 102/17 од 15.11.2017.) није јавно доступна, па самим тиме и није 
могуће да јој се приступи и прегледа њен садржај. Поред тога, обим посла за 
процес дигитализације наведен у уводном поглављу овог рада, указује на то да 
је пред институцијама и појединцима који раде на процесу дигитализације кул-
турне баштине Србије велики посао за који се и не зна укупна цена, рок завр-
шетка и могући резултати.

ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У СРБИЈИ:
ИЗАЗОВИ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ

Процес дигитализације културне баштине у Србији суочен је са низом иза-
зова који ометају тај процес, успоравајући га и чинећи га мање ефикасним од 
жељеног. Посебно се истичу следећи изазови:

• Недовољно истакнут значај процеса дигитализације културне баштине.

Релативно скромно место у Закону о култури, као и чињеница да Стратегија 
развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године још увек није усвоје-
на, чине позицију процеса дигитализације неизвесном. Недовољна је и медијска 
подршка и промоција, а сам рад професионалаца и институција на дигитализа-
цији у великој мери је непознат широј јавности.

18 Национални центар за дигитализацију, http://www.ncd.org.rs/index.html.



55

• Потреба усаглашавања процеса дигитализације културне баштине у Србији са 
процесима дигитализације културне баштине у државама чланицама Европске 
уније, као и са званичним документима ЕУ који се односе на овај процес.

Процес придруживања Србије ЕУ обухвата и прихватање смерница и пре-
порука ЕУ који се односе на процес дигитализације културне баштине. Уградња 
препорука CM/Rec(2017)1 коју је ЕУ усвојила 2017. године у кључне документе 
Владе Републике Србије (Стратегија развоја културе и Акциони план за реализа-
цију Стратегије) и њихова имплементација, потребан је услов за интензивирање 
активности на дигитализацији културне баштине у Србији. Поред тога, неопход-
но је обезбедити много већа финансијска средства и мобилизацију институција и 
професионалаца у овој области, како би процес дигитализације достигао обим и 
ефикасност који су неопходни за адекватну имплементацију.

• Недовољна отвореност процеса дигитализације културне баштине потенцијал-
но ширем броју привредних друштава која могу да се укључе у комерцијални део 
овог процеса.

Оснивање Националног центра за дигитализацију (НЦД) 2002. године, у 
форми конзорцијума водећих домаћих културних и истраживачких институција 
укључених у дигитализацију културне баштине (конзорцијум укључује Математич-
ки институт САНУ, Математички факултет Универзитета у Београду, Народну биб-
лиотеку Србије, Народни музеј из Београда, Археолошки институт, Архив Србије, 
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд и Југословенску кино-
теку) представља конкретизацију напора државе у овој области. То је, међутим, 
недовољно коришћење ресурса и капацитета, посебно у области информационо-
комуникационих технологија (ИКТ) које су у великом порасту у Србији, посма-
трано бројем фирми, професионалаца који се баве софтверским инжењерством, 
као и производа и услуга које ИКТ сектор развија и нуди домаћем и страном 
тржишту19[3]. Адекватним отварањем процеса дигитализације може се очекивати 
већи број заинтересованих фирми, али и потенцијалних приватних инвеститора 
који би могли да нађу пословни интерес и у овом сектору. При томе је неопходно 
водити рачуна о техничким стандардима, заштити података и очувању саме кул-
турне баштине од евентуалних непрофесионалних активности;

• Недовољно ангажовање материјалних, финансијских и људских ресурса на реализа-
цији процеса дигитализације културне баштине.

Програмирана и жељена брзина и обухват процеса дигитализације културне 
баштине у Србији захтева значајно веће ангажовање материјалних, финансијских и 

19 IMP-CIRNT, ICT case study in Serbia: Report on the innovation potential of the ICT sector in Serbia, 2018, 
available at: http://www.pupin.rs/cirnt/wp-content/uploads/2018/06/ICT-case-study-report.pdf
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људских ресурса на реализацији овог процеса. Могуће решење овог изазова налази 
се у позицији културне баштине у новој Стратегији паметне специјализације Србије, 
чија израда је у току (планирани завршетак Стратегије је крај 2018. године)

Мере за превазилажење наведених изазова којима је суочен процес диги-
тализације културне баштине у Србији могу да се групишу у следеће програме:

• Програм хармонизације националних активности на дигитализацији кул-
турне баштине у Србији са тим процесима у ЕУ.

• Овај програм у суштини представља преузимање и интегрисање свих 
препорука ЕУ (посебно препорука CM/Rec(2017)1) у области дигитали-
зације културне баштине у одговарајуће активности у Србији.

• Програм интензивирања активности на реализацији процеса дигитализа-
ције културне баштине у Србији.

Овај програм у највећој мери треба да обухвати:

o Анимирање фирми и појединаца у оквиру ИКТ сектора да своје 
професионалне активности усмере и на процес дигитализације кул-
турне баштине у Србији, развојем одговарајућих софтверских про-
извода и услуга.

o Успостављање партнерства са сродним конзорцијумима, програми-
ма и пројектима у ЕУ ради бржег и ефикаснијег трансфера добре 
праксе и решења, као и ширења информација о домаћој културној 
баштини и постигнутим резултатима у процесу дигитализације кул-
турне баштине у Србији.

• Програм имплементације Стратегији паметне специјализације Србије.

Иако је израда ове Стратегије у току, у следећем поглављу ћемо изложити 
најважније елементе те Стратегије који се директно односе на културну баштину 
и процес њене дигитализације.

КУЛТУРНА БАШТИНА У СТРАТЕГИЈИ
ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Почетком 2017. године започете су активности на изради Стратегији паметне спе-
цијализације Србије, а за крај 2018. године планиран је њен завршетак и званично 
усвајање. Током 2017. године урађена је квантитативна анализа економских, ино-
вационих и научних потенцијала по статистичким регионима Србије за државу у 
целини и генерисани су приоритетни сектори – групе делатности (NACE 3-digit level 
priority sectors-groups).
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Генерализацијом са NACE 3-digit на ниво сектора, добијенe су приоритетне 
области за Србију [2], [4]:

1. Вертикалне Приоритетнe области: дигитализација економије и друштва; 
паметна пољопривреда – храна и здравље, паметна индустрија 4.0 и па-
метни материјали, културно наслеђе и културне индустрије;

2. Хоризонталне Приоритетне области: КЕТ; ИКТ; Заштита животне среди-
не, Енергетска ефикасност

3. при чему су КЕТ (Key Enabling Technologies): микро и наноелектроника, 
нано-технологије, индустријска биотехнологија, напредни материјали, 
фотоника, напредне технологије у производњи20,21

Наставак рада на изради Стратегији паметне специјализације Србије у 
2018. години је организација процеса Предузетничког откривања (Entrepreneurial 
discovery process, ЕDP), односно дијалога између свих заинтересованих страна и 
квалитативне анализе предложених приоритетних области. Резултати EDP фазе, 
заједно са резултатима процеса генерисања приоритетних области су главни ин-
пути за коначни документ – Стратегију паметне специјализације за Србију.

Културна баштина, заједно са културним индустријама, заузела је место у 
вертикалним приоритетним областима у радним документима израде Стратегије 
паметне специјализације Србије. Уз кључно место ИКТ у хоризонталним приори-
тетним областима, добијена је критична позиција која обезбеђује значај и одгова-
рајућу подршку државе и процесу дигитализације културне баштине. Неопходно 
је, међутим, да постоји иницијатива и предузетнички потенцијал у институцијама 
и појединцима који се баве процесом дигитализације културне баштине, како би 
се та позиција и значај искористили на прави нацин и иницирали пројекти и про-
грами којима би се процес дигитализације убрзао и интензивирао.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Развој нових технологија и интернета омогућио је нове начине за постизање 
циљева културних политика. Mеђутим, новонастали потенцијал у Србији није у 
потпуности искоришћен.

Иако значајно заостаје за државама Европске уније у области дигита-
лизације културне баштине, у Акционoм плану за спровођење Стратегије раз-
воја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године, дефинисано је да је 

20 JRC and IWB, Smart Specialisation & Organisational Development: Roadmap 2017–2018 for the 
pilot project with Serbia, Internal working document, 2017.

21 Henning Kroll, Esther Schnabl, Djerdj Horvat, Mapping of economic, innovative and scientific po-
tential in Serbia, Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2017.
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потребно успоставити регулаторни оквир дигитализације и дефинисати обавезе 
и надлежности установа културе и учесника у процесу дигитализације, израдити 
Национални портал за представљање дигитализованог културног наслеђа 
и савременог стваралаштва дигитализације и омогућити отворен приступ 
дигитализованој грађи.

Потребно је уложити значајна финансијска средства за дигитализацију како 
би што пре дошло до формирања националног веб-портала културних добара, 
што би обогатило културни живот грађана Србије, али и српске дијаспоре која 
тренутно има мале могућности приступа културним делима свога народа путем 
интернета. Неопходно је прилагодити правну регулативу у овој области како би 
дигитализација омогућила додатне приходе културним установама, захваљујући 
заједничким пројектима јавног и приватног сектора и јефтином промовисању кул-
турног туризма ван државних граница.

За успех дигитализације културне баштине у Србији потребно је посебан 
нагласак ставити на квалитет ангажованог кадра. Потребно је претходно искуство 
у менаџменту у култури, организационим пословима и свеобухватно и детаљно 
познавање домаћих установа културе, правних норми и процедура.
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ЗАХВАЛНОСТ

У раду су саопштени резултати истраживања на пројекту: „Истраживање и развој 
платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолош-
ким развојем у Србији“, који финансира Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја у периоду 2011–2018, евб. III 47005.

DIGITALISATION OF CULTURAL HERITAGE IN SMART 
SPECIALIZATION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko, 
Dijana Štrbac and Lazar Živković

Institute “Mihajlo Pupin“, Belgrade

SUMMARY: This paper analyzes the place of digitization of cultural heritage in the strategic 
documents of the Republic of Serbia, assesses the needs and available resources, and then 
compares the efforts of the state in this field with the position and activities on the digiti-
zation of cultural heritage in the European Union. Challenges in the field of digitization of 
cultural heritage in Serbia are analyzed and measures in response to the identified challeng-
es are proposed. It is particularly analyzed the role of cultural heritage and the process of its 
digitization within the priority areas of Smart specialization strategy of Serbia as a potential 
measure for resolving several challenges that the digitization process in Serbia is faced with.
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ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ:
ОД ПРИВИЛЕГИЈЕ ДО НУЖНОСТИ1

Слободан Миладиновић
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

САЖЕТАК: Раније је писменост представљала јединствен феномен. Последња два века до-
лази до убрзаног развоја науке и технологије, тако да сада можемо говорити о насту-
пајућим облицима писмености: компјутерска, информатичка, медијска, дигитална итд. 
Дигитална писменост није изолована већ представља континуитет са старим облицима 
писмености. Младе генерације у потпуности срастају са дигиталним технологијама (диги-
тални урођеници), чиме се ствара и генерацијски јаз на чијем једном крају се налазе мла-
ди, а на другом старије генерације које нису навикле на употребу дигиталних технологија. 
Свака иновација почиње као привилегија ужих друштвених кругова да би се, протоком 
времена, претворила у потребу широких друштвених слојева. Исто важи и за дигитал-
ну писменост. У ранијим фазама развоја дигиталних технологија, оне су биле доступне 
врхунским стручњацима у области безбедности, здравства или у напредној индустрији. 
Данас је дигитална писменост нужност, с обзиром на то да су дигиталне технологије 
присутне у свакодневном животу обичних људи, кроз образовање, обављање свакоднев-
них послова запослених, или кроз уобичајену опрему домаћинства. Она посебно добија 
на значају у ери дигитализације, када се целокупно људско пословање али и културно 
наслеђе преводи у дигитални облик.

Кључне речи: дигитална писменост, дигиталне технологије, дигитални урођеници, дигиталне 
неједнакости, дигитализација

Савремено доба је обележено убразаним развојем и пуштањем у оптицај ди-
гиталних технологија. У складу с тим се умногоме мења и друштвена пракса, 
рачунари и слични уређаји, софтвер и интернет са различитим платформама 
постају инструменти за редовно обављање многих свакодневних, приватних и 
пословних, активности. Једно од кључних питања је и оспособљавање станов-

1 Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, и-мејл: miladinovic@fon.bg.ac.rs

 Рад је урађен у оквиру пројекта „Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији 
и на Балкану у процесу европских интеграција“ (179074) који реализује Центар за социолошка 
истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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ништва за руковање наступајућим технологијама. У складу с тим је важно и пи-
тање дигиталне писмености.

Циљ овог рада је да се осврне на одређење појма дигиталне писмености 
и на препознавање субјекта који је спреман да у друштвени живот уведе нови 
начин рада и размишљања који ће бити заснован на дигиталним технологијама, 
а који се данас најчешће обележава синтагмом „дигитални урођеници“. Једно од 
важних питања којем ће се овом приликом посветити пажња је и питање дигитал-
них неједнакости као посебном облику друштвених неједнакости. Кључно питање 
које захтева одговор је и питање да ли дигитална писменост треба да представља 
привилегију повлашћених друштвених група и земаља које поседују напредну тех-
нологију или је она напросто нужност коју морамо прихватити да не бисмо остали 
на светској периферији.

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

Некада се под писменошћу подразумевала вештина читања и писања. Више од 
два века уназад видни су покушаји да се то схватање промени. У оптицај ула-
зе нови појмови којима се настоји да се редефинише и прошири класично схва-
тање писмености. Штавише, сам термин постепено прелази из једнине у множину. 
Од 1986. године почиње да се говори о наступајућим писменостима (emergent 
literacies [1]). Од тада се непрестано говори о новим облицима писмености. Не-
давно је постало уобичајено да се говори о новој или вишеструкој писмености [2].

Реч је о томе да термини које користимо, временом, доживљавају трансфор-
мације, мењају своја значења. У случају писмености, дигитализација је довела до 
значајног проширивања овог појма. Раније се писменост стицала преношењем „с 
колена на колено“, односно обликовањем и преношењем усмене традиције. На-
изглед је парадоксално говорити о писмености усмених култура. Међутим, овде је 
реч о доминантном начину очувања колективног знања и искуства и обликовања 
колективног идентитета, и то је сигурно представљало вид древне писмености, пи-
смености предписмених друштава. Појавом писма, овај појам добија своје руди-
ментарно значење у смислу способности читања, писања и рачунања. Касније се 
развијају појмови функционалне, техничке, технолошке, информатичке, инфор-
мационе, компјутерске, медијске, дигиталне итд. писмености.

Већ неколико деценија уназад рачунари су саставни део свакодневних актив-
ности људи. Најзначајније технолошко достигнуће новијег доба представља снажан 
продор интернета у све области јавног и приватног живота. Њиме су значајно про-
мењени многи социјални обрасци а многи друштвени односи су прешли из реалног 
у виртуелни живот. Обичним људима су највидљивији различити облици трговачких, 
банкарских, јавних и сличних услуга. Стога је постало нужно ажурирање знања и 
способности везаних за њихову ефикасну употребу. Информатичка писменост, која 
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се почетком овог миленијума сматрала развојним императивом, данас више није 
адекватна. Она мора бити допуњена информационом писменошћу а ова дигитал-
ном. Веза ових појмова је у релацији опште – посебно – појединачно.

Треба узети у обзир и чињеницу да је данас дигитална писменост део опште 
писмености, која је у историјском смислу динамична категорија, те да предста-
вља континуитет са старим облицима писмености. Дакле, с једне стране дигитална 
писменост је основ квалитативно новог облика комуникације међу људима док је, 
с друге стране, само део континуитета са ранијим облицима писмености [3].

Често се појмови информатичке и информационе писмености схватају као 
синоними. То није тачно. Информатичка писменост је базичан појам, над којим 
може да се изгради, као изведен, појам информационе писмености, из кога, 
даље, следи појам дигиталне писмености. Информатичка писменост се везује за 
коришћење рачунара и информационо-комуникационих технологија, док се ин-
формациона писменост везује за рад са информацијама.

Зурковски (Zurkowski) [4] информционо писменим сматра оне појединце 
који су научили технике и стекли вештине за кориштење широког спектра алата 
за информисање, као и примарних извора у обликовању информационих решења 
за своје проблеме или, другим речима, људе обучене за примену информационих 
ресурса у свом раду. За Дојлову (Doyle) информациона писменост је способност 
приступа, евалуације и коришћења информација из различитих извора [5].

На значај информационе писмености указује Александријска декларација 
[6] којом се истиче да је информациона писменост основа целоживотног учења, 
с обзиром да омогућава људима, у свим областима живота, да ефикасно траже, 
процењују, користе и стварају информације да би остварили своје личне, социјал-
не, професионалне и образовне циљеве. То је основно људско право у дигиталном 
свету и оно промовише социјално укључивање свих нација. Целоживотно учење 
омогућава појединцима, заједницама и народима да постигну своје циљеве и ис-
користе предности у развијању глобалног окружења за заједничку корист. Пома-
же им да реализују технолошке, економске и друштвене изазове, како би испра-
вили недостатке и унапредили благостање свих.

Добсон и Вилински (Dobson i Willinski) [7] констатују да се дигитално у са-
временој писмености састоји у бинарним низовима јединица и нула који претходе 
словима, бројевима, речима, симболима и сликама на екранима. Управо ти не-
видљиви стрингови покрећу комплетну активност засновану на информационо-
комуникационим технологијама. Они у овоме виде парадокс савременог света с 
обзиром да се дигитална писменост везује за нови медиј, а да она заправо пред-
ставља само продужетак нечега што је продукт говорног језика. За разлику од 
класичне писмености дигитална је демократичнија с обзиром да носи потенцијал 
за шири и глобалнији приступ знању, између осталог, и кроз растући нетржишни 
приступ интелектуалној својини коју су писани медији претворили у робу.
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Три кључна фактора која су условила појаву дигиталне писмености су ула-
зак рачунара у свакодневни живот, развој интернета и хипермедија и умрежа-
вање привреде, а њен кључни исход је могућност интеракције [8], чињеница да 
информације прерастају у комуникацију, непосредну размену мишљења подстак-
нуту отвореним приступом мноштву информација и могућношћу њиховог даљег 
обликовања и слања у глобални медијски простор [9]. Почетни циљ интернета је 
био да корисници добију широк распон информација иза којих би стајали компе-
тентни извори. У међувремену је дошло до његовог развоја и, наравно, промене 
циљева и функција, што је замаглило разлику између произвођача и корисника 
информација. Појава интерактивних сајтова и друштвених мрежа је учинила да 
сада свако може активно да креира и дистрибуира информације, да развија и 
мења њихов садржај, да учествује у размени мишљења и сл. [10].

За Демантера (Dumanter) [11], дигитална писменост је поуздана и критичка 
употреба информационо-комуникационих технологија за рад, доколицу и кому-
никацију и она је подржана за њих релевантним вештинама као што су употреба 
рачунара ради преузимања, процене, складиштења, производње, презентације и 
размене информација али и ради комуникације и партиципације у различитим 
активностима посредством интернета.

Данас појам развијене дигиталне писмености [12] подразумева способност 
коришћења информационих и комуникационих технологија у циљу проналажења, 
процене, стварања, размене, повезивања и даље обраде информација, која се 
заснива на когнитивним и техничким вештинама. У складу с тим дигитално пис-
мена особа: 1) поседује разноврсне вештине – техничке и когнитивне – потребне 
за проналажење, разумевање, процену, стварање и повезивање дигиталних ин-
формација у широком спектру различитих формата; 2) способна је да ефикас-
но и на одговарајући начин користи различите технологије како би преузимала 
информације, интерпретирала резултате и оцењивала њихов квалитет; 3) разуме 
однос између технологије, целоживотног учења, личне приватности и управљања 
информацијама; 4) користи ове вештине и одговарајућу технологију за комуника-
цију и сарадњу са трећим лицима, колегама, породицом, а повремено и општом 
јавношћу и 5) користи ове вештине да активно учествује у грађанском друштву и 
доприноси живој, информисаној и ангажованој заједници.

ФЕНОМЕН ДИГИТАЛНИХ УРОЂЕНИКА

За генерације које одрастају са информационо-комуникационим технологијама 
Тепскот (Tapscott) [13] уводи појам генерације на мрежи, да би нешто касније 
Пренски (Prensky) [14] [15] увео појам „дигиталних урођеника“, под којим под-
разумева генерације рођене од 1980. године и касније. Реч је о људима који су 
одрасли са дигиталним технологијама и који живе на сасвим другачији начин од 
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претходних генерација. Централна оса њиховог свакодневног живота је интернет. 
Преко њега прикупљају и размењују информације, комуницирају, организују свој 
свакодневни живот. Њихове уобичајене активности се одвијају далеко брже него 
код осталих генерација, примају далеко више информација и комуницирају са 
значајно већим бројем људи [16]. То не значи да је њихов друштвени живот бо-
гатији. Штавише, може им се приговорити да су у непосредној комуникацији из-
олованији од осталих генерација. Концепт дигиталних урођеника би требало да 
подразумева квалитативни помак у разумевању начина живота генерација које 
одрастају са рачунарима. Но, да ли се заиста ради о новом квалитету?

Колико год на први поглед било логично да се овде нешто битно мења, поја-
вљују се критике овог погледа на генерацијске разлике. Нг (Ng) [17] сматра да 
овај концепт нема емпиријску потпору, почевши од одређивања генерацијског ок-
вира, с обзиром на то да се време које је протекло не може сматрати довољним 
да бисмо тврдили да се ради о генерацијској посебности, до питања доступности 
савремених технологија, њихове раширености и генерацијског искуства, посебно 
у домену образовања и специфичног генерацијског искуства. Ове генерације, и 
поред доступности дигиталних технологија, немају систематско искуство у раду с 
њима с обзиром да им, због разлика у образовању, недостају вештине и стратегије 
да би их користили у учењу.

Тезу о дигиталним урођеницима прати реторика да се њихови мозгови 
другачије развијају него код претходне генерације. Наравно, за ово не постоје 
емпиријски докази. Могуће је под утицајем нових технологија променити начин 
размишљања али не и структуру мозга. Суштинско обележје ових генерација је 
да знају да рукују рачунарима и мобилним уређајима, да прихватају друштвене 
медије као основно средство комуникације. Већина њих није отишла даље од тра-
жења или размене текстова, фотографија, аудио или видео материјала, претра-
живања интернета, географског лоцирања или навигације, коришћења сајтова 
друштвених мрежа или услуга овлашћеног приступа затвореним подацима.

Управо због блиске везе ових генерација и рачунарских технологија, посеб-
но у процесу учења, Андервудова (Underwood) и Ферингтон-Флинт (Farrington-
Flint) их називају е-генерација (e-generation) [18]. Они сматрају да дигиталне 
технологије представљају контекст у којем се развијају младе генерације. Њихов 
начин живота је у односу на претходне генерације знатно измењен а очекује се да 
ће у перспективи њихова култура имати велики утицај на остатак друштва. Реч је 
о генерацији за коју су онлајн ресурси пожељна опција. Једини проблем је у несе-
лективном притупу тим ресурсима с обзиром на то да су рачунарски претражива-
чи заменили наставнике, библиотекаре и остала стручна лицца. Реч је о термину 
који, макар у дескриптивном смислу, има већу вредност од термина „дигитални 
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урођеници“. Реч је напросто о генерацији која у свакодневном животу увелико 
користи дигиталне технологије.

Парадоксално је да већина тзв. „дигиталних урођеника“ није у стању да 
користећи дигиталне уређаје обави иоле озбиљније послове уколико их директ-
но не користе у образовном или радном процесу [19]. Дакле, припадници ових 
генерација своје дигитално искуство и знање, углавном, стичу у процесу нефор-
малног учења. Стога се може закључити да квалификација „дигитални урођеник“ 
има само формално значење с обзиром на то да се она додељује на бази места 
рођења и социјалног и технолошког окружења. Ово нас доводи до питања да ли 
се дигитални урођеници одликују дигиталном писменошћу, односно, питања доње 
границе дигиталне писмености. Да ли је довољно, у време убрзаног развоја ин-
формационо-комуникационих технологија, прогласити дигитално писменом осо-
бу која влада наведеним знањима и вештинама? Слично питање би се могло пос-
тавити и за класичну писменост, у смислу знања читања, писања и рачунања, од 
друге половине XX века и касније. Ако већ правимо разлику између писмености 
и функционалне писмености, да ли има смисла дигиталну писмености посматрати 
само у основном облику познавања рада на рачунарима и сличним електронским 
уређајима и сналажења у елементарним активностима на интернету.

Овде долазимо на терен логичке грешке нужног али не и довољног разлога. 
Без елементарног познавања рада на рачунарима не можемо говорити о диги-
талној писмености. Такође, о њој не можемо говорити и без очувања квалитета 
информација и критичког односа према њима у процесу трагања за информа-
цијама, њихове селекције, обраде и повезивања. Интернет као медиј, као кључни 
носач различитих информација, није априори ауторитет и компетентан извор ис-
тих. Није чак ни демократски устројен, иако свако има могућност да му приступи 
и размењује информације са другим учесницима. Интернет се појављује као ме-
сто на којем се складиште информације из различитих извора. Те информације, 
саме по себи, не морају бити ваљане. Корисник интернета мора бити оспособљен 
да препознаје компетентне изворе, да налази информације које му одговарају, 
да их селектује по различитим критеријумима итд. Та способност би морала бити 
доња граница дефиниције дигиталне писмености.

Дигитални урођеници, какве их види Пренски, нису априори оспособљени 
за такве активности. Чињеница да одрастају са новим технологијама допринела је 
да их лакше прихватају од старијих и да брже уче да раде на њима. Све остало је 
ствар систематске обуке и уложеног личног напора. Према томе, статус дигитал-
ног урођеника, са карактеристикама које му придаје Пренски, није нити урођена, 
нити ендемска или, пак, каква слична компонента нечије личности већ је произ-
вод дуге и систематске едукације, која је у већини случајева изостала.
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ПИТАЊЕ ДИГИТАЛНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

Током осамдесетих су персонални рачунари ушли у масовну употребу, да би 1989. 
године био створен и World Wide Web. Врло брзо се схватило да се формира нови 
вид друштвених неједнакости везаних за могућност приступа новој технологији, 
која је добила еуфемистични назив дигитална подела. Овај термин се користи 
као једноставан начин да се изразе разлике у могућностима приступа дигиталним 
технологијама и користима које из тога следе. Раније се под дигиталном поделом 
подразумевао различит приступ телефонији или телевизији а данас се углавном 
мисли на приступ интернету [20]. Да је овај термин неадекватан за изражавање 
суштине проблема говори чињеница да је овде реч о економским и друштвеним 
неједнакостима које следе из немогућности приступа и употребе дигиталних тех-
нологија, због присуства различитих социјалних препрека које се, у крајњој ли-
нији, своде на недовољност материјалних средстава и одговарајућих знања. Стога 
није реч само о подели, с обзиром да поделе могу имати врло различиту основу, 
већ је реч о друштвеној неједнакости, јер се овде ради о друштвено условље-
ној привилегованости или осујећености да се на задовољавајући начин приступи 
овим технологијама.

Термин „подела“ имплицира хоризонтално раздвајање структурално јед-
наких, док термин „неједнакост“ имплицира вертикалну разлику у позицији на 
друштвеној структури која се најчешће исказује кроз неједнак приступ различи-
тим ресурсима: богатству, приходима, друштвеној моћи, образовању, престижу и 
сл. Термин „подела“ се односи на пуки критеријум класификације док се нејед-
накост односи на разлике у животним шансама и реалним могућностима да се 
нешто постигне или промени. Стога термин „подела“ прикрива суштинску разлику 
између елемената класификације, разлику у хијерархијској позицији, која је прег-
нантно исказана у садржају појма друштвених неједнакости.

Раније дефиниције су дигиталну поделу одређивале као бинарну поделу на 
оне који имају или немају приступ информационо-комуникационим технологија-
ма и интернету [21] [22]. Оваква одредба је имала смисла у време док ове техно-
логије још нису ушле у свакодневну употребу. У новије време постаје очигледно 
да је ова подела далеко сложенија него што се то у почетку претпостављало. Диги-
талне неједнакости се јављају на различитим нивоима друштвености, од породице 
до глобалног друштва. На сваком од њих је могуће утврдити низ врло различитих 
фактора који утичу на њихову оштрину и интензитет. Ове разлике се интензиви-
рају порастом тражње за високим степеном обраде информација и ефикасним 
комуникационим процедурама [23].

Дигиталне неједнакости данас представљају растући облик друштвених 
неједнакости, које сада имају историјску могућност да, по још једном основу, 
хијерархијски по социјалним критеријумима поделе како глобално тако и локална 
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друштва и друштвене групе и појединце унутар њих. То практично значи да ће у 
догледној будућности свет бити подељен на оне који у мањој или већој мери посе-
дују дигиталне технологије и знања о њиховој употреби и оне друге. Први ће бити 
у повлашћеној позицији а други не. Кључни проблем је у томе да, колико год да 
рачунари у перспективи буду улазили у свакодневни живот, толико ће дигитална 
технологија напредовати и увећавати разлику између ових групација.

Ова врста друштвених неједнакости се појављује на свим нивоима друштве-
не стварности, од локалне до глобалне и условљена је, с једне стране, разликама 
у материјалном богатству, приходима, друштвеној моћи, радном статусу, нивоу 
образовања, старости па чак и полној припадности, док их, с друге стране, про-
дубљује. Може се посматрати у међународном али и у националном контексту. 
Тако је могуће утврдити разлике у коришћењу информационо-комуникационих 
технологија међу различитим друштвима, која се, у принципу, налазе на разли-
читим нивоима економског и технолошког развоја [24]. С друге стране, имамо 
разлике унутар националних заједница у којима могу постојати врло различити 
видови друштвених неједнакости који се лако могу прелити и на употребу савре-
мених технологија, попут економских (нпр. висина прихода и вредност имовине), 
образовних, регионалних (разлике у регионалном развоју – нпр. развијеност ло-
калне инфраструктуре), етничких, религијских и других (нпр. у многим срединама 
постоји социјална сегрегација по основу етничке и религијске припадности, коју 
прати неравномерна доступност инфраструктуре која би требало да им омогући 
лакши приступ интернету). Реч је о томе да узроке неједнакости не треба тражити 
само у разликама у индивидуалним ресурсима, већ и у начину на који економски 
и политички фактори стварају такве разлике [25].

Суштина проблема је у томе што, због неједнаког приступа дигиталним 
технологијама, појединци, друштвене групе и друштва у целини имају различите 
личне и колективне шансе да унапреде своју економску и социјалну ситуацију. 
С обзиром на радикално усавршавање технологије, присуство ових неједнакости 
имплицира драстично увећање осталих неједнакости у кратком времену што се, у 
крајњој линији, своди на поделу на релацији богати – сиромашни. Дигитални јаз 
је почетна основа за рапидно социјално удаљавање оних који имају од оних који 
немају приступ дигиталним ресурсима што би, у релативно блиској будућности, 
могло да произведе нове класно социјалне разлике и структурална затварања.

Генерално се, кроз литературу, као најзначајнији фактори одржавања и 
продубљивања дигиталних неједнакости наводе постојање и квалитет мрежне ин-
фраструктуре, цена опреме, образовање, приход, старост, пол и употреба рачу-
нара и интернета. Пажња се такође посвећује и приступачности опреме и инфра-
структуре, језику, локацији и етничкој припадности [23]. Овде треба узети у обзир 
и распрострањеност других неједнакости у друштву, које могу да имају велики 
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утицај на ширење и укорењивање дигиталних неједнакости, односно могу им дати 
почетни импулс.

Чак и данас када су информационо-комуникационе технологије постале 
свеприсутне, постоје велике разлике у степену њиховог прихватања како на међу-
народном, тако и на унутрашњем плану. Наравно, сви поменути фактори, али и 
многи други не могу, сами по себи, да о(не)могуће усвајање ових технологија и 
смањивање дигиталних неједнакости. У свему овоме битну улогу има и национал-
на политика која, кроз улагања у инфраструктуру, адекватну образовну и пореску 
политику и друге мере, омогућава лакши приступ интернету и већу доступност 
рачунарске опреме (нпр. смањивање малопродајних цена, увођење јефтиног или 
бесплатног широкопојасног интернета, флексибилизацију рада која постаје реал-
на омасовљавањем компјутера, радом од куће и сл.). Посебно важну улогу овде 
има увођење информатичких предмета у све нивое образовања. У Србији је нпр. 
информатика до 2016. године била изборни предмет у основним школама, што 
је умногоме смањило способност коришћења рачунара и интернета код младих, 
који су, иначе, најотворенији за њихово усвајање и употребу.

Велики значај за ширење употребе ових технологија има њихова пословна 
примена. Они који, по природи посла, имају потребу за коришћењем рачунара 
брже ће их прихватити и у приватном животу. Овде велику улогу има оспособља-
вање за рад на рачунарима, које не подразумева само основна знања о руковању 
хардвером и софтвером, већ и познавање енглеског језика, које у значајној мери 
олакшава сналажење у раду.

Димађо и Харгитаи (Dimaggio i Hargittai) [25] идентификују пет облика ди-
гиталних неједнакости: 1) неједнакости у (не)доступности одговарајуће опреме 
(хардвер, софтвер, конекција) којом корисници приступају интернету; 2) нејед-
накости у аутономији употребе: (количина контроле коју имају над приступом 
мрежи, одакле приступају мрежи, да ли су том приликом контролисани и ограни-
чавани, да ли морају да се боре с другим корисницима за онлајн време, питање 
разлика у приступу са различитих локација и сл).; 3) неједнакост у вештини или 
неједнаке интернет компетенције: неједнака стручност, знање и вештине којима 
се приступа мрежи или користи технологија на начин који доноси професионалну 
или личну корист. Овде је реч о различитом обиму оспособљености корисника 
да пронађу, вреднују и обрађују информације које траже, тј. капацитету да се 
прагматично и интуитивно одговори на изазове и прилике на такав начин да се 
искористе потенцијали интернета; 4) неједнакост у приступу социјалној подршци 
коју могу да пружају професионалци али и квалификовани пријатељи и чланови 
породице који, такође, могу пружити и емоционалну подршку, социјална подршка 
повећава мотивацију корисника да развија своје вештине ка коришћењу интерне-
та и 5) варијације у употреби: кључ за разумевање овог облика неједнакости је у 
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одговору на питање како разлике у приходима, образовању и остали социјални 
фактори утичу на сврху због које корисници приступају интернету. Евидентно је 
да боље образовани и материјално добро стојећи користе интернет за продубљи-
вање знања, за тражење пословних прилика, стицање социјалног капитала и слич-
но, док они други у њему пре виде средство за забаву.

Аутори сматрају да свака од ових пет врста неједнакости може значајно 
утицати на искуство које корисник стиче на мрежи, на начин на који се може 
користити интернет, на задовољство које се из њега извлачи, на начин на који се 
враћају на интернет због исхода као што су људски и социјални капитал, зарада, 
партиципација у јавном животу и слично.

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРА И ИНТЕРНЕТА У СРБИЈИ

Демантер (Demunter) [11] налази да почетком 2006. год. на простору Европске 
уније 61% старијих од 55 година никада није користило рачунаре, као ни 57% 
оних са најнижим нивоом образовања. Спајањем ових података долази се до на-
лаза да их чак 80% старијих од 55 година са, највише, основним образовањем, 
никада није користило. Да ни Србија није била далеко од просека и трендова 
Европске уније потврђују подаци Републичког завода за статистику Србије да је 
код нас 2008. године било само 13% особа старости од 55–64 године и 3,5% са 
65 и више година које су, у време које је непосредно претходило прикупљању 
података, користили рачунаре [26]. У наредних десетак година је учињен велики 
напредак у популацији од 16–74 године којим се укупан број оних који су корис-
тили рачунаре увећао са 33,6% (2006) на 67,7% (2017) [26]. Према најновијим 
подацима може се закључити да приближна старост од 55 година, у овом мо-
менту, представља границу, јаз који раздваја генерације које су релативно веште 
у раду са рачунарима од оних које то нису. Слична граница је утврђена нешто 
раније у истраживању из 2014. године [27]. Реално је очекивати да се та гра-
ница у међувремену незнатно померила у корист старијих, с обзиром да је она 
постављена на биолошким основама. Ради се о томе да су рачунари на домаће 
тржиште стигли као софистициране играчке, те је било природно да их прихвате 
најмлађе генерације, које су их касније усвајале и као користан алат за обављање 
најразличитијих послова.

Још већи дигитални јаз од оног који настаје на размеђи генерација старијих 
и млађих од 55 година чини граница која раздваја оне са основним од оних са 
средњим и вишим нивоима образовања. У Србији је 2008. год. било само 24,9% 
корисника рачунара са образовањем закључно до основне школе, да би се де-
сетак година касније тај број незнатно повећао.(37,7%). За исто време је број 
средњеобразованих корисника рачунара порастао са 57,6% на 77,5% а више и 
високообразованих са 76,8% на 88, 4% [28].
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Најупечатљивију слику о дигиталном јазу дају подаци о радном статусу ко-
рисника рачунара, при чему су коришћене категорије „запослени“, „незапосле-
ни“, „студенти“ и „остали“. Убедљиво најслабије стоје „остали“ у којој би требало 
да су већински пензионери, остала стара лица, домаћице и сл. која би требало, 
по логици ствари, да буду претежно старијих годишта, међу којима је 2008. било 
21,1% а 2017. 34,3% корисника рачунара [29]. Ови бројеви се, приближно, налазе 
на нивоу половине просека укупне популације у Србији.

Коришћење информационо-комуникационих технологија, а пре свега ра-
чунара и интернета је најниже код најстаријих, најниже образованих и оних ван 
радног ангажовања. Ситуација са запосленима је три пута боља од оне са неза-
посленима (2008. их је било 64,9% а 2017. – 86,6%). Слику употпуњује налаз о 
скоро стопроцентном коришћењу рачунара од стране студената, током читавог 
посматраног периода. Подаци Републичког завода за статистику Србије односе 
се на испитанике који су користили рачунаре и интернет три месеца пре при-
купљања података. Истраживање из 2017 [30] утврђује да је у Србији било 65% 
корисника интернета, док је таквих у Европској унији (28) било 76%. Интернетом 
је обухваћено 64% домаћинстава у Србији, а у Европској унији их је било 83%. У 
Србији је 60% становништва обухваћено широкопојасним приступом интернету, 
док их је у Европској унији 80%.

Ови подаци речито говоре о томе колико Србија заостаје за просеком Ев-
ропске уније по овим основама. Остаје утисак да је код нас дигитална писме-
ност још увек привилегија малоборојних, углавном високообразованих и доброс-
тојећих. Наведени подаци су упозорење да је потребно уложити додатне напоре 
не бисмо ли се приближили европском просеку. Ако овоме додамо податак из 
истог истраживања да у Србији издаци за образовање и развој износе 35,9 евра по 
глави становника, а у ЕУ 564,4 евра [30], постаје јасно да нас, у најбољем случају, 
у блиској будућности очекује стагнација, ако не и пад по питању развоја не само 
дигиталне писмености најширих слојева становништва већ и друштвено-економ-
ског и културног развоја у целини. Добро је што домаће становништво показује 
релативно велико интересовање за прихват информационо-комуникационих тех-
нологија, али је крупан проблем то што је оспособљавање за њихову употребу још 
увек у великој мери ствар добре воље и амбиције појединаца, а не организоване 
друштвене акције.

Србија је, због политичке кризе из деведесетих и санкција међународне 
заједнице, била у великом кашњењу са укључивањем у глобалне технолошке 
трендове. Код нас је чак и елементарна дигитална писменост била и остала ствар 
личног интересовања појединца и још увек представља привилегију образованих 
и имућних и донекле оних који се због посла сусрећу са дигиталним техноло-
гијама. Да код нас не постоји јасна представа да је дигитална писменст нужност 
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види се и у томе што се тек сада у основно образовање уводи информатика као 
обавезан предмет за све ученике. Очигледно да код нас међу младима има врло 
мало оних који би се могли назвати дигиталним урођеницима или припадницима 
е-генерације. Пре бисмо их могли назвати дигиталним или е-ентузијастима.

ЗАКЉУЧЦИ

Закључак је да су високо образовање и професионалне потребе главни генератори 
развоја дигиталне писмености. Претпоставка је да ће се у догледној будућности 
смањити дигитални јаз у односу на старост, с обзиром на то да ће генерације које 
су стасавале користећи рачунаре и дигиталне технологије остати упућене на њих 
и у дубокој старости. Но, остаје отворено питање колико ће се развијати њихова 
употреба код нискообразованих и оних који немају професионалну потребу за 
њиховим коришћењем. Вероватно је да ће ситуација бити повољнија него што 
је сада с обзиром на то да се коришћење интернета за све ово време значајније 
увећава од коришћења рачунара.

Разлог овоме налази се и у чињеници да се данас различити аспекти кому-
никације преносе са аналогних технологија на дигиталне јер су развијене диги-
талне платформе за друштвено умрежавање и комуникацију у реалном времену. 
Многе од тих платформи се користе не само за личну комуникацију већ се преко 
њих обављају и многи свакодневни послови попут куповине, резервација путних 
карата, хотелског смештаја и сл., разне банкарске услуге, заказивање лекарских 
прегледа, подизања разних докумената, комуникација ученика, студената и ро-
дитеља са школама и факултетима, итд. Други разлог продора дигиталних тех-
нологија је у томе што данас рачунари мењају форму, те се сада на тржишту, 
по повољним ценама, могу наћи други уређају који преузимају неке функције 
рачунара и чине комфорнијим приступ интернету (смарт телефони, смарт телеви-
зори, таблети, сателитске навигације, обезбеђење објеката, конзоле за различите 
намене и многи други геџети).

Сигурно да ће велики подстицај развоју дигиталне писмености бити и свео-
пшта дигитализација, која је најављена програмом актуелне Владе Републике Ср-
бије. Владина прокламација се примарно односи на дигитализацију јавне управе, 
али такође су у току и њени други облици. Дигитално пословање узима све већег 
маха, банкарске услуге се такође дигитализују, архиви многих институција укљу-
чујући и многе националне архиве, већ су потпуно дигитализовани итд.

Овоме треба додати и настојање да се дигитализује комплетно културно 
наслеђе, те да се путем специјализованих веб-сајтова, отвореног или затвореног 
типа, учини доступним јавности. Ово би требало да буде први импулс за укљу-
чивање дигиталног описмењавања младих генерација кроз регуларан образовни 
систем, и то кроз све наставне предмете а не само информатичке. Данас се код 
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нас увелико говори о дигиталним уџбеницима али се није одмакло даље од њихо-
ве локално-експерименталне примене. Тиме би се схватио значај дигитализације 
и учинио почетни напор да се дигитална писменост схвати не само као привиле-
гија ужих, стручних и имућних кругова већ као општа потреба, као нужност без 
које нема ни индивидуалног ни колективног напретка.

Дакле, сасвим је уобичајено да када нека новина почне да живи сопствени 
живот она у почетку бива привилегија ужих кругова повлашћених лица. Појава 
рачунара и осталих дигиталних уређаја је била пропраћена високим ценама, због 
чега они нису били доступни свима. Стога је разумљиво да ни дигитална писменост 
није била виђена као општа потреба и нужност. Штавише, дигитална писменост 
је била привилегија, с једне стране, економски и технолошки развијених земаља 
и, с друге стране, материјално добростојећих и високообразованих појединаца и 
њихових породица. Данас се ствари убрзано мењају те и дигитална писменост све 
више постаје нужност.

Прихватањем дигиталног описмењавања као нужности постићи ће се и то 
да се смањују и друштвене неједнакости чији је извор у неравномерном посе-
довању и коришћењу савремених информационо-комуникационих технологија. 
Дигитално описмењене особе ће вршити притисак на друштво да се потребна ин-
фраструктура учини доступном и економски исплативом свима и показати спрем-
ност да се брже и лакше укључе у развојне трендове, него што је то случај са 
остатком друштва. То ће бити само један од првих корака ка смањивању дигитал-
них неједнакости. Категорија дигиталних урођеника и слични појмови би у том 
случају требало да изгубе смисао с обзиром на то да би се ван њих могли наћи 
само они којима је то добровољни избор.
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DIGITAL LITERACY: FROM PRIVILEGE TO NECESSITY

Slobodan Miladinović
Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

SUMMARY: Literacy was an unique phenomenon in the earlier time. For the last two centuries it 
has been accelerating the development of science and technology, so now we can talk about 
the emerging forms of literacy: computer, information, media, digital, etc. Digital literacy 
is not isolated but it represents continuity with the old forms of literacy. The younger gen-
erations are fully maturing with digital technologies (digital natives), creating a generation 
gap with the young people at the one side, and on older generations that do not use digital 
technologies at the other side. Every innovation begins as a privilege of the narrower social 
circles, to be transformed, through the flow of time, into the need of broad social strata. The 
same applies to digital literacy. In earlier phases of the development of digital technologies, 
it was available to top experts in the field of security, healthcare or the advanced industry 
and similar. Today, the digital literacy is a necessity given that digital technologies are now 
present in the everyday lives of ordinary people, through the education, everyday work, or 
through the usual household equipment. It is particularly important in the era of digitiza-
tion, when all human activities and cultural heritage translate into digital form.

Keywords: digital literacy, digital technologies, digital natives, digital inequalities, digitalization
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УЛОГА УМЕТНОСТИ У ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Мирко Стојковић
Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду

САЖЕТАК: Дигитализација културне баштине не сме да буде доживљавана као искључиво 
технолошки подухват. Иако је наш основни циљ – селидба свега што је формирало 
српски културни идентитет у дигитални универзум – веома јасан, потребно је да почне-
мо да размишљамо о начину на који ћемо промовисати све што смо тамо преселили. 
Дијалог о начину на који ће дигитализована културна баштина бити представљена ши-
рој јавности би морао да се поведе већ током самог процеса дигитализације. Уметници 
су ти који ће резултате дигитализације представљати широј јавности, а да би тај посао 
урадили добро, неопходно је да се у процес дигитализације укључе од раних фаза. 
Факултет драмских уметности у Београду управо то чини кроз своју Лабораторију ин-
терактивних уметности.

Кључне речи: уметност, култура, дигитализација, виртуелна стварност

Дигитализација културне баштине не сме да буде доживљавана као искључиво 
технолошки подухват јер такав приступ носи ризик да ће употребна вредност све-
га што се дигитализује бити усмерена на релативно мали број људи којима је ба-
вљење културном баштином професионална обавеза. Дијалог о начину на који 
ће дигитализована културна баштина бити представљена широј јавности би мо-
рао да се поведе већ током самог процеса дигитализације пошто ће то омогућити 
ефикасније планирање и боље резултате њеног промовисања у будућности. У сам 
процес би што раније требало да се укључе и уметници јер они имају вештине 
које могу да помогну у осмишљавању и реализацији интересантних и примерених 
начина представљања културне баштине широј јавности.

Граница која дели уметност и науку није непремостива јер је у великој мери 
одређена заблудама. Једна од честих заблуда када је култура у питању је да је 
стварају уметници, а кодификују и чувају научници. Да није баш потпуно тако, 
у прошлости су успешно сведочили Пупин и Тесла са једне, а Мокрањац и Паја 
Јовановић са друге стране.
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Савременици Паје Јовановића су сматралу да његове слике појачавају на-
ционалну свест и биле су прихваћене као највише тачке српске историје [1]1. Један 
од разлога зашто су његове слике доживљаване не као уметничке интерпретације 
већ и као историјска сведочанства су и детаљна истраживања које је спроводио у 
припремама за своја најпознатија дела. Реалистично историјско сликарство је на 
тај начин, бар у његовом случају, у свести народа формирало документаристичке 
приказе одређених историјских догађаја, од Крунисања Душана Силног до Таковског 
устанка у тој мери да би се данас можда могла одбранити теза да, на пример, о 
сеоби Срба већина средњошколаца зна онолико колико се види на истоименој 
слици, једнако као што већина америчких средњошколаца о сукобима у Сома-
лији зна онолико што су видели у филму Пад црног јастреба2. Однос пропаганде 
и историје је посебна категорија али свакако утиче на доживљај света, било да 
одговара истини или не. Уосталом, и Мокрањац се у Руковетима до те мере осло-
нио на народну музичку традицију из различитих српских крајева да неки аутори 
сматрају да је он заправо измислио традицију и тако конструисао нов идентитет 
српске уметничке музике [2].3

Са друге, научничке стране, далеко је више ексцентричности, мистичности 
и одбијања да се робује материјалном него што се то очекује – бар када је Ни-
кола Тесла у питању. Цео његов живот делује као концептуални перформанс, а у 
својим текстовима он се често позивао баш на уметнике као инспирацију, пред-
стављајући Гета, човека који је брисао границу између науке и уметности, као 
аутора најтачније теорије о природи4.

Михајло Пупин је за ову прилику можда још бољи пример научника који 
је закорачио у уметност, не само зато што његова аутобиографија Са пашњака до 
научењака, за коју је добио Пулицерову награду, говори о животу чији је „сваки 
аспект координиран кроз песничку визију“ [4]5. Уз ову књигу Пупин је аутор и 
више других дела од којих је једно од великог значаја за тему дигитализације.

У књизи Serbian Orthodox Church, објављеној 1918. године у Лондону, Ми-
хајло Пупин је позвао на заштиту и обнову архитектонског наслеђа страдалог у 
Првом светском рату. Заједно са још неколико познатих аутора и особа која су 

1 Jelena Milojković-Djurić, The Roles of Jovan Skerlic, Steven Mokranjac and Paja Jovanovic in Serbian Cul-
tural History, 1900–1914. Slavic Review, Vol. 47, No. 4, Cambridge University Press, Winter 1988

2 Ridley Scott, Black Hawk Down, SAD 2001 
3 Катарина Томашевић, Stevan Stojanovic Mokranjac and the inventing of tradition: a case study of the 

Song Cvekje Cafnalo. Musicological Annual XLVI/1I, nstitute of Musicology, Serbian Academy of 
Sciences and Arts, Belgrade 2010 

4 Nikola Tesla, Talking With The Planets, Collier’s Weekly, VOL XXVI NO19, Feb 9 1901, http://tesla-
collection.com/tesla_articles/1901/colliers/nikola_tesla/talking_with_the_planets (2018)

5 Грета К. Гец, Интеркултурално читање аутобиографије Михајла Пупина: наука, нарација, нација, 
докторска дисертација, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2014
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имале ауторитет у пољима повезаним са темом књиге, попут владике Николаја 
(Велимировића), тада још увек оца Николаја, Пупин је позвао на обнову и заш-
титу архитектонских целина. Том приликом је прописао – на примеру објеката 
Српске православне цркве – услове по којима би се они бирали, што је довело до 
тога да су касније формулисани критеријуми УНЕСКО-а за укључивање спомени-
ка културе на њихову листу у корелацији са разлозима које су наводили Пупин и 
његов тим (Богдановић, 2015)6.

Упитамо ли се како је дошло до тога да се поставља питање чланства српске 
Аутономне Покрајине Косово и Метохија у УНЕСКО када су у темеље те органи-
зације уграђени принципи постављени од стране једног српског научника и једног 
српског светитеља, и то у књизи под насловом Српске православне цркве, доћи ћемо 
до потребе да проговоримо и о духу нашег времена и о једној другој врсти заблу-
де која дели уметност и науку, која се налази на дијаметрално супротној страни 
од заблуде да су уметници и научници потпуно различити: то је заблуда да свако 
може да буде научник или уметник.

ДУХ ВРЕМЕНА

Дух нашег времена, осим мултидисциплинарности, носи и изложеност великом 
броју тешко проверљивих информација, као и лакоћу креирања канала масовне 
комуникације. Монопол на информисање, који су до краја двадесетог века у то-
талитарним системима љубоморно чувале саме државе, пресељен је у руке кор-
порација, а онда захваљујући друштвеним мрежама и умножен у бескрајан низ 
појединачних канала, једнако монополизованих као и оних државних и корпо-
ративних који су му претходили, само далеко непрофесионалнијих. Такав начин 
информисања је довео до „post-truth“ друштва7.

Post-truth је термин који, по избору Oxford Dictionaries8 2016. године, означа-
ва околности у којима на формирање јавног мњења више од чињеница утичу емо-
ције и лична уверења. Дигитализација културне баштине је заправо сакупљање 
чињеница и њихово архивирање у дигиталном облику. То је племенит напор, али 
не и довољан, нарочито не у post-truth друштву. У истом тексту у коме је први пут 
употребљен тај термин, аутор је упозорио и да нас губљење вере и рушење нацио-
налног мита води у колаборацију са нечим што не знамо шта је и неким за кога 

6 Jelena Bogradnović, The Preservation of Architectural Heritage after World War One: Mihajlo Pupin and 
His Book Serbian Orthodox Church, Zbornik Matice Srpske za Likovne Umetnosti 43, Matica Srpska 
Journal for Fine Arts, 2015

7 Steve Tesich, A Government of Lies, The Nation, New York, 6.1.1992, https://drive.google.com/file/
d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1dEpmUC1z/view (2018)

8 ‘Post-truth’ declared word of the year by Oxford Dictionaries, BBC News, 16.11. 2016. https://
www.bbc.com/news/uk-37995600 (2018)
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не знамо ко је. Резонанца коју ова изјава прави са жељом Михајла Пупина и вла-
дике Николаја Велимировића да се обнове и сачувају објекти Српске православне 
цркве није случајна јер је њен аутор, који је и аутор термина post-truth, још један 
амерички Србин, познати драмски писац Стојан Стив Тешић.

Културна баштина сваког народа надилази национално и представља благо 
комплетне људске цивилизације. Али, да би се то разумело, мора да постоји и 
свест о важности те културе за народ који ју је створио. Самим тим, све што се 
скупља и архивира морало би да буде усмерено ка подизању те свести, односно 
ка очувању и одржавању културе којој припадамо. Да би тај задатак био успеш-
но обављен, није довољно чак ни архивирати комплетну културну баштину: неоп-
ходно је тако архивирану баштину представити јавности на најефикаснији начин, 
примерен времену у коме се представља. То значи да коначан циљ свих наших 
заједничких напора не сме да буде само низ научних радова домета ограничених 
на стручну јавност, већ повезивање генерација које долазе и које се формирају у 
дигиталном метауниверзуму са оним што је вишевековним активностима претход-
них генерација успостављено као културни идентитет српског народа.

У том послу, као и у сваком другом, важно је да свако ради свој посао. То 
није нимало лако, јер већ споменути дух времена резултира и тиме да нас велика 
изложеност различитим информацијама доводи у ситуацију да мислимо да знамо 
много више о областима којима професионално не припадамо него што је то за-
иста случај.

Таква ситуација последњих година резултира бројним покушајима самозва-
них научника или самозваних уметника да створе нешто за шта су уверени да је 
оригинална научна теорија или уметничко дело.

Популаризација дилетантизма је цена демократизације медија, али се та 
цена плаћа болом – или презиром – који научници осећају гледајући на Јутју-
бу кратке филмове који, на пример, говоре о томе да је Земља равна. Сличан 
бол – или презир – осећају и уметници који виде и како су ти кратки филмови 
написани, режирани, снимљени и монтирани. Уколико се могућности за слободан 
приступ знању искористе до краја, та цена ће бити мала; у свим осталим случаје-
вима, наше доба је створило медијског Франкештајна који ће генерације које до-
лазе учинити глупљим, необразованијим и пасивнијим од већине оних који су им 
претходиле у претходна два века.

Да бисмо на пољу дигитализације културне баштине избегли дилетантизам, 
неопходно је да будемо свесни предности које свако наше појединачно занимање 
има, али и нечега што често заборављамо, а то је сопствених ограничења.

Чврсто верујем да уметници који се баве дигитализацијом културне башти-
не имају једнаке шансе за успех као и научници који се баве овом активношћу. Да 
ли је та шанса велика или мала показаће време, али је сигурно да би заједничким 
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напором повећали могућност да се тај сложени подухват спроведе и касније по-
пуларише на најефикаснији могући начин.

ЛАБОРАТОРИЈА ИНТЕРАКТИВНИХ УМЕТНОСТИ ФДУ

Технологија и уметност су скупови који се већ дуго преклапају, али се технологија 
у претходних неколико деценија развијала брже од уметности. То је пред велики 
изазов ставило Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду 
који се традиционално највише ослања на технологију. Срећом, Факултет драм-
ских уметности је у својој седамдесетогодишњој традицији више пута показао да 
спремно дочекује и усваја технолошке иновације, те су и ове последње усвајане 
редом којим су се и појављивале – од дигиталне слике и нелинеарне монтаже, до 
приповедања у видео играма. Жеља да се не само прати корак којим се медији 
развијају, већ и да се активно допринесе том развоју је резултирала формирањем 
Лабораторије интерактивних уметности у фебруару 2016. године.

Лабораторија интерактивних уметности је замишљена као истраживачко 
чвориште у коме би све катедре Факултета драмских уметности учествовале рав-
ноправно, са циљем да нашим студентима, али и професорима, омогуће упозна-
вање са новим технолошким помацима, као и екпериментисање у новим форма-
ма блиским драмским уметностима.

Разлог оснивања и сврха постојања Лабораторије је бављење уметничком 
праксом кроз видео и первазивне игре, имерзивно позориште, виртуелну ствар-
ност итд. У циљу унапређивања те праксе проверавају се постојећи и утврђују 
нови теоријски оквири за разматрање наведених уметничких форми.

Предмет интересовања Лабораторије су пројекти у свим медијима који у 
целини или у неком свом делу почивају на принципу интерактивности, што под-
разумева активно учешће публике у стварању уметничког дела, било кроз измене 
начина на који ће се оно одвијати, било кроз измене начина на који ће га публика 
доживети.

Колику предност доноси комбиновање миленијумске праксе миметичких 
уметности са технологијама насталим у последњих неколико деценија показују 
и резултати које су тимови Лабораторије интерактивних уметности остварили на 
свим хакатонима на којима су учествовали. На Првом међународном хипер-ри-
алити хакатону, који су организовали Британски савет у Србији, Bristol VR Lab и 
Стартит, победио је комбиновани тим Лабораторије интерактивних уметности ФДУ 
и „Сценлаба“ Факултета техничких наука из Новог Сада. Можда још интересант-
нија је победа остварена на далеко комерцијалнијем међународном такмичењу 
под насловом Hackathon in the Port 2018, одржаном у Порто Монтенегро (Црна 
Гора), где је екипа Лабораторије победила у конкуренцији тимова из четири земље
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региона, иако није имала ниједног програмера у тиму. Ако директор фотографије,
два дизајнера звука, режисер и сценариста (што је био састав победничког тима) 
користећи само знање које им је потребно да би се бавили својим матичним об-
ластима, побеђују на међународним хакатонима, онда је очигледно да су се наше 
области толико поклопиле да уметници и научници могу да сарађују на обостра-
ну, а надамо се и на општу корист.

Први конкретнији пример такве сарадње остварен је у августу 2018. го-
дине, када је мешовити тим Лабораторије интерактивних уметности ФДУ и Ма-
тематичког института САНУ у саставу др ум. Мирко Стојковић (редовни про-
фесор), Бранко Сујић (ванредни професор), др Бојан Маринковић (научни са-
радник), др Вања Кораћ (научни сарадник и IT супервизор), Милан Тодоровић 
(истраживач сарадник) и Драган Аћимовић (IT техничка подршка) обавио фо-
тограметријско снимање зграде Факултета драмских уметности и ласерско ске-
нирање једног њеног дела.

Пројекат „Зграда ФДУ у виртуелној реалности“ (аутори: Др ум. Мирко 
Стој ковић и Бранко Сујић)
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Краткорочни циљ Лабораторије интерактивних уметности у овом пројекту 
је стицање искуства у дигитализацији архитектонских објеката и просторно кул-
турно-историјских целина, односно упознавање са предностима и манама разли-
читих начина на који се оне дигитализују.

Средњорочни циљ је писање једноставног упутства за све који желе да се 
са скромнијим средствима (за фотограметрију је довољан фотоапарат и рачунар) 
упусте у дигитализацију архитектонских објеката и просторно културно-исто-
ријских целина, пошто Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Репуб-
лици Србији из септембра 2017. године нису предвиделе такав облик дигитализа-
ције, па самим тим нису дале ни неопходна упутства.

Дугорочни циљ је успостављање сарадње са научним институцијама и 
стручњацима који ће моћи наша знања да искористе на најбољи могући начин, 
док ћемо ми моћи да дамо одређени допринос дигитализацији културне баштине 
и, у далеко већој мери, представљању и популаризацији дигитализоване српске 
културне баштине широј културној јавности, како у земљи тако и у иностранству.

Због свега тога, може се рећи да је у оквиру овог пројекта израда тродимен-
зионалног објекта на основу фотограметријског снимања тек пола посла. Конач-
ни циљ је прављење виртуелне стварности која ће гледаоцу представити до сада 
дигитализовани архив Факултета драмских уметности и, што је можда и важније, 
омогућити да се из своје собе осете као студенти или професори ФДУ. То неће 
бити постигнуто само тиме што ће у целини сагледати зграду ФДУ, мада ће имати 
и ту могућност. Виртуелна стварност коју тренутно правимо ће их сместити у би-
оскопску салу ФДУ, где ће им бити омогућено да гледају студентске филмове по 
свом избору, и то из исте позиције коју у стварности заузимају професори прили-
ком испита када ти филмови имају своју премијеру.

Уколико реакције гледалаца буду позитивне, у будућности ћемо допунити то 
искуство и факултетском библиотеком у којој ће моћи да се читају студентски ра-
дови, као и позоришном сценом Мата Милошевић и гледањем студентских пред-
става. Све то заједно ће, ако се ствари са виртуелном стварношћу буду одвијале 
онако како очекујемо, једног дана постати сајт Факултета драмских уметности. 
План је и да се у том фотограметријском моделу одржи једно предавање коме ће 
моћи да присуствују студенти који имају приступ одговарајућој опреми.

Приступ који подразумева оживљавање у овом случају дигитализоване 
збирке студентских филмова из седамдесетогодишње историје Факултета драм-
ских уметности, стотинама сценарија и драма и првим корацима глумачких ле-
генди нашег позоришта, само је један од могућих начна на које се могу популари-
зовати архивирани дигитални материјали. Филм, позориште, читав један мастер 
посвећен пракси маркетинга, као и активно бављење новим технологијама као 
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што су виртуелна стварност, видео игре, первазивне игре, аугментована реалност 
– све су то потенцијали разигравања и промовисања архивираних података. Све 
ове облике организовања знања и приповедања уметничка пракса је развијала 
неколико хиљада година свог постојања и сви се они проучавају на Факултету 
драмских уметности у Београду.

Огромна база људског искуства на основу које је уметност и настала би мо-
рала да се искористи за промоцију база података насталих дигитализацијом уко-
лико желимо да оне буду доступне и људима којима проучавање база података 
није основни посао.
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THE ROLE OF ART IN THE DIGITALIZATION
OF CULTURAL HERITAGE

Mirko Stojković
Faculty of Dramatic Arts, University of Arts in Belgrade

SUMMARY: Digitization of the cultural heritage should not be perceived as strictly techno-
logical endeavour. Although our primary goal – transferring everything which formed the 
Serbian cultural identity to the Metaverse – is very clear, we need to start thinking about 
the way we will promote each item of the content we are transferring. The discussion on 
how to present digitized cultural heritage to the general public should be held during the 
early stages of digitization process. Artists are the ones to present it to the general public 
and to do their job properly they need to be involved in the process of digitization from 
its early stages. The Faculty of Dramatic Arts in Belgrade is doing just that through its 
Interactive Arts Laboratory.

Keywords: art, culture, digitization, virtual reality
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ЗНАЧАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Маријана Видас-Бубања
Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Алфа Универзитет, Београд

САЖЕТАК: Степен дигитализације привреде и друштва се повећава са растом усвајања и 
примене дигиталних техологија и преласком друштвених и економских активности на 
Интернет. За Србију као земљу на почетку развоја информационог друштва и дигиталне 
економије јако је важно да правилно постави инфраструктурно-организационо-кадровски 
оквир који ће дати могућност технологији да оствари све предности и да резултате у виду 
конкурентнијег пословања домаћих предузећа и дугорочног одрживог економског раста 
националне привреде. Полазећи од става да је економски раст и напредак једне привреде 
директно условљен њеним научним и културним потенцијалима, рад анализира остварени 
напредак Србије у процесу дигитализације привреде и у том контексту значај дигитализа-
ције домаће научне и културне баштине.

Кључне речи: информационо-комуникационе технологије, развој, конкурентност, инова-
ције, знање

Савремени свет се данас суочава са динамичним развојем информационо-кому-
никационих технологија (ИКТ) и великим потенцијалима које оне нуде за укупан 
економски просперитет. Бројне технолошке иновације посебно везане за други 
талас „узнемиријућих“ (disruptive) дигиталних технологија (мобилне комуникације, 
друштвени медији, облак рачунарство, аналитика великих података (big data), Ин-
тернет ствари) и Четврту индустријску револуцију суштински мењају пословни ам-
бијент, креирају нове пословне моделе и редефинишу правила функционисања 
глобалне економије. Отварају се нова тржишта која представљају и нове пословне 
могућности за предузећа, уз бројне предности у виду уштеда у енергији, прос-
тору, новцу и времену. Информациони системи омогућавају лакше управљање и 
флексибилнији рад компанија, као и поузданије и сигурније пословање. Оно што 
разликује савремене технолошке промене у односу на предходне индустријске 
револуције везано је за више фактора1:

1 OECD, Stimulating Digital Innovation for Growth and Inclusiveness, The Role of Policies for the 
Successfull Difusion ofICT, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy, Backround Report, 
OECD Digital Economy Papers, No 256, OECD Publishing, Paris, 2016.
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• велику брзину развоја;

• промене у свим индустријским областима и гранама;

• утицај на укупни систем производње, менаџмента, и управљања.

За Србију, као земљу у транзицији и развоју, суочену са економском и фи-
нансијском нестабилношћу, буџетским ограничењима и незапосленошћу, прави је 
изазов да потенцијале ИКТ искористи за свој бржи економски раст, пораст при-
вредне конкурентности и боље позиционирање на европском и светском тржишту.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАО ПРОЦЕС У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ

Док су у 90-им годинама економске промене углавном биле везане за појаву ин-
тернета који остаје основа раста дигиталне економије, у 2000-им и 2010-им годи-
нама, појава нових ИКТ је даље подстакла дигитализацију пословања и ширење и 
динамику економких промена. Ове технолошке иновације укључују уграђивање и 
повезивање сензора у све већи број уређаја и објеката (интернет ствари); појаву 
нових уређаја које примењују крајњи корисници (мобилни телефони, паметни те-
лефони, таблет урађаји, notebook рачунари, лаптоп рачунари, 3Д принтери); нове 
дигиталне моделе (облак рачунарство, дигиталне платформе, дигитални сервиси); 
растућу индустрију коришћења података ширењем технологије великих подата-
ка (Big Data), дата аналитике, на алгоритмима заснованог одлучивања (algoritmic 
decision making); и примену нових технологија аутоматизације и роботике2.

Успешна дигитализација зато није само „додатак“ постојећим пословима, 
већ подразумева промену процеса, организационе структуре, кадрова, укупне 
културе. Пословни екосистем се мења из темеља. Скраћењем иновационих циклу-
са темпо „дисруптивних“ промена постаје изузетно брз. Потребе за променом по-
словних модела и пороцеса битно се скраћују на само 3–4 године, што привредне 
субјекте ставља пред сложене изазове. Лидери таквих промена морају имати ви-
шеструке способности, знања и know-how3.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЕКОНОМИЈЕ
VS. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Да би на макронивоу могли говорити о утицају дигитализације не економску ди-
намику и привредни раст, оно што има примарни значај је имплементација ди-
гиталних технологија на микронивоу предузећа, која својим флексибилнијим и 
ефикаснијим ИКТ базираним пословањем остварују и покрећу тај економски 

2 Bukht, R. and Heeks, R., „Defining, Conceptualizing and Measuring the Digital Economy“, Devel-
opment Informatics, Working paper, No 68, Centre for Development Informatics Global Development 
Institute, SEED University of Manchester, Manchester, UK, 2017.

3 Мутавџић, Р., „Дигитално господарство“, ОПЕН ИнфоТренд, бр. 198, 2015, стр. 52–54.
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динамизам. Под дигиталним предузећем се подразумевају она предузећа која 
карактерише висок интензитет примене нових дигиталних технологија (посебно 
друштвених медија, „биг дата“ аналитике, мобилних технологија и „облака“) у циљу 
унапређења пословних операција, откривања нових пословних модела, јачања 
пословне интелигенције и повезивања предузећа са купцима и стејкхолдерима. 
Она доприносе креирању нових радних места и развојних шанси у будућности4.

Постајући дигитална, предузећа су у могућности да реализују све нове 
захтеве везане за сам производ, пословне процесе, пословне моделе, потребна 
знања и глобалне услове пословања делујући на следећи начин:5

• Потрошачи – очекивања потрошача се мењају јер они постају захтевнији 
и искуснији на основу бројних података о понуди и производима и услу-
гама којима сада могу приступити. Корист коју првенствено доносе ди-
гиталне технологије је већа интеракција са купцима и раст могућности 
испуњења њихових очекивања, што ће дефинитивно остати критичан 
елемент конкурентности у наредном периоду.

• Производи и услуге – квалитет производа и услуга се побољшава. Произ-
вод према захтевима савременог потрошача треба да буде персонали-
зован, локално произведен, остварен у процесу масовне кастамизације. 
Процес дигитализације у производном смислу доноси више слободе и 
флексибилности у сам производни процес, тако да постаје могуће, уз 
релативно ниске маргиналне трошкове, направити производ прилагођен 
захтевима појединачног корисника.

• Партнерства – стварају се нова партнерства између компанија јер је 
међусобна сарадња постала кључна за одржавање конкурентске пред-
ности на тржишту. Процес пословања савремених дигиталних предузећа 
треба да подржава концепт мрежне производње и динамике производ-
них кластера. Послови се обављају на дисперзованим локацијама у скла-
ду са расположивом радном снагом. Једна од водећих прилика је тзв. 
феномен „индустријске демократије“ који значи да се бришу границе 
између физичког и информационог света, што снижава баријере уласка 
у посао малим и специјализованим фирмама. На тај начин долази до по-
мерања дистрибуције моћи између мултинационалних компанија, малих 
и средњих предузећа (МСП), или врло фокусираних тржишних играча.

• Пословни модели који се реализују базирају се на реорганизацији лана-
ца вредности и брисању граница између производа и услуга. Паметни 
повезани производи сада укључују услуге, тако да потрошачи усвајају 

4 EC, Fuelling DigitalEntrepreneurshipin Europe, Background Paper, 2015, http://ec.europa.eu/Docs-
Room/documents/5313/attachments/1/translations

5 Ronald Berger Think Act, Industry 4.0 The New Industrial Revolution, How Europe will succeed, 
March, 2014.
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нове навике у погледу „власништва“, заједничког стварања и дељења (тр-
жиште апликација)6. Показало се да укључивање услуга у портфељ про-
извода производних подузећа доводи до повећања профитабилности од 
око 5,3 % и стопе запослености од око 30 %7.

Дигитализација предузећа не може да се оствари преко ноћи и захтева 
сталне промене и прилагођавања у комплетном предузећу. Предузеће остварује 
финансијске предности од процеса дигитализације тек када дигиталне техноло-
гије уђу у све пословне активности и процесе рада предузећа. Дигитализовано 
предузеће постаје флексибилно и агилно реагује на све промене у динамичном и 
неизвесном пословном окружењу.

СТАЊЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНОГ ДРУШТВА И ЕКОНОМИЈЕ

У процесу трансформације савремене економије у дигиталну економију, а укуп-
ног друштва у информационо друштво засновано на знању, постаје важно правил-
но пратити две тенденције8:

Прво – Меру у којој је национална економија или друштво способна/о да 
оствари позитивне утицаје од примењене ИКТ. Наиме, како примена ИКТ улази у 
зрелију фазу, тако приступ ИКТ није више примарно питање, већ критична питања 
постају усвајање, примена и утицај ИКТ сервиса на економију и друштво9.

Друго – Условљеност утицаја дигиталних технологија од структуре и специ-
фичности националне економије/друштва. Утицај дигитализације није једнак у 
свим земљама и свим секторима економије. Развијене земље по основу дигита-
лизације остварују виши економски раст за скоро 25% у односу на брзо растуће 
земље у развоју (ЗУР) које заостају у оствареном утицају дигитализације на креи-
рање нових радних места10.

Политичари могу ублажити ове разлике применом три гупе мера: 1) тарге-
тирајући секторе у којима желе да остваре максималне ефекте дигитализације, 
2) подстичући остваривање планова дигитализације и 3) креирајући инклузивни 
ИКТ екосистем у сарадњи са индустријом, потрошачима и владом11.

6 EC, Digitising European Industrsy, Reaping the full benefits of Digital Single Market, Brussels, 2016.
7 Crozet, M. and Millet, E., Should everybody be in services?, working document, CEPII, 2015. 
8 World Economic Forum, The Global Information Technology Report2013, Geneva, 2013.
9 За ЗУР које настоје за затворе свој дигитални јаз приступ и употреба ИТ остаје врло важно поље 

иако је ИКТ постала универзално примењена технологија.
10 Sabbagn, K. et al., Digitalization for Economic Growth and Job Creation: Regional and Industry Perspec-

tive, in The Global Information Technology Report2013, WEF, Geneva, 2013.
11 Видас-Бубања, М., „Информационо-комуникационе технологије као развојна шанса и основа 

интеграционих процеса Србије“, монографија радова Свет и Србија – димензије развоја и 
интеграција, Институт друштвених наука, Београд, и Чигоја штампа, 2013, стр. 128–151.
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КОЛИКО ЈЕ ДИГИТАЛНИ ЈАЗ ПРИСУТАН У СВЕТУ

Значајне разлике у нивоу спремности земаља да се укључе у процес дигитализа-
ције и остваре предности у развојном смислу увећавају и ризике продубљивања 
разлика у нивоу приступа и начину примене Интернета и ИКТ који се дефи-
нише као дигитални јаз. Дигитални јаз је могуће евидентирати на различитим 
релацијама: између развијених земаља и земаља у развоју/земаља у транзицији, 
између великих и малих компанија, градских, урбаних центара и руралне пе-
риферије, између мушкараца и жена или рецимо припадника различитих ве-
роисповести. Развој дигиталне економије и друштва и појава нових дигиталних 
технологија условљава прећење дигиталног јаза и из углова приступних могућ-
ности, продуктивне употребе или примене најсавременијих дигиталних решења 
и апликација.

Дигитални јаз из угла приступних могућности – У погледу приступа, карак-
теристике савремених комуникација указују на пад значаја фиксне телефоније, 
наглашену динамику раста мобилне телефоније, велики значај развоја широко-
појасних конекција (broadband) и приступа интернету. Иако су приступне могућ-
ности генерално унапређене на глобалном нивоу, разлике се још увек евиденти-
рају између развијеног и неразвијеног дела света и то посебно када су у питању 
напредне широкопојасне конекције.

Према проценама Internet World Status-a у 2017. години број корисника ин-
тернета у свету је достигао преко 4,1 милијарде. У земљама у развоју број корисни-
ка интернета се повећава пет пута брже него у развијеним земљама. Корисници 
интернета из ЗУР зато данас чине више од 50% светских корисника ове глобалне 
мреже. Међутим, док је у ЗУР у 2017. години око 41% популације на мрежи, у 
развијеном делу света корисници интернета чине преко 80% популације. Север-
ноамерички континент је децембра 2017. године био регион са највишом стопом 
интернет пенетрације у свету од 95%, а следи Европа са пенетрацијом на нивоу 
од 85,2%. У Африци само 35,2% становника користи интернет (слика 1).

Широкопојасне конекције (broadband)

Широкопојасне конекције (broadband) су у савременим условима критичне за ре-
ализацију најновијих интернет сервиса и омогућавају остваривање различитих 
друштвених и економских развојних циљева. Многе савремене апликације не 
функционишу, или не раде ефикасно без одговарајуће пропусне моћи коју могу 
понудити само широкопојасне везе. Развој широкопојасних веза је област где да-
нас дигитални јаз посебно долази до изражаја и где су разлике у развијености ових 
конекција у развијеном и неразвијеном делу света највеће. У 2017. години стопа 
пенетрације фиксног broadband-a је у ЗУР износила 9,5%, а у развијеним земљама 
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31,9%12. Тржиште мобилног broadband-a је један од најдинамичнијих сегмената 
ИКТ сектора који у 2017. години на нивоу света достиже 4,22 милијарде пре-
тплатника, с тим што је у развијеним земљама пенетрација мобилног broadband-a 
достигла 97,1%, што је значајно више од стопе пенетрације у ЗУР од 48,2% (или у 
најмање развијеним ЗУР од само 22,3%)13.

Слика 1. Стопе Интернет пенетрације по географским регионима,
IV кватрал 2017. године

Извор: www.internetworldststs.com/stats.htm

Дигитални јаз из угла продуктивне употребе ИКТ

Осим приступа, сагледавање дигиталног јаза потребно је извршити и из угла ни-
воа примене расположивих потенцијала интернета и ИКТ. Употреба технологије 
се може мерити индикаторима као што су расположивост рачунара, интернета и 
осталих ИКТ у предузећима, домаћинствима или код појединаца, али и праћењем 
врста активности које се реализују у онлајн сфери, што свакако повлачи и про-
блем расположивости података посебно у оним мање развијеним земљама.

У којој мери и за коју намену предузећа користе ИКТ значајно се разликује 
између развијених и ЗУР, али и на релацији између великих, средњих и малих пре-

12 ITU, Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetration 
rates), 2017, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

13 Исто.
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дузећа. Много мањи проценат МСП користи интернет и ИКТ у односу на велика 
предузећа, а генерално мањи проценат предузећа се упушта у реализацију ком-
плексних задатака онлајн. Тако, на пример, предузећа чешће користе интернет да 
би дошла до података о роби и услугама него да би увела испоруку соп ствене робе 
онлајн, што захтева прилагођавање постојећег пословног модела онлајн свету14.

Слика 2. Дифузија различитих ИКТ алата и технологија у предузећима 
земаља ОЕЦД-а

Извор: OECD, Going Digital in a Multilateral World, Meeting of the OECD 
Council at the Ministerial Level, Paris, 30–31 May, 2018

Легенда скраћеница: ERP (Enterprise Resource Planing Systems) – Системи 
планирања ресурса предузећа; CRM (Cutemer Relationship Management Systems) 
– Системи за управљање односима са купцима; SCM (Supply Chain Management 
Systems) – Системи за управљање ланцем снабдевања, РФИД – Радио-фреквент-
на идентификација.

Анализа у оквиру земаља ОЕЦД-а показала је да и у групи развијених зе-
маља постоје дигиталне разлике у примени ИКТ технологија, што поларизује гру-
пу земаља са највишим и групу земаља са најнижим нивоом примене одређене 
технологије (од широкопојасног приступа интернету, преко облак-рачунарства, до 
радиофреквентне идентификације) /Слика 2/. Међутим, евидентиране су и раз-
лике у примени између различитих дигиталних технологија, при чему сложеније 

14 UNCTAD, Information Economy Report, Geneva, 2017.



94

дигиталне технологије новије генерације бележе нижи ниво примене. Док већина 
предузећа у земљама ОЕЦД-а има приступ широкопојасним мрежама, напред-
нији дигитални алати и апликације који унапређују продуктивност пословања, као 
што су, ERP системи (Enterprise Resource Planning Systems) или аналитика вели-
ких података, раширени су у много мањем броју предузећа15.

До сличних налаза дошла је и ЕУ евидентирајући значајне разлике у ни-
воу остварене дигиталне трансформације привреде и предузећа својих чланица, 
са Шведском која остварује највиши ниво интеграције дигиталних технологија у 
својој привреди, и Бугарском, Грчком, Мађарском и Летонијом на дну листе16. У 
ЕУ још увек постоји велики број компанија (око 40%) које не примењују нове тех-
нологије (облак, мобилност, друштвени медији и „биг дата“), а постоје и значајне 
разлике између дигитализације појединих сектора и делатности (Слика 3). Ово су 
најчешће МСП која послују у секторима као што су рударство, грађевинарство, 
производња, транспорт, складиштење, комуналне услуге17.

На другој страни је група компанија која у потпуности делује дигитално, 
примењујући свих пет технологија (облак, мобилност, друштвени медији и „биг 
дата“), чинећи при томе свега 2% укупног броја предузећа. То су типично велике 
компаније у области финансија, IT сектора и телекомуникација18.

Дигитални јаз из угла иновација најновијих дигиталних технологија

Развој нове дигиталне економије отвара нове аспекте дигиталног јаза када је у 
питању примена технолошких иновација најновијег дигиталног таласа – роботика, 
3Д штампа, „биг дата“ аналитика и сл. Постоји значајна разлика у нивоу примена 
робота у производњи између земаља. У 2014. години, 80% светског стока робо-
та који су примењивани у производњи налазило се у земљама ОЕЦД-а (750.000 
робота). При томе, евидентна је велика концентрација примене робота углавном 
у развијеним земљама (Јапан, САД, Ј. Кореја и Немачка)19. Значајан раст приме-
не роботике у производњи бележе земље Централне Европе (Чешка, Словачка) и 
неке земље БРИКС-а (посебно Кина). Водећи сектори у којима се примењује ро-
ботика су производња транспортне опреме (45% светског стока робота) и произ-
водња електричних апарата, електронске и оптичке опреме (30% светског стока). 
У осталим секторима примена је значајно мања, тако да је дигитални јаз евиден-
тиран и на секторском нивоу20.

15 OECD, Going Digital in a Multilateral World, Meeting of the OECD Council at the Ministerial Level, 
Paris, 30–31 May, 2018.

16 EC, Digital Transformation Scoreboard 2017, Brussels, January, 2017.
17 EC, Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, Brussels, 2015.
18 Исто.
19 OECD, Digital Economy Outlook, Paris, 2017.
20 Исто.
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Слика 3. Ниво имплементације дигиталних технологија у европским 
компанијама

Извор: EC, Digital Transformation Scoreboard 2017, Brussels, January 2017, p. 11.

СРБИЈА У НОВОМ ДИГИТАЛНОМ
РАЗВОЈНОМ АМБИЈЕНТУ

Србија је препознала да је транзиција у информационо друштво и дигиталну еко-
номију широком употребом информационо-комуникационих технологија и па-
метних индустрија кључна за даљи економски развој. Институционална подршка 
за динамичнији процес дигитализације ослања се на Стратегију развоја информа-
ционог друштва до 2020. године у којој су дефинисани приоритети у шест кључних 
тачака: даљи развој електронске комуникације, е-влада, е-здравље, е-правосуђе, 
ИКТ у образовању, науци и култури, и бољи развој е-пословања и ИКТ пословног 
сектора21. Ова стратегија је део Дигиталне агенде за Србију где би развој дигитал-
ног друштва требао да буде усмерен ка максималном искоришћењу потенцијала 
ИКТ-а за повећање ефикасности, економског раста, запослености и побољшању 
квалитета живота22.

21 Vlada Republike Srbije, Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020, http://
www.srbija.gov.rs

22 Видас-Бубања, М. и Поповчић-Аврић, С., „Изазови дигиталне трансформације привреде 
Србије“, Друга међународна научна конференција ЕМАН 2018, Economics&Management: How 
to cope with disrupted times, зборник, 22.03.2018, Љубљана, Словенија, 2018, стр. 782–788.
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У последњој декади Србија је значајно напредовала у смислу развоја и 
инфраструктуре за примену дигиталних технологија и саме њихове имплемен-
тације, али су одређене неједнакости још увек присутне, било да се посматра 
релација према развијеним земљама, Европи, земљама региона, или да се прате 
разлике у оквиру домаће привреде између појединих индустријских грана, пре-
дузећа, или региона. Ово се може евидентирати праћењем домаће статитике, 
али и праћењем позиције Србије на међународним листама које прате развој 
дигиталне економије и друштва.

У Србији је 70,7% лица користило интернет у 2017. години, што је пораст у 
односу на 2010. г. када је ниво интернет пентрације достизао 40,9%. Према овом 
показатељу Србија је остварила значајан напредак, али још увек заостаје за про-
секом ЕУ који износи 85%. Такође, у Србији 25,6% лица никада није користило 
интернет (Табела 1).

Проценат домаћинстава у Србији која имају приступ интернету је са 39% 
2010. године порастао на 68% у 2017. години, док је у ЕУ исте године 87% до-
маћинстава корстило ову глобалну мрежу. Интернет од куће имају српска до-
маћинства углавном у урбаним подручјима (72,9% у односу на остала подручја 
59,8%) и са приходом од преко 600 евра месечно.

Анализа ИКТ инфраструктуре у пословном сектору привреде Србије пока-
зује да је у 2017. години 99,7% предузећа у Србији користило рачунар и имало 
приступ интернету, а 80,4% је имало веб-сајт, што је у рангу ЕУ (Табела бр 1). 
Међутим, када се анализирају индикатори имплементације дигиталних конекција 
за реализацију привредних активности (е-трговинске трансакције) или друштве-
них услуга (коришћење сервиса е-управе), заостатак Србије постаје евидентнији. 
Током 2017. године 41,4% предузећа наручивало производе/услуге онлајн, а све-
га 23,8% предузећа је примало поруџбине (изузев имејл-поруџбина) путем Ин-
тернета23. Домаћа предузећа тек почињу да користе предности сервиса концепта 
ВЕБ 2.0, тако да 28,6% предузећа користи неку од друштвених мрежа за потребе 
свог пословања. Домаћа предузећа заостају и када је у питању менаџмент у ланцу 
снабдевања јер низак проценат предузећа користи ЕРП и ЦРМ софвере (11,8% 
и 22% респективно). Услуге клауд (cloud) сервиса путем интернета плаћа у 2017. 
години само 9,3% предузећа24.

23 РЗС, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, Београд, 2017.
24 Исто.
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Табела 1. Дигитална економија у Србији
(у загради је просек за дати параметар у ЕУ)

2010. 2015. 2017.

ПОЈЕДИНЦИ

% појединаца који користе интернет 40,9(68) 65,3(79) 70,5 (85)

% појединаца који користе интернет за интеракцију са 
државним органима

27,8(46) 28.1 (34)

% појединаца који користе интернет за поручивање роба и 
услуга

6,1(40) 22,7(53) 26,3 (66)

ДОМАЋИНСТВА

% домаћинстава која имају приступ интернету од куће 39,0(70) 63,8(83) 68,0 (87)

ПРЕДУЗЕЋА

% предузећа са приступом интернету 96,8(94) 99,1 (97) 99.8 (98)

% предузећа са веб-сајтом 67,5 (67)  75,2(75) 80,4 (77)

% предузећа која примају поруџбине онлајн 20,7 (31)  22,9 (38) 23,8 (39)

% предузећа која купују онлајн - 40,3 (39) 41,4 (41)

% предузећа која користе ЕРП - 14,9 (30)* -

% предузећа која користе ЦРМ 14,9 (30)* -

% предузећа која користе услуге клауд сервиса - 9,3 (21)

Извор: *подаци се односе на 2014. годину, РЗС: Употреба инфомационо комуникационих 
технологија у Републици Србији, Београд, разне године;
EC, Digital Agenda Targets Progress Report, Digital Agenda Scoreboard 2015, Brussels, 2015;
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database

За Србију је можда најрелевантније поређење са ЕУ и њеним чланицама с 
обзром на стратешку оријентацију постизања пуноправног чланства у овој регио-
налној интеграцији, што је за одабране индикаторе и учињено у табели 2. Диги-
тализацију привреда својих чланица ЕУ прати преко Индекса дигиталне економије 
и друштава (The European Commission’s DESI Index). Овај индекс пореди поједине 
ЕУ земље преко пет компоненти дигитализације: повезаност, људски капитал, ко-
ришћење интернета, интеграција дигиталне технологије у пословању и е-трговина, 
дигитални јавни сервиси. С обзром да није пуноправна чланица Уније, Србија се не 
налази на листингу ДЕСИ индекса, али праћење ових података и поређење са на-
шим националним резултатима и статистиком изузетно је важан параметар за било 
какве стратешке одлуке и смернице у области даље дигитализације домаће привре-
де и друштва. Најновији ДЕСИ резултати за 2018. годину потврђују даље одржавање 
дигиталних неједнакости у оквиру ЕУ између напредних северозападних земаља 
(Данска, Шведска, Финска) и мање дигитално успешних економија на југоистоку 
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Европе (Кипар, Малта, Грчка, Хрватска)25. Настојања Уније свакако иду у правцу да 
се савлада јаз између дигиталне Европе у две брзине и да се боље искористе потен-
цијали јединственог дигиталног тржишта ове регионалне интеграције.

Достигнути ниво дигитализације привреде Србије може се испратити и пре-
ко метрике примене дигиталних технологија коју публикују и прате различите 
међународне организације и тела. Ови системи праћења развоја дигиталне еконо-
мије и друштва прихваћени су као релевантни, а њихове методологије се мењају 
и усавршавају пратећи динамику развоја ИКТ. У табели 2 представљене су неке 
од тих методологија и коментарисана је позиција Србије на листи, а посебно су 
извршена поређења у односу на позицију осталих земљама из региона.

Табела 2. Различите методологије праћења развоја дигиталне економије 
и друштва/позиција Србија/поређење са земљама региона

Међународна телекомуникациона унија – Композитни индекс ИКТ развоја
(ICT Development Index –IDI)

Шта прати Преко 11 индикатора подељених у 3 поља пореди ниво развоја ИКТ из-
међу различитих земаља.

Напредак земље на листи ИДИ зависи од комбинације три фактора, а то 
су расположивост и могућност приступа инфраструктури, висок ниво ИКТ 
употребе, способност да се ИКТ искористе ефикасно и ефективно што је 
директно условљено квалитетом расположиве радне снаге.

Позиција Србије Најбоље је била пласирана 2012. године – на 49. месту од 166 земаља.

На најновијој ИДИ листи за 2017. годину Србија је на 55-том месту од 176 
земаља чланица УН.

Позиција одабра-
них земаља региона

Испред Србије у 2017. години, позициониране су, на пример, Словенија и 
Хрватска, а иза Црна Гора, Македонија и БИХ од земаља региона.

Светски економски форум – Индекс мрежне спремности (Network Readiness Index-НРИ)

Шта прати Процењује степен до кога је одређена земља спремна да искористи прили-
ке и предности које нуди дигитална економија преко композитног индекса 
који је састављен од четири главне категорије (подиндекси): 1) подиндекс 
за окружења (политичко и регулаторно окружење, пословно и иновативно 
окружење), 2) подиндекс спремности (индикатори инфраструктуре, присту-
пачност, вештине), 3) подиндекс употребе(употреба од стране појединаца, 
предузећа, државе),
4) подиндекс ефекта (економски утицаји, друштвени утицаји). 

Позиција Србије Србија је напредовала на листи од 94. позиције 2009/2010 (од 138 земаља), 
до 75. позиције у последњем прегледу из 2016. године (од 139 земаља).

Позиција одабра-
них земаља региона

У периоду 2102–2015. Србија је била најгоре позиционирана међу сусед-
ним земљама региона (Црна Гора, Хрватска, БИХ, Македонија). У 2016. 
години на НРИ листи најлошије позиционирана земља региона била је 
Босна и Херцеговина.

25 European Commission, Digital Transformation Scoreboard 2018, EU businesses go digital: Op-
potuniteis, outcomes and uptake, Luxemburg, 2018.
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УН, Индекс развоја е-управе (E-Government development Inex-EGDI)

Шта прати Истражује и мери развој е-управе, као значајноg делa развоја информа-
ционог друштва са повратним ефектима на целокупан друштвени развој. 
Осим е-управе у ужем смислу, УН прате и повезане феномене као што су 
Open governmentdata, е-партиципација и слично.

Позиција Србије На листи ЕГДИ за 2018. годину Србија је сврстана у групу земаља са висо-
ком вредношћу индекса између 0,50 и 0,75.

Позиција одабра-
них земаља региона

У тој групи налазе се и остале земље из региона (Црна Гора, Македонија, 
Хрватска, БИХ), осим Словеније која је у најнапреднијој групи земаља са 
врло високим ЕГДИ индексом изнад 0,75. Иако је у порђењу са осталим 
земљама региона у групи ЕГДИ високе вредности за 2018. годину Србија 
пласирана на најбољем 49. месту (Црна Гора – 58, Хрватска – 55, Маке-
донија – 79, БИХ – 105), таква позиција представља пад у односу на 2016. 
годину за 10 места када је Србија била позиционирана на 39. месту.

„Хуавеј“ Глобални индекс повезаности (Huawei’s Global Connectivity Index)

Шта прати Прати корелацију између развоја ИКТ инфраструктуре и раста ГДП-а 
националне економије. Према Хуавеју инвестирањем у пет кључних 
дигиталних технологија (широкопојасне конекције, дата центри, клауд 
сервиси, биг дата, ИоТ) поставља се основна инфраструктура за дигиталну 
трансформацију, дугорочни економски раст, конкурентност, иновације и 
продуктивност национале економије

Позиција Србије Србија је рангирана на 53. месту са скором 46 од 100.

Позиција одабра-
них земаља региона

Осим Србије листиране су и Хрватска на 35. месту и Словенија на 26. 
месту.

Компанија „McKinsey“ Индекс дигитализације (Country Digitization Index)

Шта прати Агрерира више индикатора из различитих области као што су ИКТ понуда, 
иновације, употреба од стране појединаца, компанија, влада, како би пре-
ко њих упоредила ниво дигитализације одабраних земаља. Према резулта-
тима њиховог истраживања оно што се дешава у реалном свету одражава 
се и на дигитални свет, тако да интензитет дигитализације земаља стоји 
под значајним утицајем политичких и укупних социо-економских промена 
и дешавања.

Позиција Србије Србија је 2017. године позиционирана на 114. месту од 243 земље, што је 
за 13 места боље него у 2016. години.

Позиција одабра-
них земаља региона

Хрватска  је на 60. позицији, Словенија на 105, Црна Гора на 133, Маке-
донија на 162. и БИХ на 164. позицији.

Извор: ITU, Measuring the Information SocietyReport 2017, Geneva, 2017; Worl Economic Forum, The 
Global Information Technology Report, 2016, Geneva, 2016; Unated Natios, E-Government Survey 2018, 
NY, 2018;

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html; https://www.digitalcountryindex.com/
country-index-results
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Овакве анализе дају доста материјала за размишљање и могу бити осно-
ва исправних одлука о даљим акцијама и деловањима у сфери дигитализације. 
Србија је остварила значајан циљ покретањем замајца трансформације своје 
привреде и остварила позитивне резултате у развоју ИКТ окружења, инфраструк-
туре, и имплементације дигиталних технологија. Међутим, одређени заостатак у 
ефектима који су били очекивани или пожељни за српску привреду идентификује 
већина методологија, што нас пласира углавном у доње сегменте табела и међу-
народних прегледа. Закључак који недвосмислено следи јесте да Србија постојећу 
основу за интензивну дигитализацију своје привреде не користи на адекватан на-
чин, и да то ради недовољно брзо у односу на своје конкуренте.

Србија се заправо нашла у тзв. „новом дигиталном јазу“ који показује да 
земља нема довољно способности и капацитета да оствари прави утицај од при-
мењене ИКТ за трансформацију своје економије и друштва, остваривање одр-
живог развоја и унапређење пословања домаћих предузећа. Приоритетне акције 
зато морају бити предузете управо у овом смеру.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ?

Разлози који треба да мотивишу привреду Србије да што интензивније спрово-
ди процес дигитализације своје привреде свакако су везани за чињеницу да ова 
група ИК технологија опште намене трансформише пословне процесе у свим об-
ластима рада и деловања омогућавајући ефикаснији и продуктивнији пословање 
и дајући као резултат производе или услуге који су боље прилагођени затевима 
пробирљивих потрошача. Хоризонтална примена ИКТ у разним привредним гра-
нама и секторима креира потпуно нове пословне могућности које могу проме-
нити будућност не само појединачног домаћег предузећа, него и индустријске 
гране као целине. На тај начин отварају се нове поља делатности, динамизирају 
постојеће привредне гране и системи, а укупан ниво продуктивности и конкурент-
ности привреде подиже се на виши ниво. Оно што је посебно битно, динамичније 
привредне активности отварају и нова радна места, што може значајно допринети 
смањењу тренутно високе стопе незапослености у домаћој привреди.

Неопходан предуслов за такав економски преображај Србије је да на-
ционална економија развије инфраструктурне потенцијале, а свако предузеће 
усвоји нове организационе и пословне моделе засноване на ИКТ и развија об-
разовану радну снагу26.

Квалитетна инфраструктура је кључан предуслов дигитализације српске 
привреде и развоја дигиталних предузећа која примењују е-пословање. Брзо ши-

26 Видас-Бубања, М., „Дигитална економија као нова развојна шанса Србије“, Монографија Свет 
и Србија изазови развоја и интеграција, уредник, Грк, С. Институт друштвених наука, Београд, 
2015, стр. 89–116.
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рење широкопојасних конекција се сматра једним од кључних услова за реализа-
цију дигиталних иновација у привреди Србије. При томе, широкопојасне мобил-
не конекције великих брзина су посебно значајне за унапређивање повезаности 
далеких и мање развијених региона, где би дигиталне иновације могле да донесу 
преко потребан регионални раст и развој. Са пенетрацијом у фиксном broadband-у 
од 15% и у мобилном од око 56% у 2015. години Србија је изнад просека света, 
али заостаје за просеком Европе27.

За остваривање дигиталне економије неопходно је знање. Расположивост 
инфраструктуре или технолошких решења не даје очекиване резултате ако није 
искориштена на прави начин. Циљеви српске економије зато морају високо ран-
гирати питање знања, образовања, науке и информатичке писмености. Потребно 
је креирати знања у различитим друштвеним категоријама од младих, преко оних 
радно способних, до оних који активно учествују у дигиталној економији, али не 
као креатори вредности, већ као ментори, саветници или просто корисници. Ана-
лизе показују да је за 90 посто послова нужно основно информатичко знање, али 
да је и за живот у новом дигиталном добу такође потребно информатичко знање 
појединца као корисника.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ И НАУКЕ КАО КОМПОНЕНТА 
ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ДОМАЋЕ ПРИВРЕДЕ

Као и све друге области, култура и научно стваралаштво у свој својој разноврсности 
и богатству облика деловања се налазе пред изазовима процеса дигитализације. Ди-
гитализација културног наслеђа и савременог научног стваралаштва је врло сложен 
и захтеван процес у коме се Србија налази тек на самим почецима деловања. У том 
смислу, пред културним и научним установама и организацијама налазе се озбиљни 
задаци као што су: 1) обезбеђење инфраструктуре за процес дигитализације (оп-
рема, конекције и сл), 2) увођење нових организационих модела рада и деловања 
који ће бити засновани и на примени дигиталних технологија, и 3) обука радне сна-
ге која мора бити оспособљена да ради са новим дигиталним алатима.

Овако сложени задаци могу бити споведени само кроз сарадњу и зајед-
ничко деловање свих учесника процеса који укључују државу, привредни сектор, 
Академију, културне институције, научни сектор, до самих корисника који се сада 
интерактивно могу укључити и својим ставовима и идејама допринети успешнијој 
реализацији задатака. Формирање укупног амбијента који ће подржати дигита-
лизацију културне и научне сфере у највећој мери је у надлежности државе, од 
доношења правне регулативе и норми, где Правилиник о дигитализацији библи-
отечке грађе и извора представља тек први правни акт који је донесен у овој у 

27 РАТЕЛ, Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2014, 
Београд, 2015.



102

области, до дефинисања техничких стандарда или дигиталних модела рада кул-
турних и научних институција.

Важност и значај дигитализације културне баштине и савременог научног 
стваралаштва може се сагледати из више аспеката:

• као нови и савремен начин пословања установа науке и културе;

• као могућност за креирање и пружање нових услуга грађанима;

• као подстицај за развој културе и научног стваралаштва;

• као ширење доступности културних и научних садржаја Србије домаћој 
и светској јавности;

• као ефикасан начин да се културна баштина Србије и савремено научно 
стваралаштво сачува од заборава;

• као велика и важна шанса за представљање наше културне баштине и 
научних потенцијала и знања у глобалним резмерама.

Када се говори о дигитализацији као процесу који треба да обезбеди еко-
номски раст и просперитет, интересантно је нагласити значај дигитализације 
културе и науке из два угла: 1) из угла расположивости знања и истраживачких 
потенцијала као неопходног предуслова за успешну реализацију процеса дигита-
лизације, и 2) у контексту сагледавања ових области као значајног извора меке 
моћи једне државе. Мека моћ функционише по принципу привлачности за циљну 
публику и утицаја на њу користећи ресурсе као што су образовање, култура, пре-
дузетнишво, а не искључиво војна надмоћ и сила. Мека моћ има за циљ да земљи 
пружи могућност да, промовишући сопствена богатства, у виду садржаја прила-
гођених иностраним публикама, њиховим навикама, жељама и потребама, поди-
гне свест јавности о држави, њеној политици, економији, култури28. Уз веће знање 
о земљи и њеним производима, услугама које нуде њене компаније или култури 
коју нуде културне институције, ствара се позитиван утисак, конзументи се везују 
за земљу, шире своја знања о њој, истичу њене позитивне особине и тако расте 
и број оних који би са њом сарађивали у различитим областима. Дигитализација 
културе и науке зато шири изворе меке моћи које Србија може да искорити за 
остваривање својих како политичких интереса (реализација циљева њене спољне 
политике, позиционирање државе у политичком миљеу света), тако и посебно за 
остваривање њених економских интереса (држава се представља као пожељан тр-
говински партнер, или привлачна инвестициона дестинација)29.

28 Бубања Ива, „Утицај меке моћи на конкурентност привреде“, International Convention on Quality 
2018., зборник, Београд, Србија, 2018, стр, 29–32.

29 Morgenthau, H., Thompson W. K., Clinton D., Politics among nations, McGraw-Hill Education, Syd-
ney, 2005.
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ЗАКЉУЧАК

Развој дигиталне економије у Србији је неминовност која ће нам се догодити пре 
или касније, са више или мање успеха у зависности од нивоа наше свести колико 
се савремени привредни и друштвени амбијент променио и колико је важно да му 
се што пре прилагодимо да би остали део светског и европског тржишта. Овакав 
развој захтева промену економског система земље који ће бити у могућности да 
подржи нове пословне моделе засноване на знањем интензивним технологијама. 
Србија свакако има основу на којој може градити успешну дигиталну економију, 
али мора много озбиљније да ради на постављању инфраструктурно-организацио-
но-кадровског оквира који би дао могућност домаћим предузећима да кроз при-
мену ИК технологије остваре конкурентније пословање, а националној економији 
да обезбеди дугорочан економски раст.

То није задатак који се може одрадити у кратком временском периоду, није 
одлука која се може декларативно одредити на основу жеље и хтења, нити је ре-
гулатива која се може успоставити законом и правилником. Подлогу морамо тра-
жити у настојању да обликујемо нови простор сарадње унутар домаћег привред-
ног система у коме ће следећи фактори бити уважени на прави начин:

1. Стални рад на унапређењу основе за развој дигиталне економије и друштва-
која има три битне компоненте: ТЕХНОЛОШКУ која се бави даљим раз-
војем и унапређењем квалитета постојеће физичке инфраструктуре, 
КАПИТАЛНУ која обезбеђује финансирање активности и бави се распо-
ложивошћу потребног капитала и РЕГУЛАТОРНУ која ствара правну ин-
фарструктуру за нови пословни амбијент.

2. Подизати свест и спремност за развој нове дигиталне економије и друштва 
– успешне економије данас морају поседовати висок капацитет адапта-
билности и агилности на промене и прихватање нових изазова везаних 
за интезиван развој дигиталних технологија и њихов широк спектар ути-
цаја на све области живота и рада. Да би биле конкурентне у савременим 
условима, државе морају бити спремне да „апсорбују“ нове дигиталне 
технологије, односно морају поседовати склоност ка прихватању тех-
нолошких промена и прилагођавању на иновативне дигиталне помаке. 
У контексту укупне друштвене адаптабилности на дигитално окружење 
централну позицију има агилност самих предузећа да изврше дигиталну 
траснформацију. Под пословном агилношћу се не посматра само брзина 
којом компаније прихватају промене, већ да ли оне ефективно користе 
расположиве дигиталне ресурсе како би се трансформисале и максими-
зирале предности од нових пословних шанси и могућности јер само на 
тај начин могу бити извор динамике раста целе привреде и постати цен-
трална полуга националне конкуретности.
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3. Дати приоритетан значај иновацијама и знању – Управљање знањем и 
подела знања играју кључну улогу у дефинисању капацитета националне 
економије да идентификују адекватан одговор на нове технолошке иза-
зове и помаке. Знање као фактор који обухвата неопходну инфраструк-
туру која омогућава дигиталну трансформацију путем откривања, раз-
умевања и учења о новим технологијама, обухвата следеће подфакто-
ре: 1) ТАЛЕНТЕ који представљају образовану радну снагу која поседује 
способности за реализацију процеса дигитализације; 2) раположивост 
талената условљену системом ЕДУКАЦИЈЕ И ТРЕНИНГА (ОБРАЗОВАЊЕ); 3) НАУЧНУ 
КОНЦЕНТРАЦИЈУ која указује на значај улагања у истраживање и развој и 
производњу знања који су неоходни у новој дигиталној економији30.

У овом процесу значајно је сагледати да предности увођења дигиталне еко-
номије нису везане само за технолошке секторе који данас доминантно уводе тех-
нологију и раде решења на њима. Предности се морају осетити у свим елементи-
ма друштва, а посебно у индустрији и индустријским гранама које су препознате 
као стратешке, али и у областима као што су култура и научно стваралаштво. Као 
што је тврдио још 1996. године Тапскот,31 свет улази у доба мрежне интелигенције 
(„Age of Networked Intelligence“) где се не ради само о „повезивању технологије... 
паметних машина... већ и о повезивању људи путем технологије“ што „значи ком-
биновање интелигенције, знања и креативности за продоре у креирању богатства 
и у социјалном развоју“.
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SUMMARY: The digitalization level of society and economy is growing in accordance with rising 
acceptance and implementation of digital technologies and with transfer of social and eco-
nomic activities on Internet. Serbia, being at the beginning of information society and digital 
economy development, has to define proper infrastructure-organization-human framework 
in order to tap all the advantages offered by new technologies for more competitive work of 
domestic enterprises and long-term sustainable development of national economy. Starting 
from the view that the economic growth and progress of an economy is directly conditioned 
by its scientific and cultural potential, the paper analyzes the progress made by Serbia in the 
process of digitizing the economy and, in this context, the importance of digitizing domestic 
scientific and cultural heritage.
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ПРИМЕНА ДОМАЋИХ И ИНОСТРАНИХ
ДИГИТАЛНИХ РЕПОЗИТОРИЈУМА ПАТЕНТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПАМЕТНО ОДАБИРАЊЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Мирјана Јелић
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

САЖЕТАК: Овим радом су патентне активности домаћих изумитеља на територији Републике 
Србије, које су истражили проф. др Ђуро Кутлача и др Душица Семенченко, употпуњене 
упоредним приказом домаћих и иностраних патентних активности домаћих изумитеља, а 
на основу објављених изума домаћих изумитеља, који су доступни у дигиталним репозито-
ријума патената, јер су за разматрање паметног одабирања специјализација у Републици 
Србији, поред домаћих релевантне и иностране патентне активности домаћих изумитеља. 
Упоредним приказом је обухваћен период од 1972. до 2015. по годинама приоритета 
пријава патената са домаћим изумитељимa, при чему су упоређивани укупан број објава 
и структура објављених патентних докумената према областима технологије, док је број 
објава према иностраним заводима објаве посматран самостално. Доња временска међа 
приказа проистекла је из чињенице да је домаћи иновациони систем почео нормално да 
функционише тек седамдесетих година прошлог века, док је горња временска међа проис-
текла из природе патентног система, која подразумева објаву пријаве патента по протоку 
18 месеци од датума приоритета.

У раду је показано да је сагледавање транснационалних патентних активности 
домаћих изумитеља за потребе паметног одабирања специјализација значајно из више 
разлога. Први и основни је што је временом растао удео транснационалних патентних 
активности домаћих изумитеља у укупној патентној активности, да би у последњих десет 
година био скоро на истом нивоу са патентним активностима на територији Републике 
Србије. Други разлог је комплементарност области технике које су заступљене у структури 
домаћих и иностраних објава изума домаћих изумитеља у патентној документацији. Трећи 
разлог је распрострањеност објава изума домаћих изумитеља, за које је захтевана зашти-
та патентом у иностранству, на територијама технолошки најразвијенијих земаља света, а 
што указује на конкурентност производа и технологија домаће памети.

Кључне речи: транснационалне патентне активности, домаћи изумитељи, патентне базе, па-
метна специјализација
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За паметно одабирање специјализације у Републици Србији, поред патентних 
активности домаћих изумитеља на територији Републике Србије, које су истра-
жене и систематизоване за период од 1921. до 2013. године [1], релевантне су и 
њихове транснационалне патентне активности. Оне су у раду приказане упоред-
но са активностима на територији Републике Србије за период од 1972. до 2015. 
године, при чему су упоређивани укупан број објава и структура објављених 
патентних докумената према областима технологије, док је број објава према 
иностраним заводима објаве посматран самостално. Наведено је у складу са 
тачком (б) дела 3 Анекса I Уредбе Европске уније бр. 995/2012, која се одно-
си на статистике које су релевантне за праћење области науке и технологије, а 
која конкретно прописује праћење расположивих националних и транснацио-
налних патентних активности [2]. Имајући у виду да је у периоду након Другог 
светског рата, тек од седамдесетих година прошлог века „ИР систем поново у 
‘нормалном оперативном моду’“ [1] он се у раду означава као полазни. Такође, 
рад се са упоредним приказом домаће и транснационалне патентне активности 
домаћих изумитеља у периоду од 1972. до 2015. године надовезује на позив „на 
дијалог .... а све у циљу обезбеђивања реалних претпоставки за предузимање 
даљих активности на изградњи националног иновационог система и даљег раз-
воја наука и иновација у Србији“ [1]. На наведени начин се уједно употпуњује 
слика о потенцијалима који се налазе у људским ресурсима за технолошки раз-
вој земље, као и за развој економије која се базира на знању.

Имајући у виду да је Република Србија земља која се припрема за члан-
ство у ЕУ, самим тим је позвана на фокусирање на „иновације као резултат тран-
сформације знања у додатну вредност“ и на „паметно одабране специјализације“ 
[3], тим пре што је Србија успела да побољша позицију на европској иновационој 
лествици јер је прешла пут од групе скромних иноватора [4] до групе умерених 
иноватора у којој се налазе Хрватска, Мађарска и Чешка [5]. У прилог наведеном 
говоре резултати најновијих студија за земље ЕУ, које показују да су индустрије 
које се базирају на патентима, у периоду од 2011. до 2013. године, у Хрватској 
оствариле приход од преко 5,8 милијарди евра, односно 13,2% од БДП-а те земље, 
док је у истом периоду приход од патената у Чешкој био највећи међу земљама 
које нису у групи ЕУ15 и износио је преко 35 милијарди ЕУР, односно 22,3% од 
БДП-а [6]. Иначе, индустрије у ЕУ које се базирају на патентима су у наведеном 
периоду на целој територији ЕУ оствариле приход од преко 2.000 милијарде евра, 
односно 15,2% од укупног БДП-а ЕУ, а у истом периоду су допринеле и отварању 
преко 22 милиона нових радних места, односно 10,3% од свих новоотворених 
радних места на територији ЕУ [6].

Будући да је Република Србија самостална држава од 2006. године, и да 
је пре тога била у саставу заједнице Србија и Црна Гора, односно Југославије, 
у другом делу рада је дат сумарни упоредни приказ домаће и транснационалне
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патентне активности изумитеља искључиво са територије Србије за целокупан пе-
риод. У трећем, четвртом и петом делу рада сагледани су засебно периоди од 
2006. до 2015. године од када је Србија самостална, као и периоди од 1992. до 
2005. и од 1972. до 1991. године када је Србија била у склопу Србије и Црне 
Горе, односно Југославије. Прикази домаћих и транснационалних патентних ак-
тивности за период од 2006. до 2015. године базирани су на расположивим по-
дацима из базе објављених патентних докумената Global Patent Index којом адми-
нистрира Европски завод за патенте [7]. Пошто у наведеној бази у највећој мери 
нису обухваћене класе објављених пријава патената домаћих изумитеља према 
Међународној класификацији патената [8] за периоде од 1972. до 1991. године 
и од 1992. до 2005. године, као извор података у највећој мери је коришћена 
база Espacenet, којом такође администрира Европски завод за патенте [9]. Домаћа 
база МIMOSA RS [10] коришћена је за употпуњавање недостајућих класа из по-
менуте Espacenet базе за домаће објаве пријава патената. Имајући у виду при-
роду међународних система патентне заштите, односно различите датуме објава 
патентних докумената у зависности од датума покретања патентне заштите у ино-
странству, као и потребе поређења домаћих и транснациоалних патентних актив-
ности домаћих изумитеља, поменути временски интервали, односно године, у се 
раду везују за годину у којој је први пут поднета пријава патента било где у свету, 
односно за годину приоритета. Пошто се пријаве патената објављују након прото-
ка 18 месеци од датума приоритета, аналитички приказ у раду је са горње стране 
ограничен на 2015. годину. Наведено је у складу са препоруком да се датум прио-
ритета користи као референтни датум у патентним статистикама које одражавају 
инвентивне активности [11]. Осим наведеног, у циљу очувања једнозначног одра-
за инвентивне активности у статистичком приказу, примењен је филтер за патент-
не фамилије напред наведених база података. Наиме, под патентном фамилијом 
се подразумева сет патената или пријава патената који су међусобно повезани са 
једном или више приоритетних пријава [11]. Стога се применом филтера за па-
тентне фамилије избегава вишеструко бројање објаве једног истог изума за који 
је поднета пријава патента у више земаља. Осим тога, избегава се и вишеструко 
бројање објава једног истог изума имајући у виду различите врсте објава пријава 
патената (објава пријаве патента, објава признатог патента или објава признатог 
патента са измењеним патентним захтевима и томе слично).

СУМАРНИ ПРЕГЛЕД ПЕРИОДА ОД 1972. ДО 2015. ГОДИНЕ

У последњих десет година посматраног периода, просечан однос броја трансна-
ционалних и домаћих објава изума домаћих изумитеља у патентној документа-
цији износио је 0,6 (Табела 1), при чему се у периоду од 2010. до 2015. године 
број транснационалних и домаћих објава изума домаћих изумитеља скоро изјед-
начио (Слика 1). Осим тога, однос броја транснационалних и домаћих објава
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изума домаћих изумитеља у патентној документацији у периоду од 2006. до 2015. 
године био је три пута већи него у периоду од 1992. до 2005. године и осам пута 
већи него у периоду од 1972. до 1991. године (Табела 1).

Табела 1: Приказ броја патентних фамилија објављених патентних
докумената домаћих изумитеља у земљи и иностранству

у карактеристичним периодима према годинама приоритета

Период Домаће Иностране Иностране/Домаће

2006. до 2015. 1573 992 0,6

1992. до 2005. 2979 654 0,2

1972. до 1991. 4742 368 0,08

Укупно 9294 2014 0,2

Слика 1: Приказ броја објављених патентних фамилија домаћих изуми-
теља у земљи и иностранству за интервал приоритетних година од 1972. 
до 2015.

У структури домаћих објава изума домаћих изумитеља у патентној доку-
ментацији за целокупан посматрани период, најзаступљеније области технике су 
у секцијама А, Б и Ф Међународне класификације патената, док су у структури 
транснационалних објава изума домаћих изумитеља у патентној документацији 
најзаступљеније области у секцијама А, Х и Г (Слика 2). Наведено указује на ком-
плементарност области технологије које су заступљене у домаћим и иностраним 
објавама домаћих изумитеља у патентној документацији.

Приказ територијалне распрострањености објава изума домаћих изумитеља 
за које је захтевана заштита патентом у иностранству показује да су најфреквент-
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није иностране територије објава пријава патената домаћих изумитеља највеће 
економије света, односно технолошки најразвијеније земље света као што су Ка-
нада, Република Кореја, Немачка, Русија, САД и Тајван (Слика 3). Осим наведе-
ног, у структури објављених изума у иностраној патентној документацији домаћих 
изумитеља доминирају објаве Светске организације за интелектуалну својину 
(СОИС) (Слика 3), које указују на намеру о интернационализацији патентне заш-
тите изума домаћих изумитеља. Ту намеру потврђују и објаве Европског завода за 
патенте (ЕЗП), које су на сличном нивоу са бројем објава за територију Немачке, 
али потенцијално покривају територију целе Европе.

Слика 2: Упоредни приказ броја фамилија објављених патентних доку-
мената домаћих изумитеља у земљи и иностранству према секцијама 
Међународне класификације патената за интервал приоритетних година 
од 1972. до 2015. године.

Слика 3: Транснационалне објаве пријаве патената домаћих изумитеља 
према најфреквентнијим заводима објаве за интервал приоритетних го-
дина од 1972. до 2015. године.



112

ПЕРИОД ОД 2006. ДО 2015. ГОДИНЕ

У последњих пет година посматраног периода (2011–2015), број објава изума у 
транснационалној и домаћој патентној документацији је био на скоро истим ни-
воу, када је њихов однос износио 0,9, док је у периоду од 2006. до 2010. тај однос 
био скоро дупло мањи и износио је 0,5 (Табела 2).

Табела 2: Приказ броја патентних фамилија објављених
патентних докумената домаћих изумитеља у земљи и иностранству

у периоду од 2006. до 2015. године.

Период Домаће Иностране Иностране/Домаће

2006. до 2015. 1573 992 0,6

2006. до 2010. 1042 522 0,5

2011. до 2015. 531 470 0,9

Даље, упоредни приказ фамилија објављених патентних докумената до-
маћих изумитеља у земљи и иностранству, према секцијама Међународне класи-
фикације патената у периоду од 2006. до 2015. године (Слика 4), указује на ком-
плементарност области технике које су заступљене у објавама изума у домаћој 
и иностраној патентној документацији, јер су у структури домаћих објава биле 
најзаступљеније секције А, Б и Ф, док су у структури иностраних објава пријава и 
признатих патената биле најзаступљеније секције Х, Г и Ц.

Слика 4: Упоредни приказ фамилија објављених патентних докумената 
домаћих изумитеља у земљи и иностранству према секцијама Међу-
народне класификације патенатаза интервал приоритетних година од 
2006. до 2015.
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На основу структуре објава изума домаћих изумитеља у иностраној па-
тентној документацији према заводима објаве, у посматраном периоду, може се 
закључити да доминирају објаве Светске организације за интелектуалну својину 
(СОИС) (Слика 6), које указују на намеру интернационализације патентне зашти-
те. Осим тога, највећи део објава изума домаћих изумитеља у иностраној патент-
ној документацији концентрисан је на територијама Тајвана, Републике Кореје и 
САД-а (Слика 5).

ПЕРИОД ОД 1992. ДО 2005. ГОДИНЕ

У посматраном периоду број објава изума домаћих изумитеља у домаћој па-
тентној документацији достигао је свој минимум током 1999. године, да би тек 
2004. достигао ниво из 1992. године. Са друге стране, број објава изума до-
маћих изумитеља и иностраној патентној документацији је био на минимуму 
1993. и 1994. године да би свој максимум достигао 2004. године, при чему је 
у периоду од 1999. до 2004. године био у константном порасту. Наведено се 
одразило на значајне разлике односа броја објава изума домаћих изумитеља у 
иностраној и домаћој патентној документацији у периодима од 1992. до 1998. и 
од 1999. до 2005. године, јер је тај однос четири пута већи у периоду од 1999. 
до 2005 године када је износио 0,4, а што је двоструко више од просека за це-
локупни посматрани период (Табела 3).

Слика 5: Транснационалне објаве пријаве патената домаћих изумитеља 
према најфреквентнијим заводима објаве за интервал приоритетних го-
дина од 2006. до 2015.
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Табела 3: Приказ броја патентних фамилија објављених
патентних докумената домаћих изумитеља у земљи и иностранству

у периоду од 1992. до 2005. године.

Период Домаће Иностране Иностране/Домаће

1992. до 2005. 2979 654 0,2

1992. до 1998. 1808 202 0,1

1999. до 2005. 1171 452 0,4

На основу упоредног приказа фамилија објављених патентних докумената 
домаћих изумитеља у земљи и иностранству, према секцијама Међународне кла-
сификације патената у периоду од 1992. до 2005. године, може се закључити да 
у највећој мери постоји комплементарност области технике које су заступљене у 
објавама у домаћој и иностраној патентној документацији, јер су у структури до-
маће патентне документације најзаступљеније секције А, Б и Ф, док су у структури 
иностране патентне документације домаћих изумитеља, поред секције А, најза-
ступљеније секције Х и Г (Слика 6).

У структури објава изума домаћих изумитеља у иностраној патентној доку-
ментацији, у посматраном периоду, доминирају објаве Светске организације за 
интелектуалну својину (СОИС) које, такође, указују на намеру интернационали-
зације патентне заштите (Слика 7). Осим тога, највећи део објава пријава изу-
ма домаћих изумитеља, је према структури иностране патентне документације, 
концентрисан на територијама Европе (Мађарска, Немачка и објава Европског 
завода за патенте (ЕЗП)), Републике Кореје, Тајвана и САД (Слика 7).

Слика 6: Упоредни приказ фамилија објављених патентних докумената 
домаћих изумитеља у земљи и иностранству према секцијама Међуна-
родне класификације патената за приоритетне године од 1992. до 2005.
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Слика 7: Транснационалне објаве пријаве патената домаћих изумитеља 
према најфреквентнијим заводима објаве за интервал приоритетних го-
дина од 1992. до 2005.

ПЕРИОД ОД 1972. ДО 1991. ГОДИНЕ

На основу упоредног приказа фамилија објављених патентних докумената до-
маћих изумитеља у земљи и иностранству, према секцијама Међународне кла-
сификације патената у периоду од 1992. до 2005. године, може се закључити да 
у највећој мери постоји комплементарност области технике које су заступљене у 
објавама у домаћој и иностраној патентној документацији, јер су у структури до-
маће патентне документације најзаступљеније секције А, Б и Ф, док су у структури 
иностране патентне документације домаћих изумитеља, поред секције А, најза-
ступљеније секције Х и Г (Слика 6).

У структури објава изума домаћих изумитеља у иностраној патентној доку-
ментацији, у посматраном периоду, доминирају објаве Светске организације за 
интелектуалну својину (СОИС), које, такође, указују на намеру интернационали-
зације патентне заштите (Слика 7). Осим тога, највећи део објава пријава изума 
домаћих изумитеља, је према структури иностране патентне документације скон-
центрисан на територијама Европе (Мађарска, Немачка и објава Европског заво-
да за патенте (ЕЗП)), Републике Кореје, Тајвана и САД (Слика 7).
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Табела 4: Приказ броја патентних фамилија објављених
патентних докумената домаћих изумитеља у земљи и иностранству

у периоду од 1972. до 1991. године.

Период Домаће Иностране Иностране/Домаће

1972. до 1991. 4742 368 0,08

1972. до 1977. 741 10 0,01

1978. до 1991. 4001 358 0,1

Упоредни приказ фамилија објављених патентних докумената домаћих изу-
митеља у земљи и иностранству према секцијама Међународне класификације 
патената у периоду од 1972. до 1991. године (Слика 8) указује на дискретну ком-
плементарност области технике које су заступљене у објавама домаћих и иностра-
них пријава и признатих патената, јер су у структури домаћих објава пријава и 
признатих патената најзаступљеније класе А, Б и Ф, док су у структури иностраних 
објава пријава и признатих патената најзаступљеније класе Б, А и Х.

У погледу територијалне распрострањености објава изума домаћих изуми-
теља у иностраној патентној документацији, највећи део је био концентрисан на 
територијама САД, Европе (Немачка и објаве Европског завода за патенте) и Ру-
сије (Слика 9).

Слика 8: Упоредни приказ секција међународних класа објављених 
пријава патената домаћих изумитеља у земљи и иностранству за приори-
тетне године од 1972. до 1991. године



117

Слика 9: Транснационалне објаве пријаве патената домаћих изумитеља 
према најфреквентнијим заводима објаве за интервал приоритетних го-
дина од 1972. до 1991.

ЗАКЉУЧАК

Овим радом су патентне активности домаћих изумитеља на територији Републике 
Србије, које су представљене у [1], употпуњене упоредним приказом домаћих и 
иностраних патентних активности домаћих изумитеља на основу објављених изу-
ма који су доступни у дигиталним репозиторијума патената, јер су за разматрање 
паметног одабирања специјализација у Републици Србији, поред домаћих, реле-
вантне и иностране патентне активности домаћих изумитеља. У раду је показано 
да је сагледавање транснационалних патентних активности домаћих изумитеља за 
потребе паметног одабирања специјализација значајно из више разлога.

Први и основни разлог проистиче из чињенице да је удео транснационал-
них патентних активности домаћих изумитеља временом све већи. На основу по-
ређења расположивих података о патентним активностима домаћих изумитеља у 
иностраству са патентним активностима домаћих изумитеља у земљи, намеће се 
закључак да су транснационалне патентне активности по свом интезитету значај-
не у периоду од 1992. до 2015. године, и да су у константном порасту од 1978. 
године. При томе се број објављених изума домаћих изумитеља, у домаћој и ино-
страној патентној документацији у последњих десет година посматраног периода 
значајно приближио, да би се у последњих пет година скоро изједначио.

Други разлог проистиче из комплементарности области технике које су за-
ступљене у објавама изума домаћих изумитеља у домаћој и транснационалној па-
тентној документацији. На наведено указује сумарни преглед структуре домаћих 
и иностраних објава изума домаћих изумитеља у патентној документацији за
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период од 1972. до 2015. године, као и дубље упоредне анализе домаћих и транс-
националних патентних активности домаћих изумитеља према карактеристичним 
временским периодима. Наиме, у структури објава изума домаћих изумитеља у 
домаћој патентној документацији за целокупан посматрани период од 1972. до 
2015. године, најзаступљеније области технике су у секцијама А, Б и Ф међунаро-
дне класификације патената, док су у структури објава изума домаћих изумитеља 
у транснационалној патентној документацији најзаступљеније области у секција-
ма А, Х и Г (Слика 2). Наведено потврђује и структура објављених изума домаћих 
изумитеља у иностраној патентној документацији према областима технологије, 
за период од 1992. до 2015. године.

Трећи разлог за сагледавање транснационалних патентних активности до-
маћих изумитеља проистиче из територијалне распрострањености објава изума 
домаћих изумитеља у иностраној патентној документацији, јер је у раду показа-
но да су најфреквентније иностране територије објава изума домаћих изумитеља 
највеће економије света, односно технолошки најразвијеније земље света као што 
су Канада, Република Кореја, Немачка, Русија, САД и Тајван (Слика 3). Осим на-
веденог, у структури објављених изума домаћих изумитеља у иностраној патентној 
документацији доминирају објаве Светске организације за интелектуалну своји-
ну (СОИС) /Слика 3/, које указују на намеру о интернационализацији патентне 
заштите изума домаћих изумитеља. Ту намеру потврђују и објаве изума домаћих 
изумитеља од стране Европског завода за патенте (ЕЗП), које су на сличном нивоу 
са бројем објава за територију Немачке.

Поред тога, значај наведене комплементарности области технике заступље-
них у објавама изума домаћих изумитеља у домаћој и транснационалној патент-
ној документацији посебно потврђује чињеница да су транснационалне објаве 
домаћих изумитеља концентрисане на најконкурентнијим и највећим тржиштима 
света. Имајући у виду да су секције Х и Г међународне класификације патената, 
које су најзаступљеније у транснационалним патентним активностима домаћих 
изумитеља, високотехнолошке области, и да указују на потенцијал за извоз високо-
технолошких производа, јер и „сасвим мала земља може бити веома конкурентна 
у подручју високих технологија“ [3], потребно је континуирано праћење трансна-
ционалних патентних активности домаћих изумитеља „за предузимање даљих ак-
тивности на изградњи националног иновационог система и даљег развоја наука и 
иновација у Србији“ [1]. На наведно указују најновији подаци према којима је Ср-
бија по извозу производа средње и високе технологије, који је мерило технолошке 
конкурентности и способности да се комерцијализују резултати истраживања и 
развоја, у односу на 2010. годину остварила пораст од 39,1%. [5]. У том смислу, 
рад представља допринос информационо-документационој бази за идентифика-
цију извозних и развојних потенцијала Републике Србије.
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Међутим, ове анализе је потребно употпуњавати квалитативним анализама 
патентних активности домаћих изумитеља ради идентификације примера најбоље 
праксе, односно примера изузетне привредне примене патентираних решења. 
Тако на пример, квантитативне анализе објава пријава патената приказаних у 
раду показују да је област грађевинарства (секција Е) на шестом месту по учеста-
лости патентирања (Слика 2), али у тој области постоји несумњиви континуитет са 
изузетним дометима српских изумитеља, а који се протеже од периода у коме су 
стварали Милутин Миланковић и Бранко Жежељ, закључно са савременим науч-
ницима [12,13]. Осим тога, интересантно је да је број патентираних изума српских 
изумитеља у специфичној области грађевинарства – области сеизмике и санације 
клизишта у последњих 20 година на нивоу од 20% од укупног броја патената које 
је Европски завод за патенте признао изумитељима из Европе, а та се решења 
успешно примењују у земљи и иностранству и доприносе квалитету живота [14]. 
У том смислу је код квантитативних анализа патентних активности домаћих изу-
митеља потребно и њихово поређење са глобалним трендовима по технолошком 
областима, јер је патентирање пре свега међународна тржишна утакмица у којој 
је кључна конкурентна технологија.

Имајући у виду да су подаци о објављеним пријавама патената домаћих 
изумитеља у иностранству за период од 1921. до 1971. године непотпуни, у на-
редним фазама истраживања ће се спровести директно прикупљање података из 
патентних база установа надлежних за заштиту интелектуалне својине у земља-
ма које су се кроз приказану анализу показале као најфреквентније. Такође, у 
наредним фазама истраживања ће се патентне активности домаћих изумитеља 
ставити у глобални контекст у односу на савремене трендове развоја технологије. 
На наведени начин ће се до краја употпунити квантитативна анализа патентних 
активности домаћих изумитеља у иностранству, а самим тим и документациона 
основа за сагледавање конкурентности производа и технологија домаће памети.
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APPLICATION OF DOMESTIC AND FOREIGN DIGITAL REPOSITORIES 
OF PATENT DOCUMENTATION FOR SMART SELECTION

OF SPECIALIZATIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Mirjana Jelić
Intellectual Property Office of the Republic of Serbia

SUMMARY: With this paper, patent activities of domestic inventors on the territory of the Re-
public of Serbia, which were researched by prof. Dr Djuro Kutlaca and Dr Dušica Semenčen-
ko, are complemented with the comparative overview of domestic and transnational patent 
activity of domestic inventors based on published inventions available in the digital reposi-
tories of patents, having in mind that besides domestic patent activity, transnational patent 
activity of domestic inventors are also relevant in considering the smart choice of special-
izations in the Republic of Serbia. The comparative overview covers the period from 1972 
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to 2015 by the years of priority of patent applications with domestic inventors, comparing 
the total number of publications and structure of published patent documents according to 
the areas of technology, while the number of publications made by foreign referent insti-
tutions has been observed independently. The bottom time line of the presented work came 
out from the fact that the domestic innovation system began to function normally just in 
the 1970’s, while the upper time line came out from the nature of the patent system, which 
implies the publication of a patent application after the expiration of 18 months from the 
date of priority.

It has been shown that considering of transnational patent activities of domestic in-
ventors for the purposes of smart specializations is significant for several reasons. The first 
and the basic is that over time, the share of transnational patent activities of domestic 
inventors in the total patent activity of domestic inventors has grown, so that in the past 
ten years it was almost at the same level as the patent activities on the territory of the 
Republic of Serbia. Another reason is the complementarity of the fields of the technologies 
that are represented in the structure of domestic and foreign publications of inventions of 
domestic inventors in the patent documentation. The third reason is the distribution of the 
publications of inventions of domestic inventors, for which transnational patent protection 
is sought, on the territories of the most technologically developed countries in the world, 
which indicates the competitiveness of products and technologies of domestic intellect.

Keywords: transnational patent activities, domestic inventors, patents, smart specialization
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ПРЕТРАЖИВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ
РЕПОЗИТОРИЈУМА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

Наташа Милојевић и Драган Васиљевић
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

САЖЕТАК: Претраживање дигиталних репозиторијума индустријске својине подразумева 
приступ материјалима из области патената, жигова, индустријског дизајна, топографија 
полупроводничких производа, као и ознака географског порекла. Патентнe базе и базе то-
пографија полупроводничких производа представљају систематизоване збирке техничких 
знања чије јавно објављивање, поред правне сврхе утврђивања слободе коришћења од-
носно могућности регистрације права, има за циљ информисање стручне јавности о 
техничким достигнућима која могу да послуже као основа за даљи развој и истраживање. 
С друге стране, базе жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла, поред 
своје правне улоге, доприносе техничкој и индустријској култури јер пружају увид у оби-
чаје својствене одређеном простору ивремену. У ширем смислу, може се сматрати да ди-
гитализација научног стваралаштва кроз дигиталне репозиторијуме индустријске својине 
представља индикатор потенцијала за иновације у самим установама културе које чувају 
и унапређују културно наслеђе, као и у и научно-истраживачким установама. Многа кул-
турна добра и научна открића, која се иначе не могу заштитити, не би била створена, 
откривена и доказана да се нису користили већ објављени проналасци. Све то указује на 
тесну повезаност и важност коришћења дигитализације културног наслеђа и научног ства-
ралаштва упоредо са пружањем информационих услуга различитих репозиторијума ин-
дустријске својине.

Кључне речи: индустријска својина, претраживање, дигитални репозиторијум

Информационо друштво у коме данас живимо карактерише мноштво лако дос-
тупних информација. Информација у дигиталној форми је сада доступна по за-
хтеву брже него икада раније и то на више локација и за више корисника у исто 
време. Због потребе размене знања, резултата истраживања и поштовања права 
индустријске својине креиране су различите базе патентне документације које 
омогућавају преглед и дистрибуцију дигиталног садржаја патентних докумената. 
Систем активне дигитализације патентних докумената је значајан не само за на-
учноистраживачке организације, универзитете и институте већ и за привреду јер 
даје свеобухватну слику и олакшан приступ за даљи развој технологија, мотивише 
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и подстиче даља улагања у истраживање и развој, спречава могућност прекла-
пања у истраживањима, док се на основу заштићених технологија стварају нове 
компаније и привлаче додатне инвестиције. Схватајући важност дигитализације 
резултата научноистраживачког рада, Завод за интелектуалну својину Републике 
Србије увео је у мају 2016. године по први пут могућност електронског подно-
шења пријаве патента, жига и индустријског дизајна. Такође, креирана је база 
ознака географског порекла и регистрованих овлашћених корисника ознака која 
је јавно доступна на сајту Завода. Тренутни актуелни напори у истраживању пи-
тања која се односе на интелектуалну својину, а која се ослањају на истраживања 
културног наслеђа Светске организације за интелектуалну својину, препознају се 
у покушајима стварања консензуса који укључује заједнички пројекат UNESCO-а 
и Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) о заштити фолклора[1]. 
Иако се сва права интелектуалне својине не могу директно сврстати у појам кул-
турне баштине, може се рећи да је њихов утицај значајан у стварању и очувању 
културног наслеђа сваке земље.

ПАТЕНТ

Уколико се пође од дефиниције да је патент облик правне заштите за пронала-
зак из било које области технике који је нов, који има инвентивни ниво, који је 
индустријски применљив и чији је предмет заштите производ, поступак, приме-
на производа и примена поступка, поставља се питање какав је његов утицај на 
очување културне баштине једног народа. Иако патент сам по себи не чини кул-
турну баштину, његов утицај на очување културног наслеђа је огроман. Приме-
ра ради, технологија снимања слике и звука је кроз историју имала незаменљив 
утицај на очување националне игре и звука као обележја културе и традиције 
једног народа. Познато је да је национална игра коло један је од првих елемена-
та на националној листи нематеријалног културног наслеђа и представља веома 
важан вид испољавања колективног националног идентитета, док музичко дело 
као пратња чини саставни део и кроз историју га је било потребно очувати за 
будуће генерације у својој аутентичности и оригиналном обрасцу извођења. Са 
друге стране, технологија развоја снимања слике и звука је прошла кроз разли-
чите епохе које су за собом оставиле многе заштићене проналаске, патенте без 
којих ови записи као део културне баштине не би ни постојали. Носач звука који 
је предмет заштите патентом, иако не спада у домен културне баштине, имао је 
и има задатак да искористи све алате у интересу очувања аутентичности звука, 
да унапреди постојећу или створи нову технологију записа. Гледано кроз исто-
рију, један од првих заштићених проналазака патентом био је носач звука фоно-
аутограф Леона Скота (Leon Scott), који је 25. марта 1857. године у Француској 
регистрован под бројем 17,897/31,470 [2]. Уређај је могао да запише али не и да 
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репродукује звучне таласе са папира прекривеног чађи [3]. Указујући на недос-
татке дотадашњег носача звука, Томас Едисон (Thomas Alva Edison) 1877. године 
региструје свој фонограф канадским патентом бр. 9282, уређај који снима али и 
репродукује импулсе угравиране на танку алуфолију цилиндра. У интересу што 
вернијег очувања звука, 1887. Бел и Тајнтер (Bell, Tainter) унапређују фонограф 
користећи цилиндре прекривене воском који омогућавају трајније и квалитетније 
снимке звука и региструју амерички патент US421450 [2]. Даљи напредак у запису 
и репродукцији звука, посматрано кроз патентну документацију, обухвата развој 
електронских микрофона и звучника, магнетних трака и компакт дискова, па све 
до дигиталних аудио фајлова, МП3 и ајподова. [3].

Уопштено, данас су патентне информације од виталног значаја за широк 
спектар занимања, од програмера и истраживача, до правних саветника и ме-
наџера који свакодневно имају утицај на пословне стратегије и одлуке. Технички 
детаљи као резултат истраживања често се прво објављују у патентном докумен-
ту, пре него што производ нађе своје тржиште. Претраживање патентних инфор-
мација омогућава и идентификацију слободно доступних решења, патената који 
више нису на снази и који се могу слободно користити без повређивања туђих 
права, нуде информације о трендовима у одређеној технологији али и потен-
цијалном тржишту још у раној фази истраживања.

Претраживање патената

Претраживање патената је процес идентификације одобрених патената и обја-
вљених пријава патената који се заједно називају „патентни документи“ и садрже 
сличност са предметом који је од интереса за корисника. Претраживање патената 
је најчешће први корак у постизању различитих циљева као што су процена ве-
роватноће да се одређени резултати истраживања заштите патентом, постојања 
слободе рада на одређеном тржишту, постојања повреда права, утврђивање да 
ли се одобрени патент може поништити и сл. У зависности од циља, стратегија 
претраживања може у одређеној мери да варира. Поред претраге база патената, 
врши се и упоредна претрага непатентне документације како би се идентифико-
вала релевантна техничка решења. На тај начин се ствара свеобухватан приступ 
иновацијама као кључној подршци различитим облицима културне баштине и 
резултата научног стваралаштва. Један од кључних разлога претраживања спе-
цијализованих патентних база јесте екстракција свих релевантних информација 
најновијих решења које су, поред осталог, резултат истраживачког и научног ства-
ралаштва преточеног у дигиталну форму. Да би се идентификовале релевантне 
публикације патента, а у зависности од циља и потребе корисника, користе се 
различите комерцијалне али и слободно доступне базе. Тако, на пример, прак-
са показује да Гугл патенти (Google Patents) [4] ради најбоље у Chrome-у и има 
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интерфејс за претрагу приступачан кориснику. Espacenet [5] карактерише велики 
број патентних докумената (преко 100 милиона из целог света) који се редовно 
ажурирају, а са правног аспекта дигитализације садржи и додатне податке као 
што су информације да ли је патент одобрен, и ако јесте, да ли је још увек на сна-
зи. Freepatentsonline је удружио снаге са SureChem, Inc. [6], водећим онлајн претра-
живачем базе података хемијских структура. Ово ново партнерство омогућава 
слободно претраживање хемијских структура, користећи податке из USPTO, EP и 
WIPO база података о патентима, које обухватају готово девет милиона јединстве-
них хемијских структура [7].

Espacenet

Espacenet [5] је свеобухватна база патентних докумената којом управља Европски 
завод за патенте и нуди бесплатан приступ патентним документима широм све-
та који садрже информације о проналасцима и техничким решењима од 1836. 
године. Претраживање најчешће започиње уским упитом за претрагу, а затим 
се проширује у зависности од добијених резултата. У зависности од циља, нај-
чешће стратегије за претраживање патената укључују претраживање по кључним 
речима, тaкозваним низовима, уз укључивање класификације патената, класа у 
које се проналасци сврставају по својим техничким карактеристикама, примени 
и области технике којој припадају итд. Поред претраживања стања технике које 
се ослања на техничка решења садржана како у патентним документима тако и 
у непатентној литератури, а што подразумева комбинацију упита кључних речи и 
класификационих симбола, решења пружају и ширу слику тренда истраживања у 
одређеној научној области. Цитираност патенатног документа коју база Espacenet 
нуди даје додатну вредност и указује на иновативност саме заштићене техно-
логије. Међутим, у исто време може да указује и на могућу застарелост такве 
технологије јер је битан и датум када је поднета патентна пријава за заштиту 
таквог проналаска. Пошто патент обезбеђује територијалну заштиту, тј. патентна 
права могу се остварити само у земљи у којој су одобрена, у потрази за заштитом 
патента у више земаља настају фамилије патената, тј. патентни документи обја-
вљени у различитим земљама који се односе на исти проналазак. У бази Еspаcenet 
патентна фамилија је дефинисана као група повезаних патентних докумената 
који имају заједнички приоритетни број. Број приоритета је број додељен првој 
пријави коју подноси подносилац пријаве на основу које се подносе накнадне 
пријаве. Патентне фамилије су важне јер дефинишу географски обим зашти-
те патента за проналазак који указује на глобалну стратегију пословања. Зато 
је комбинација и разумевање свих релевантних података који се могу добити 
претраживањем патентне базе од кључног значаја за даље активности и процену 
одређене технологије.
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Претраживање по кључним речима

Претраживање низова је активност упита патентне базе података помоћу кључ-
них особина које се формирају користећи кључне речи. Поступак корак по корак 
извршавања кључног претраживања низова подразумева најпре идентификацију 
речи које дефинишу карактеристике проналаска који је предмет претраживања, 
затим идентификацију речи које су синоним за речи одређене у претходном ко-
раку, и на крају формирање кључних низова који се могу користити као упит у 
бази података и то:

1. Комбинација синонимних речи помоћу „OR“ оператора тражи упит као 
што је (attach OR secure) и даје документе (резултате/листу) који садрже 
реч „attach“ или „secure“ или „attach“ и „secure“.

2. Комбинација речи помоћу AND оператора. Упит за претрагу, као што је 
(attach OR secure) AND (screw OR bolt) даће документе који имају једну 
или више „attach“ и „secure“ и једну или више „screw“ и „bolt“.

3. Коришћење оператера је значајно да би се обухватиле и семантичке ва-
ријанте кључних речи. На пример, упит „attach*“ ће дати документе који 
имају најмање један од поменутог симбола, значи „attach“, „attaching“ и 
„attaches“. Базе података користе оператор „*“ или „!“ како би омогући-
ли идентификовање семантичких варијанти.

Такође, могу се дефинисати поља у документу у којима се жели извршити 
претрага. Може се започети претраживање само у „наслову“, затим „наслов плус 
апстракт“, а затим „наслов плус апстракт плус захтеви“, и на крају у „потпуном до-
кументу“. Документи који подржавају претраживање целог текста су публикације 
доступне на енглеском, француском или немачком језику. Одлука да се прошири 
поље домена претраживања зависи од релевантности резултата који се добију. У 
марту ове године укључен је нов идентификатор поља extftxt који омогућава пуну 
претрагу кључних речи било где у патентном документу (наслов, апстракт, опис и 
захтеви). Насупрот томе, идентификатор поља ftkt ограничава претрагу кључних 
речи на опис и захтеве, док desc ограничава претрагу само на опис и claims само 
на захтеве. За овакво претраживање потребно је прецизирати претрагу у горњем 
левом делу странице и отворити садржај колекције које се могу претраживати у 
целом тексту. Међутим, претраживање искључиво преко кључних речи може бити 
веома непрецизно. Успех у претраживању кључних речи најчешће зависи од број-
ности синонима и семантичких варијанти кључних речи које су коришћене. Заис-
та, ако се траже документи који се односе на спајалицу користећи само „спаја-
лица“ као упит, онда ће бити пропуштени документи који се заправо односе на 
спајалицу, али који у документу не садрже реч „спајалица“. Уместо тога, можда 
је коришћен израз „инструмент за повезивање“. Уколико се жели смањити ризик 



128

од неидентификовања неких релевантних резултата, требало би, поред претраге 
на основу кључних речи, извршити и претраживање на основу класификације па-
тента.

Претраживање класификације патената

Патентна класификација је хијерархијски систем означавања у којем је свака 
технологија класификована различитим кодовима. Свакој патентној пријави ће 
бити додељена једна или више класа на основу технологије на коју се односи, 
ослањајући се на Европску класификацију патената (ECLA) и Међународну класи-
фикацију патената (IPC). Препоруке из праксе указују на то да је идентификовање 
релевантне IPC класе кључно, пошто скоро све канцеларије за патенте додељују 
IPC кодове пријавама које примају. Из тог разлога, користећи IPC класе као упит 
за претраживање, омогућава се претраживање патентне документације поднесе-
не у различитим патентним заводима. Сложеност употребе претраживања услед 
различитог система класификовања довела је до увођења Кооперативне класифи-
кације патената (CPC), 01.01.2013, која представља заједнички класификациони 
систем Европског завода за патенте (ЕПО) и Завода за патенте и жигове Сједиње-
них Америчких Држава (USPTO). CPC је детаљнија верзија Међународне класи-
фикације патената (МКП), и за разлику од МКП-а који садржи 70.000 записа, 
CPC садржи 250.000 записа. Ова класификација обухвата девет техничких обла-
сти, тј. секција и то као и у МКП, означених самолатиничним словима „А – H“, 
при чему додатно садржи класу Y која се односи на област нових технологија. 
Остале секције обухватају: А –Текуће животне потребе, B – Обрада и прерада; 
Саобраћај и транспорт, C – Хемија; Металургија, D –Текстил; Папир, E – Грађеви-
нарство; Рударство, F – Машинство; Осветљење; Грејање; Наоружање; Минирање, 
G – Физика, H – Електротехника. CPC се континуирано ревидира док се текст који 
се налази у витичастој загради односи на текст кога нема у МКП-у. Стратегија 
претраживања базе података на основу класа без додавања додатних ограничења 
је могућа уколико су одређене уже и прецизне класе релевантне самом предме-
ту претраживања. Међутим, у неким случајевима IPC кодови могу да дефинишу 
шири опсег тако да би упит базе података користећи само IPC кодове дао недо-
вољно прецизне резултате уз велики број докумената. Стратегија укључивања упи-
та на основу кључних речи, поред класа, углавном омогућава добијање довољног 
броја патентних докумената уз повећање релевантности добијених резултата.

Приближно 40% докумената у Espacenet-у садржи податак индекса земље 
пребивалишта проналазача и/или подносиоца пријаве. Ова функција Espacenet-а 
је веома корисна јер омогућава претраживање базе у циљу проналажења партне-
ра који имају пребивалиште у земљама које би могле бити од интереса за комер-
цијализацију резултата истраживања или за будућа заједничка истраживања. У 
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напредном претраживању (Advanced search) могу се унети позивни број земље у 
квадратастој загради (нпр. [DE]) у пољу Проналазач (Inventor(s)) или Подносилац 
захтева (Applicant(s)). Уколико се користи Смарт претраживање (Smart search) 
користе се упити као што су нпр. in = [RS] или pa = [RS].

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ЖИГОВА

Жиг као право индустријске својине

Жиг је правно заштићен знак за обележавање роба и услуга у промету, који 
није истоветан или сличан претходно регистрованом жигу [8, 9]. Обим заштите 
жига одређен је семантичким и синтаксним својствима знака, као и класом пре-
ма Међународној класификацији роба и услуга (Ничанска класификација) [10]. 
Нико сем власника жига не сме неовлашћено да користи исти или сличан знак 
за обележавање роба и услуга у промету за које је знак регистрован [11]. Жиг се 
региструје на територији одређене земље у административном поступку који воде 
надлежне националне институције, a то су по правилу заводи за интелектуалну 
својину. Жиг се може регистровати на међународном нивоу путем Мадридског 
система пред Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO) у Женеви 
у оквиру кога је обезбеђен јединствени поступак регистрације жига у великом 
броју земаља [12]. Могуће је регистровати и комунитарни жиг (енг. Сommunity 
trade mark – CTM) на нивоу Европске уније пред Заводом за интелектуалну својину 
ЕУ (ЕUIPO). У току поступка признања жига, надлежна институција након подно-
шења пријаве жига врши њену објаву у службеном гласилу и чини је доступном 
преко јавног регистра жигова. Уколико пријављени знак испуни одређене услове, 
врши се признање и регистрација жига који се такође објављује.

Врсте претраживања жигова

Претраживање регистара жигова у циљу утврђивања сличности, поред правног 
аспекта, има маркетиншки аспект и саставни је део пласирања новог производа 
или услуге на тржиште [11]. Наиме, пре инвестирања у маркетинг и креирањa 
знака за обележавање производа или услуге, односно бренд маркетинга, треба 
извршити претраживање жигова у циљу спречавања конфликта са већ регистрова-
ним жиговима, како би се спречило угрожавање репутације предузећа и избегли 
трошкови услед спора због повреде права треће стране, те повлачења производа 
са тржишта, као и трошкови увођења и заштите новог знака, тзв. „ребрендирање“. 
Другим речима, претраживањем се спречава неуспех маркетиншке кампање нас-
тале услед постојања истоветног или сличног регистрованог жига [13].

Провера ради утврђивања сличности спроводи се у регистрима релевантним 
за тржиште од интереса, као и за релевантне класе роба и услуга. Многи заводи,
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укључујући Завод за интелектуалну својину, пре подношења пријаве жига (ре-
шерш жига) као комерцијалну услугу нуде претраживање жига ради утврђивања 
сличности [11]. Решерш жига пружа информације о претходно регистрованим 
жиговима или пријављеним знацима који су истоветни или битно слични знаку 
који се жели заштити жигом [8].

Ради утврђивања сличности са знаком за који се жели поднети пријава 
жига, поред претраживања пријава жигова и регистрованих жигова, претражи-
вање база жигова се може вршити и када је жиг већ регистрован, а жели се утвр-
дити постојање истих или сличних пријављених знакова или регистрованих жиго-
ва. Уколико се утврди да постоје знаци или жигови који потенцијално повређују 
жиг, на основу регистрације или само поднете пријаве жига, може се прибећи 
одговарајућим правним мерама као што је захтев за поништај жига или опози-
цију у зависности од законодавства на одређеној територији [13]. У овом другом 
случају се ради о тзв. претраживању ради праћења појављивања сличних жигова.

За формирање упита у претраживању жигова се, поред речи и библиограф-
ских података (нпр. у вези са подносиоцима и заступницима), користе и класифи-
кационе ознаке према Ничанској и Бечкој класификацији [14]. Бечка класифика-
ција представља класификацију фигуративних елемената која не дефинише обим 
заштите али се користи за формирање упита приликом претраживања [13].

Базе жигова

Пријаве и регистровани жигови се објављују у јавним регистрима као што су: 1) 
Регистри жигова које воде национални заводи, 2) Међународни регистар жиго-
ва који води Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) у складу са 
Мадридским системом и 3) Регистар комунитарних жигова EUTM који води Завод 
за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) [11]. Поред јавних регистара 
жигова, постоји низ доступних база жигова, као што је база ТМ View коjoм адми-
нистрира EUIPO.

Завода за интелектуалну својину Републике Србије води електронски реги-
стар за национално регистроване жигове који садржи библиографске податке o 
пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и ре-
гистрованих жигова [15]. Библиографски подаци укључују: број и датум подноше-
ња пријаве, датум регистрације, регистарски број жига, пословно име и седиште 
носиоца права, односно име и адресу физичког лица, податке о пуномоћнику, 
као и податак о врсти жига и класама у које је сврстана роба, односно услуге, те 
датум до ког жиг важи. У електронски регистар жигова укључени су и подаци о 
променама које се односе на пријаве и регистроване жигове, као што су подаци 
који се односе на пренос права, лиценцу и залогу, одн. статусне промене настале 
код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца, податке о 
продужењу важења жига и др.
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Електронски регистар међународно регистрованих жигова Светске органи-
зације за интелектуалну својину (WIPO) под називом Madrid Monitor садржи ин-
формације у вези са жиговима који су регистровани у оквиру Мадридског сис-
тема, а који су тренутно на снази у међународном регистру или им је важност 
истекла у периоду до шест месеци [16, 17]. У овом јавно доступном регистру могу 
се наћи подаци у вези са међународним пријавама и земљама за које се тражи 
заштита, а које су још увек у поступку испитивања. Међутим, у овој бази се не на-
лазе жигови коју су национално регистровани или за које је поднета национална 
пријава у заводима земаља за које је тражена заштита [12].

EUTM регистар садржи пријаве комунитарних жигова и регистрованих ко-
мунитарних жигова. Регистар садржи приказ пријављеног знака, списак роба и 
услуга према Ничанској класификацији, податке о подносиоцу пријаве и правном 
заступнику, као и датум подношења. У регистар се уносе и све промене које кас-
није настану као, на пример, у вези са променама података носилаца жига, по-
датке о преносу права, лиценцама итд. EUTM регистру се може приступити преко 
претаживача eSearchplus Европског завода за интелектуалну својину EUIPO [18].

За увид у жигове коју су национално регистровани или за које је подне-
та национална пријава у Заводима земаља за које је тражена заштита, може се 
користити електронска база података TMView [19]. TMView је резултат пројекта 
ЕUIPO и националних завода ЕУ настао са циљем креирања oбједињене, слобод-
но доступне базе жигова која, поред регистара EUIPO, обухвата информације 
из националних завода свих 28 земаља чланица ЕУ, затим Русије, Републике Ко-
реје, Марока, Мексика, Турске, Норвешке, САД, као и регистара ЕUIPO иWIPO 
(Мадридски систем) [18, 19]. ТМ View, поред информација о жиговима као што 
су правни статус, класа према Ничанској и Бечкој класификацији, приказ знака 
итд, обезбеђује и линк ка националним регистрима, као и могућност штампања и 
преузимања докумената [20]. ТМ View, даље, омогућава формирање упита путем 
wildcard карактера „*“, која може да мења једно или више слова у речи. Тако, на 
пример, *cola, cola* или co*a, дају знаке које садрже реч cola, као и њој сличне 
речи. Поред тога, TM View oмогућава употребу логичких оператора AND и OR за 
формирање упита од више речи.

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Индустријски дизајн као право интелектуалне својине

Индустријским дизајном се штити дводимензионални и тродимензионални изглед 
производа или неког његовог дела који је нов и који има индивидуални карактер 
[21]. Дизајн је нов ако није идентичан претходно јавно доступном дизајну, док ди-
зајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак који оставља на информи-
саног корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника оставља било 
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који претходно јавно доступан индустријски дизајн. Обим права на основу регис-
трованог индустријског дизајна обухвата сваки индустријски дизајн који на ин-
формисаног корисника не оставља другачији укупан утисак, при чему се заштита 
односи на економско искоришћавање производа на коме је дизајн примењен[21]. 
Поред националне заштите индустријског дизајна може се остварити и међуна-
родна заштита индустријског дизајна која омогућава истовремену регистрацију 
дизајна у више земaља путем Хашког аранжмана о међународном регистрова-
њу индустријског дизајна, при чему једна међународна пријава замењује читав 
низ пријава националним заводима одговарајућих земаља [22]. Аналогно регис-
трацији комунитарног жига, могуће је пред Заводом за интелектуалну својину ЕУ 
(ЕUIPO) регистровати комунитарни индустријски дизајн (енг. Registered community 
design – RCD) на нивоу Европске уније. Регистрацијом комунитарног дизајна се 
стиче заштита у свим земљама Европске уније на основу једне регистрације. У 
постпуку регистрације индустријског дизајна пријаве дизајна и регистровани ин-
дустријски дизајн се објављује у службеном гласилу и чини се доступним преко 
јавних електронских регистара индустријског дизајна.

Претраживање и базе индустријског дизајна

Претраживање индустријског дизајна се може вршити да би се утврдила новост 
дизајна који се жели заштитити, да би се испитали тржишни трендови [18], као и у 
циљу провере да ли је неки дизајн слободан за експлоатацију у смислу пласмана 
на тржишту у односу на већ регистроване дизајне.

Будући да регистровани индустријски дизајн објављују надлежне установе, 
а по правилу заводи за интелектуалну својину, претраживање индустријског дизај-
на се пре свега своди на претраживање јавних регистара индустријског дизајна и 
то националних регистара дизајна, као што је База дизајна и пријава дизајна које 
су поднете или регистроване у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије 
[23], као и међународне базе индустријског дизајна Hague Express у оквиру Хашког 
система за међународну регистрацију индустријског дизајна [24]. Као и у случају 
комунитарног жига, EUIPO води регистар комунитарног дизајна (RCD Register) 
који садржи податке о дизајну, као што су датум подношења пријаве, одн. регис-
трације дизајна, приказ дизајна, класу дизајна и др, a коме се може приступити 
преко претраживача еSearch plus [18]. Аналогно претраживачу ТМ View, развијен 
је претраживач DesignView који омогућава претраживање података регистара ди-
зајна, како држава чланица ЕУ, тако и регистара других националних завода, као 
и организација WIPO и EUIPO [25].

Kao основни критеријум за претраживање база индустријског дизајна корис-
ти се класа према Међународној класификацији индустријскoг дизајна – Локарнска 
класификација, коју за предмет индустријског дизајна одређује надлежна установа 
у поступку регистрације дизајна на основу навода од његовој намени [26].
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ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте знакова разли-
ковања: имена порекла и географске ознаке којима се означавају природни, 
пољопривредни, прехрамбени и индустријски производи те производи домаће 
радиности и услуге, а чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно 
условљени географском средином и чија се производња, прерада и припрема у 
целини одвијају на одређеном ограниченом подручју, односно где се одређени 
квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински могу припи-
сати њиховом географском пореклу и чија се производња и/или, прерада и/или 
припрема одвијају на одређеном ограниченом подручју [27, 28]

Заштита ознаке геог рафског порекла обједињава два различита поступка: 
поступак за установљење ознаке географског порекла и поступак за признање ста-
туса овлашћеног корисника ознаке географског порекла [28]. Обим заштите се од-
носи искључиво на право обележавања производа од стране овлашћеног корисника 
на који се односи ознака географског порекла [28]. Овлашћени корисник ознаке 
географског порекла, односно подносилац пријаве за признавање статуса овлашће-
ног корисника ознаке географског порекла, може да поднесе захтев за међународ-
но регистровање имена порекла у складу са Лисабонским аранжманом о заштити 
имена порекла и њиховом међународном регистровању, чиме се стиче заштита у 
земљама потписница овог аранжмана путем поступка регистрације [29, 30].

Пријаве ознака географског порекла, одн. регистроване ознаке се уносе у 
јавне регистре које воде надлежне институције. Као и у случају жигова и индус-
тријског дизајна, претраживање ознака географског порекла се односи на претра-
живање јавних националних регистара ознака географског порекла као што је 
електронски регистар ознака географског порекла са овлашћеним корисницима 
Завода за интелектуалну својину [31], као и на претраживање међународног ре-
гистра ознака географског порекла у складу са Лисабонским аранжманом путем 
базе Lisbon Express којом администрира WIPO [32].

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Законoм о заштити полупроводничких производа се штити топографија полупро-
водничког производа која је резултат интелектуалног напора ствараоца, а која у 
време њеног настанка није била општепозната у индустрији полупроводничких 
производа[33]. Заштита се односи  на сва електрична кола, укључујући и она на-
прављена од дискретних компонената [34]. Пријаве топографија и регистроване 
топографије се објављују у одговарајућим регистрима које воде национални заво-
ди, док се претраживање спроводи у електронским регистрима и базама топогра-
фија, као што је нпр. регистар који води Мађарски завод за интелектуалну својину 
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[35], a у циљу утврђивања постојања идентичне или сличне регистроване топогра-
фије или пријаве топографије која може представљати препреку за регистрацију.

ЗАКЉУЧАК

У раду је дат преглед база (репозиторијума) индустријске својине које садрже 
податаке како о пријавама тако о регистрованим правима индустријске својине. 
Електронске базе индустријске својине се пре свега односе на електронске регис-
тре у оквиру којих се подаци објављују од стране надлежних установа као што 
су заводи за интелектуалну својину и на друге јавно доступне базе индустријс-
ке својине. Претраживање база индустријске својине има пре свега правну сврху 
као што је утврђивање испуњености услова за заштиту, затим провера валидности 
одређеног права, те утврђивање слободе пословања од стране трећих лица. Базе 
патената су богат извор техничких знања, док базе жигова и индустријског дизајна 
садрже податке о знацима разликовања који комуницирају са потрошачима и коју 
могу да имају и естетску вредност. Због тога базе – репозиторијуми индустријске 
својине, поред правне сврхе, могу да служе и за стицање увида у трендове развоја 
технике и технологије односно увида у културне, уметничке и социјалне појаве, 
укључујући обичаје, укус и сензибилитет карактеристичне за одређено време и 
одређену територију.

Напомена: Мишљења и ставови аутора изнети у овом раду предстaвљају њихово 
лично мишљење и не представљају обавезно политику и ставове Завода за инте-
лектуалну својину.
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SEARCHING DIGITAL REPOSITORIES OF INDUSTRIAL PROPERTY

Nataša Milojević and Dragan Vasiljević
Intellectual Property Office of the Republic of Serbia

SUMMARY: Industrial property digital repositories search involves access to materials in the 
field of patents, trade marks, industrial design, topography of semiconductor products, as 
well as indications of geographical origin. Patent databases and databases of topographies 
of semiconductor products are systematized collections of technical knowledge, whose pub-
lishing, beside its legal purpose of determining freedom to operate and registrability of 
rights, has as an aim to inform the professional public of technical achievements that may 
serve as a basis of further research and development. On the other hand, trade mark, indus-
trial design and indications of geographical origin databases, contribute to the technology 
and industrial culture because they provide insight into customs typical for certain territory 
and time. In a wider sense, it can be considered that the digitalization of scientific crea-
tivity constitutes an innovation potential indicator in the cultural institutions that protect 
and improve cultural heritage, as well as in the scientific and research institutions. In fact, 
many cultural goods and scientific discoveries, that otherwise cannot be protected, would 
not have been created, discovered and proved, if they had not been published as inventions. 
All that point out to the close connection and importance of utilization of cultural heritage 
digitalization, in parallel with providing information services of various industrial property 
repositories.

Keywords: industrial property, search, digital repository
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УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ЗАШТИТА
НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Сузана Полић
Централни институт за конзервацију, Београд

САЖЕТАК: Заштита нематеријалног културног наслеђа са аспекта херитологије још увек у 
Србији не обухвата значајно наслеђе које датира од почетка српске музичке писменос-
ти, до данас. У раду се проблематизује питање херитолошког односа према знању које се 
преноси усменим путем од ХIV века до данас, у оквиру литургијског осмогласног појања. 
У фокусу истраживања је појање са базинеумских рукописa који се налазе ван Србије 
у више универзитетских колекција и значајних манастирских библиотека. Управљање 
знањем разматра се у специфичности канона у оквиру којег постоји поље импровизације 
које произлази из праксе духовног обреда. Посебно се проблематизује могућност мулти-
дисциплинарног рада у примени дигитализације у заштити наслеђа.

Кључне речи: нематеријално културно наслеђе, управљање знањем, дигитализација

Актуелна истраживања у области заштите нематеријалног наслеђа у нас најчешће 
се одвијају у оквиру који обухвата међународне документе којима се дефини-
ше ова област, као и легислативу и прописане категоризације нематеријалног 
наслеђа у нашој земљи, описе конкретних облика наслеђа у смислу евиденције, 
као и скретања пажње јавности на проблеме његове заштите. Последњих година 
разматра се и улога дигитализације у заштити нематеријалног наслеђа, афирмише 
се примена ове технике у складу са глобалним трендовима дигитализације у кул-
тури, којима се промовише увођење напредних метода за добијање и коришћење 
докумената (хиперлинкови, базе података, претраживање текста и слично).

Истраживање улоге нових технологија у заштити наслеђа данас представља 
једну од најважнијих области херитологије – науке о заштити наслеђа, која се бли-
же дефинише и као наука о будућности људског искуства [1]. Питање доприноса 
нових технологија у процесима управљања знањем, посебно у заштити немате-
ријалног културног наслеђа, до сада је из више разлога недовољно истраживано, 
међу којима доминира чињеница да се знање у области заштите нематеријалног 
наслеђа стиче у више врло специфичних и веома комплексних планова који у оп-
сервацији захтевају мултидисциплинарни приступ [2].
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У овом раду предмет истраживања је наслеђе које се преноси у живом 
извођењу, од XIV века до данас, засновано на неумским рукописима1, који су 
настајали и похрањивани у различитим срединама, проучавани у више научних 
и универзитетских центара, а који би процесом дигитализације могли бити први 
пут у току дугог времена постојања интегрисани у јединствену целину виртуелне 
библиотеке.

Поље овог истраживања стога је знање о појавама које за основу имају 
три извора: емпиријско знање, знање по мишљењу, као и знање по веровању, на ос-
нову којих се ствара садржај знања из сфере духовне концепције културе која 
је одраз религијско-митолошке свести човека као преносиоца културне вреднос-
ти кроз време. Обредност и религија, као елементи културе и људске свести, у 
овом прилазу представљају контекст за истраживање улоге дигитализације у уп-
рављању знањем о заштити нематеријалног културног наслеђа црквеног појања, 
са циљем да се формулише модел управљањa знањем у заштити наведеног не-
материјалног наслеђа.

За разлику од музиколошких истраживања која се научно баве феноменом 
црквеног појања и извођења композиција записаних у неумском музичком писму 
[3–7 ], а имајући у виду и да се очекује да се овим феноменом значајније баве и 
етномузиколошка истраживања, овде је реч о опсервацији из угла херитологије, 
која је пре свега усмерена на методе очувања наслеђа које су друге науке већ 
истражиле и утврдиле као вредности, усклађујући методе чувања са актуелним 
методолошким тренутком [8]. Такође, истраживачки оквир не обухвата теолошке 
погледе, јер се појање у оквиру религијског обреда овде посматра из угла упра-
вљања знањем о заштити ове препознате културне вредности применом дигитали-
зације која омогућава да и до сада непознати, или вековима недоступни извори, 
постану релативно лако доступни истраживачима на свим меридијанима [9].

ЗНАЊЕ О НЕМАТЕРИЈАЛНОМ НАСЛЕЂУ ПОЈАЊА

Савремена наука истражује нематеријално културно наслеђе као феномен који се 
преноси с колена на колено, најчешће као обредна пракса, али и у контексту ре-
лигијских обреда који, како то истиче Никита Иљич Толстој, представљају елемен-
те културе, иако религија, семиотички посматрана у целини, може истовремено 
да буде и ван културе, или пре, над њом [10]. Кондензација великог броја чулних 
утисака у оквиру одигравања обредних – метафоричких догађаја, као и простора 
који обезбеђује метафорички контекст за одигравање обреда, ствара јединствени 

1 Неуме, неумска нотација (грч. neuma – знак) су средњовековни знаци за бележење музичке 
мелодије који су заменили антички грчки начин бележења нота словима.
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комуникацијски доживљај [11], док се културни шум може појавити због антропо-
лошке или историјске удаљености [12].

Када је реч о вишевековном преношењу нематеријалних вредности, знање 
о чувању нематеријалног наслеђа односи се на континуалне и дискретне фазе 
преношења кроз време – дијахронијску и синхронијску фазу [13], а културни шум 
настаје у домену теоријског проучавања осмогласног система црквеног појања, 
где две истраживачке школе развијају два система тумачења: западна школа 
мишљења која је у свом аналитичком апарату ближа грегоријанској традицији 
следи законитости које владају у темперованој европској музици, док на другој 
страни, грчка школа мишљења знања базира на личном појачком искуству са из-
ворним неумским рукописима. Отуда, музиколошки метод транскрипције насу-
прот методологији етно-музиколога, произашлој из живог литургичког контекста, 
данас представља један од проблема у стварању модела управљања знањем о во-
калној музици која се од првих векова хришћанства преноси усменим путем. Раз-
лике између наведена два концепта теоријског прилаза рефлектују се и на знање 
о српској појачкој традицији [14].

Проучавајући српске појце, Весна Пено закључује да:

„ ... готово никада нису у целости усвојили ниједан облик нота-
ције, нити неуме у далекој прошлости, нити европске ноте или анали-
тичније неумско писмо у скоријој историји. Отуда се у процесу обнове 
појачког наслеђа пре свега, али и у примени адекватног аналитичког 
метода у будућим истраживањима српског појања, улога постојећих 
записа показује секундарном.“ Један од значајних проблема, према 
мишљењу Пено је и на нивоу семантике: појци „ ... појачку вештину 
изједначавају са кројењем, знају да би требало да се мелодија покло-
пи са семантичко – стиховском целином, али признају да то најчешће 
нису у стању да изведу....“[14]

Димитрије Стефановић истиче:

„...Мелодијске формуле осам гласова Осмогласника морао је 
добар зналац појања знати напамет. Свакако да су овде искуство и 
слух играли веома важну улогу. На основу тих мелодијских форму-
ла кројиле су се песме за сваки дан црквене године. Кројити значи 
прилагођавати мелодијске формуле одређеног гласа одсецима текста 
који чине мисаону целину. Прилагођaвање се врши одједном, за вре-
ме службе, без неке претходне припреме. То је надахнути, стваралач-
ки чин, уметничка вештина. Он је вековима присутан, траје и данас. 
Познају га сви они који поју – певају без нота. Воле певачи – појци те 
мелодије, произносе их са мање или више уношења по возможности 
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својего разума, али увек са некаквим интимним односом искреног 
поштовања према староставним текстовима сачуваним у штампаним 
књигама.“[15]

О стицању знања о појању, Стефановић и Пено имају исто мишљење: нео-
пходно је да се проучавањем овог феномена баве истраживачи који су истовре-
мено и учесници у литургији. Знање о стваралачком чину појања, као и о возмож-
ности разума појца који ствара, захтева познавање оквира импровизације у којем 
се појац креће у непроменљивом црквеном тексту. Импровизација има у својој 
основи познавање правила о начину коришћења конкретних формула на одређе-
ним местима, да би се смисаоно уклопиле у оквир семантичко-синтаксичких це-
лина: апихимa, као интонативнa формулa која претходи певању, као и мелодиј-
ско-ритмичке јединице, односно микромелодијске јединице на којима се базира 
метод импровизације.

Знање о наведеним формулама ствара и разумевање оригиналности интер-
претације. Стога можемо говорити о скупу инваријантних јединица и скупу пра-
вила помоћу којих се те јединице комбинују. На пољу семантичке (симболичке) 
културе, значајан је однос делова и целине [16], посебно имајући у виду да у об-
редном извођењу, ниједна инваријантна јединица нема својство изолованог еле-
мента већ функционише као својство целокупног тока, односно органске целине, 
где је с тачке гледишта садржине, по значају, део раван целини.

МЕТОД АБДУКЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ
О НЕМАТЕРИЈАЛНОМ НАСЛЕЂУ

Многобројне дефиниције знања, па и управљања знањем, садрже елементе који 
се могу применити на знање о заштити нематеријалног наслеђа, а међу њима је 
најприближнија: „Управљање знањем је скуп процеса који управљају стваралаш-
твом сепарирајући и користећи знање“ [17].  Из скупа подела којима се знања де-
финишу, овде истичемо поделу на вербалне информације, интелектуалне вештине 
и спознајне стратегије[18], затим поделу на декларативно и процедурално знање 
[19], као и метакогнитивно (метаспознајно) знање [20–21]. Уочава се да вербалној 
информацији у једној подели одговара декларативно знање у другој подели, а да са 
интелектуалним вештинама на исти начин кореспондира процедурално знање, док 
спознајним стратегијама одговара метакогнитивно знање [22].

Стварајући алгоритам управљања знањем о заштити нематеријалног 
наслеђа које се односи на обредну, или уже, на појачку традицију, увиђамо да у 
односу на дијахронијску димензију чувања нематеријалног наслеђа у дугом кон-
тинуитету времена, као наслеђе чувамо знање о метафоричким догађајима и о 
контекстима који су неопходни да се ти догађаји одвијају на правилан начин. 
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Ово знање базира се на вербалним информацијама и декларативног је каракте-
ра, а неопходно нам је у обликовању и преношењу знања о делотворности из-
вођења које је у директној вези са поштовањем колективних, или, религиозном 
традицијом успостављених норми.

Са друге стране, управљања знањем о заштити нематеријалног наслеђа у 
синхронијској димензији у којој треба постићи сигуран, целовит и одговарајући 
пренос знања у свакој дискретној временској фази чувања, користимо две вр-
сте стратегија, базиране на различитим типовима знања. Интелектуалним вешти-
нама, односно процедуралним знањем, преносимо кроз време знање о томе како 
се постижу вербална, музичка, кореографска и визуелно-естетска димензија, 
односно интерпретација нематеријалног садржаја, док нам спознајне стратегије 
омогућавају да кроз време пренесемо знање о начину на који се организује, оз-
начава и контролише процес преношења путем интелектуалних вештина, способ-
ности праћења и контроле сопствених (когнитивних) процеса учења, памћења и 
мишљења, техника премештања пажње, преношења религиозног дискурса, разу-
мевања простора за креативност и слично. Метакогнитивно знање омогућава нам 
пренос кроз време, знања о постизању дистинкција између израза и садржаја, о 
носиоцима значења у задатом контексту, о законитостима форме, о несводивости 
естетичке информације која је другачија од семантичке информације, о религи-
озном искуству и искуству појања у оквиру литургије и друго.

Све наведене стратегије преноса које су формулисане повезивањем раз-
личитих врста знања, представљају услов за формулисање управљања знањем о 
заштити нематеријалног наслеђа преко стварања скупа инваријантних јединица 
(формула, докумената) којима се располаже, као и стварања скупа правила по-
моћу којих се те јединице користе у процесу интерпретације.

За управљање знањем у области заштите нематеријалног наслеђа које има 
обредни, односно појачки садржај, неопходна су два приступа: технолошки и кул-
туролошки. У овом раду, у домену технолошког приступа бавимо се улогом дигита-
лизације, док под уметничким приступом подразумевамо кондензацију – стварање 
јединственог доживљаја, односно визије која настаје уз контролу интерпретативне 
активности и ограничење уношења нових елемената абдукцијом.

До термина абдукцијa, који је формулисао Чарлс Сандерс Перс (Charles 
Sanders Pairce), долазимо у семиотичким опсервацијама Умберта Ека (Umberto 
Eco) [23, 24], трагајући за моделом стицања знања у међупростору између ин-
дукције и дедукције у којем је могуће лоцирати квалитет интерпретације појца 
који поседује возможности разума у питањима која надилазе његова знања као 
протагонисте преноса нематеријалног наслеђа. Реч је о области знања на плану 
импровизације, где интерпретатор имајући у виду ограничења која произлазе из 
религиозне семантике, резонује на начин близак интуицији.
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У завршном кораку управљања знањем резултат је интерпретација немате-
ријалне културне вредности као знање о стварању јединствене целине у интерак-
цији у којој ниједна инваријантна јединица нема својство изолованог елемента, 
већ функционише као својство целокупног тока, односно органске целине, где 
је с тачке гледишта садржине део раван целини која омогућава проходност кроз 
време. (Табела 1)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОКВИРУ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА
ЗНАЊЕМ О НЕМАТЕРИЈАЛНОМ НАСЛЕЂУ

Као што се може уочити из модела управљања приказаног у табели, дигитали-
зација има сасвим одређено место у стварању знања о заштити нематеријалног 
наслеђа. Модел представља генерализацију која је изведена из веома специфич-
ног контекста наслеђа које има комплексно дијахронијско и синхронијско вре-
ме. За неке видове нематеријалног наслеђа обредног карактера, овакав модел 
би дигитализацији могао да пружи примарну технолошку вредност уколико би 
се неопходан скуп инваријантних јединица и скуп правила помоћу којих се те 
јединице користе у процесу интерпретације, сводио на стварање скупа/виртуелне 
библиотеке дигиталних докумената.

Осим у манастирским библиотекама, неумски рукописи налазе се и у 
Бодлејанској библиотеци, а заслугом академика Димитрија Стефановића форми-
рана је и збирка микрофилмова неумских рукописа у Музиколошком институту 
у Београду. Колекција обухвата микрофилмове из библиотека манастира Хилан-
дара, Велике Лавре, Св. Катарине, као и манастира Ватопеда, затим Бодлејанске 
библиотеке, библиотеке Линколн Колеџа, Националне библиотеке Грчке. Сним-
ци из хиландарских неумских рукописа садрже грчке, затим грчко-словенске и 
словенске рукописе из манастира Хиландара, као и грчке рукописе из Линколн 
колеџа и Бодлејанске библиотеке. Део збирке представљају и дупликати микро-
филмова које је академик Стефановић прибављао из Института за средњовековне 
студије – грчке и латинске, при Универзитету у Копенхагену [6]. Димитрије Сте-
фановић оставио је траг и у другим колекцијама, као што је Хиландарска соба 
у Библиотеци Универзитета Охајо у Колумбусу, где је током истраживања, уоча-
вајући недостатке у описима неумских рукописа, радио на допуни тих описа. На 
тај начин је многим генерацијама музиколога које ће наставити да проучавају 
неумске рукописе направио темељ за проучавање византијског и старословенског 
појачког наслеђа.

У погледу тумачења, међутим, увек смо на осетљивом терену, како то Ум-
берто Еко упозорава: „...сваки чин тумачења представља дијалектику између
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отворености и форме, иницијативе тумача и контекстуалне присиле...“, те „...ако 
су средњовековни тумачи грешили, поимајући свет као једнозначан текст, модер-
ни тумачи греше, схватајући сваки текст као необликовани свет“ [25].

У случају појачке традиције, као што је претходно наведено, располагање 
дигитализованим документима неумских рукописа имало би секундарну вредност 
јер се примарна знања стичу у учешћу истраживача у литургији, односно у идеал-
ном случају у стицању појачког искуства, а што је у складу са комплексним низом 
који чине емпиријско знање, знање по мишљењу, као и знање по веровању, где се 
варијације наведеног редоследа изводе из индивидуалних искустава протагониста 
који проучавају и преносе нематеријалне културне вредности.

Имајући у виду наведено, приликом креирања стратегије дигитализације у 
области заштите нематеријалног културног наслеђа, посебно када је реч о нај-
мање проученом и заштићеном наслеђу које се односи на неумске рукописе, по-
требно је промишљати моделе преношења знања и моделе управљања знањем 
и у другим специфичним случајевима, да би се из базе тако добијених модела 
управљања заштитом нематеријалног наслеђа кроз више итерација дошло до мо-
дела који ће дати свеобухватан поглед на улогу дигитализације у креирању и уп-
рављању знањем. Све наведено захтева већи број стручњака који поседују сва 
претходна знања неопходна за улазак у овакав истраживачки процес како би се 
могао ухватити корак са развојем нових технологија.

ЗАКЉУЧАК

Примена дигитализације у контексту управљања знањем о нематеријалном 
наслеђу обредног, или, уже, појачког наслеђа, не подлеже стандардним метода-
ма истраживања јер захтева знања различитих провенијенција, која је неопходно 
обухватити мултидисциплинарним спојем науке и уметности.

У овом раду приказан је модел који се базира на комбинацији класичне 
методологије управљања знањем и специфичних захтева преношења наслеђа 
које обухвата емпиријско знање, као и знање по мишљењу, односно знање по 
веровању, које је изразито индивидуалног карактера и несводиво на генерали-
зоване моделе.

Имајући у виду да наше изузетно вредно нематеријално наслеђе, које ука-
зује на почетке српске музичке писмености, до сада није проучавано у контексту 
модела управљања знањем чији интегрални део чини дигитализација, предложени 
модел представља основу за даља истраживања управљања знањем о заштити не-
материјалног културног наслеђа применом дигитализације.
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Табела 1: Модел управљања знањем о заштити
нематеријалног наслеђа обредног садржаја

ЗНАЊЕ о нематеријалном наслеђу

ДИЈАХРОНИЈСКА ДИМЕНЗИЈА

[чување у континуитету времена]

СИНХРОНИЈСКА ДИМЕНЗИЈА

[сигуран, целовит и одговарајући пренос у свакој дискретној 
временској фази чувања] 

ДУГОРОЧНО ПАМЋЕЊЕ

[о метафоричким догађајима и 
о контекстима неопходним за те 
догађаје]

КАКО СЕ ПОСТИЖЕ 
[вербална, музичка, 
кореографска и визуелно-
естетска димензија, 
интерпретација]

НАЧИН НА КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ, 
ОЗНАЧАВА И КОНТРОЛИШЕ

[интелектуалне вештине, 
способност праћења и контроле 
сопствених (когнитивних) процеса 
учења, памћења и мишљења, 
техника премештања пажње, 
религиозни дискурс, разумевање 
простора за креативност]

ВЕРБАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ВЕШТИНЕ СПОЗНАЈНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ДЕКЛАРАТИВНО ЗНАЊЕ ПРОЦЕДУРАЛНО ЗНАЊЕ МЕТАКОГНИТИВНО ЗНАЊЕ

[О делотворности извођења 
које је у директној вези са 
поштовањем колективних, 
религиозном традицијом 
успостављених норми]

[О комплексном преплету 
сукцесивних и симултаних 
чинова;

О односу делова и целине на 
семантичком (симболичком) 
нивоу] 

[О постизању дистинкција између 
израза и садржаја;

О носиоцима значења у контексту;

О законитости форме;

О несводивости естетичке 
информације која је другачија од 
семантичке;

О религиозном искуству]

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ о нематеријалном наслеђу

СТВАРАЊЕ СКУПА ИНВАРИЈАНТНИХ ЈЕДИНИЦА

[скуп свих инваријантних јединица (докумената) којима се располаже и скуп правила помоћу којих се 
те јединице користе у процесу интерпретације]

ТЕХНОЛОШКИ ПРИСТУП КУЛТУРОЛОШКИ ПРИСТУП

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

[омогућава напредне методе добијања и коришћења 
докумената (хиперлинкови, базе података, 
претраживање текста)] 

КОНДЕНЗАЦИЈА

[јединствени доживљај, односно визија 
која настаје уз контролу интерпретативне 
активности и ограничење уношења нових 
елемената абдукцијом] 

РЕЗУЛТАТ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

[Јединствена целина у интеракцији у којој ниједна инваријантна јединица нема својство изолованог 
елемента, већ функционише као својство целокупног тока, односно органске целине, где је с тачке 
гледишта садржине, део раван целини која омогућава проходност кроз време]
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ЗАХВАЛНОСТ

Ово истраживање обављено је захваљујући подршци Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у оквиру пројекта TR34028, као и захваљујући подршци 
Министарства културе и информисања у оквиру пројекта 633–00–67/2018–2.

MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND PROTECTION
OF АN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Suzana Polić
Central Institute for Conservation

SUMMARY: Protection of the intangible cultural heritage, from the aspect of science of con-
servation cultural heritage, still does not encompass significant heritage that has been dated 
since the beginning of Serbian music literacy until today. The paper follows the heritologycal 
point of view of the problemabout knowledge transmitted through the oral mode from the 
14th century to today, within the liturgical church chant, with simultaniously interpretation 
by eight – voices. The focus of the research is the poem based on the neume – old notation 
manuscripts that are located outside Serbia in several university collections and significant 
monastery libraries. Knowledge management is considered in the specificity of the canons in 
which there is a field of improvisation that arises from the practice of spiritual ritual. Par-
ticularly, in focus is the possibility of multidisciplinary work in the application of digitization 
in the protection of heritage.

Keywords: intangible cultural heritage, management of knowledge, digitalization
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ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ
И НАУЧНЕ БАШТИНЕ У СРБИЈИ

Марио Рељановић, Драган Прља и Стефан Андоновић
Институт за упоредно право, Београд

САЖЕТАК: Процес дигитализације научне и културне баштине мора се спроводити у скла-
ду са важећом законском регулативом, па је стога значајно размотрити у коликој мери 
постојећа законска регулатива омогућава ефикасно спровођење овог процеса. Посебна 
пажња у раду је дата питањима ауторских права и лиценцама којима се одобрава од-
ређени ниво коришћења дигитализованих материјала, који представљају културну и науч-
ну баштину. Међутим, и поред свих предности, дигитализација носи и одређене ризике. 
Један од основних ризика у вези са дигитализацијом научних и културних дела тиче се 
безбедности самог процеса, као и заштите података који су предмет дигитализације. Због 
тога, рад се фокусира на регулативу у вези са заштитом података током поступка дигита-
лизације културне и научне баштине. Посебан осврт учињен је на Општу уредбу о заштити 
података ЕУ, као једног од најважнијих европских прописа у овој области.

Кључне речи: право, ауторско право, заштита података, правна информатика, наука, кул-
турна баштина, дигитализација

У Србији, као и у свим другим земљама у току је процес дигитализовања културне 
и научне баштине. Овај процес за свој коначни циљ има да највреднија културна 
и научна дела постану доступна што ширем броју људи, али без кршења аутор-
ских права и уз поштовање највиших стандарда заштите података. Готово нео-
граничене могућности развоја нових информационих технологија омогућују нам 
претварање аналогних објеката у дигитални облик, али нам истовремено доносе 
и готово неограничени број начина злоупотребе тих дигиталних објеката. Како би 
дигитализација културне и научне баштине у Србији била успешна, неопходно је 
поштовање највиших правних стандарда, како при доношењу и промени норма-
тивних решења, тако и током њихове имплементације у пракси.

Велики је број нормативних аката на међународном и националном пла-
ну који регулишу различите аспекте дигитализације културне и научне баштине. 
Постоји један број нормативних аката који уређују специфичне области културе 
и науке, а у оквиру којих се обухвата и питање дигитализације, а са друге стране 
постоје неки нормативни акти који директно утичу на дигитализацију без обзи-
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ра на област у којој се ова врши. У прву категорију нормативних аката спадају: 
Закон о култури,1 Закон о културним добрима,2 Закон о библиотечко-информа-
ционој делатности,3 Закон о кинематографији,4 и други. У другу категорију нор-
мативних аката који су општег карактера, а односе се на дигитализацију у свим 
областима, па тако и у области културе и науке, спадају Закон о ауторским и сро-
дним правима,5 Закон о заштити података о личности,6 Закон о информационој 
безбедности,7 Кривични законик,8 и други.

АУТОРСКА ПРАВА И ЛИЦЕНЦЕ

Закон о ауторском и сродним правима јасно препознаје ауторско дело у елек-
тронском облику. Имајући у виду реалну претњу по кршење ауторског права ди-
гитализацијом ауторског дела, Закон је уредио да се свако смештање ауторског 
дела у меморију рачунара у електронском облику сматра умножавањем ауторског 
дела, за које је потребна сагласност аутора, без обзира на број и трајност приме-
рака, као и технику умножавања.9

Дигитализација културних и научних дела подразумева дакле поштовање 
одредаба Закона о ауторском и сродним правима. Аутор као носилац ауторског 
права над културним или научним делом има искључиво право да објави своје 
дело и да одреди начин на који ће се оно објавити, односно има искључиво право 
да се супротстави искориштавању свог дела на начин који угрожава, или може 
угрозити његову част или углед. Овлашћења аутора обухватају и дигитализацију 
дела, као и његово јавно саопштавање јавности путем електронских база подата-
ка. Поступак дигитализације културне и научне баштине подразумева претход-
но добијање сагласности аутора.10 Уколико та сагласност није добијена, онај ко 
дигитализује културна и научна дела излаже се озбиљној опасности да наруши 

1 Закон o култури, Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016, и 30/2016.
2 Закон о културним добрима, Сл. гласник РС, бр. 71/1994, и 52/2011.
3 Закон о библиотечко-информационој делатности, Сл. гласник РС, бр. 52/2011.
4 Закон о кинематографији, Сл. гласник РС, бр. 99/2011, 2/2012, и 46/2014.
5 Закон о ауторском и сродним правима, Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, и 

29/2016– одлука УС.
6 Закон о заштити података о личности, Сл. гласник РС, бр. 97/2008, и 104/2009.
7 Закон о информационој безбедности, Сл. гласник РС, бр. 6/2016.
8 Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 

104/2013, 108/2014 и 94/2016.
9 Члан 20. ставови 2. и 3. Закона о ауторском и сродним правима. Иако Закон не помиње изри-

чито друге уређаје, ова одредба се свакако мора тумачити тако да обухвати и похрањивање 
ауторског дела на било који носач података у електронској форми.

10 М. Рељановић, Д. Прља, Дигитализација културне баштине у Републици Србији – нормаивни аспе-
кти, Правни оквири дигитализације културне баштине, Београд, САНУ и Институт за упоредно 
право, 2017, 15.
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углед институције која врши дигитализацију и нанесе озбиљну имовинску штету 
истој. Из овог разлога, као један од најбољих начина дигитализације културних и 
научних дела сматра се дигитализација уз сагласност, односно одобрење аутора. 
Једино аутор има искључиво право да другоме дозволи умножавање свог аутор-
ског дела. Поред класичног начина, умножавањем се данас сматра и постављање 
ауторског дела на интернет, приступ ауторском делу током претраживања и пре-
гледања садржаја на интернету, као и преузимање ауторског дела са интернета.11

Поред класичног режима ауторског права на ауторском делу, који је уређен 
домаћим и међународним прописима, ауторско дело се може ставити под ре-
жим који подразумева мању заштиту, односно већу слободу трећих лица да де-
лом располажу, користе га, мењају, умножавају, дистрибиурају, и слично. Аутор 
у том случају доноси одлуку да своје дело остави приступачним, односно у том 
случају дело представља отворени садржај. Овакво поступање добија на значају 
последњих деценија, развојем електронских комуникација које омогућавају ефи-
касну дистрибуцију ауторских дела изузетно великом броју корисника. И у овом 
случају аутор задржава одређена права, а одрицање од било којег аспекта ау-
торског права није могуће претпоставити. Међутим, уколико постоји изричито 
исказана воља аутора, заштита на ауторском делу може бити значајно уже по-
стављена. Своју вољу да учини тако нешто, аутор исказује стављањем ауторског 
дела под неку од лиценци отвореног садржаја. Лиценце су тако конципиране да, 
по правилу, дозвољавају извесну слободу корисницима приликом употребе самог 
дела, али само у оним оквирима које је сам аутор одредио.

Један од начина на који аутор може да да одобрење за коришћење њего-
вог културног или научног ауторског дела је одређивањем неке од шест лиценци 
креативне заједнице. Ове лиценце су ушле у широку употребу на интернету, па се 
све чешће користе у различитим дигиталним репозиторијумима. Пример таквог ди-
гиталног репозиторијума је база података докторских дисертација Универзитета у 
Београду. Лиценце креативне заједнице су резултат међународне иницијативе са 
циљем постизања највишег степена размене креативности и знања широм света и 
оне пружају могућност ауторима да на јединствен и стандардизован начин уступе 
нека од ауторских и сродних права, а истовремено да нека од тих права и задрже.12

Шест лиценци креативне заједнице су:

1) Ауторство
Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и пре-

раде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 
лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је лиценца која дозвољава највећу сло-
боду поступања са ауторским делом.

11 Д. Поповић и М. Јовановић, Право интернета – Одабране теме, Универзитет у Београду, Правни 
факултет, 2017, 97.

12 Creative Commons Srbije, http://creativecommons.org.rs, 11.08.2018.
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2) Ауторство – некомерцијално

Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и пре-
раде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 
лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела.

3) Ауторство – некомерцијално – без прераде

Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, без про-
мена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора на 
начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава 
комерцијалну употребу дела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом се 
ограничава највећи обим права коришћења дела.

4) Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима

Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и пре-
раде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 
лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова 
лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада.

5) Ауторство – без прераде

Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, без про-
мена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора 
на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца дозвољава 
комерцијалну употребу дела.

6) Ауторство – делити под истим условима

Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и пре-
раде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или дава-
оца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. 
Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела и његову прераду. Слична је 
софтверским лиценцама, односно лиценцама отвореног кода.

Ако се изабере нека од лиценци креативне заједнице то подразумева и да 
се у дело унесе дигитални код који ће у оквиру метаподатака омогућити претра-
живачима да дело идентификују као дело објављено под „Лиценцом креативне 
заједнице“.

Поред појединаца који користе „Лиценце креативне заједнице“ све је више 
институција, па чак и влада појединих земаља, које се одлучују за коришћење 
ових лиценци. Влада Холандије се 2010. године одлучила на коришћење ових ли-
ценци након истраживања Амстердамског института за информационо право.13

13 Д. Прља, „Интернет и слободна размена информација – правни аспекти“, у Интернет и друштво, 
Ниш и Београд, Српско социолошко друштво, Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ин-
ститут за упоредно право, 2014, 427.
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Употреба лиценци креативне заједнице приликом дигитализације ауторских 
дела из области културе и науке не искључује важење Закона о ауторском и сро-
дним правима. У случају спора суд ће у сваком случају појединачно тумачити 
значај одобрења аутора које је дато на овај начин.

Приликом дигитализације ваља водити рачуна и о делима која спадају у 
такозвани „јавни домен“. То су дела која по својој природи могу имати ауторско-
правну заштиту, али она код њих из неког разлога изостаје. Јавни домен значајан 
је за поступак дигитализације пре свега због чињенице да ће опус културних и 
научних достигнућа свакако садржати велики број дела који се налазе у режиму 
јавног домена, као што је то био случај и код других земаља које су дигитализа-
цију већ завршиле.

Ауторска дела могу се наћи у режиму јавног домена у следећим ситу-
ацијама14:

1) Уколико режим правне заштите над ауторским делом не постоји. Ово се 
може десити када је реч о делима која су настала пре доношења за-
конске регулативе у овој области, народне умотворине, традиционални 
фолклор, дела за која се не може утврдити ко је аутор, некреативна дела 
која због недостатка креативности не потпадају под заштиту закона о 
ауторским правима (математичке формуле, судске одлуке, легислатива, 
интуитивно организоване збирке података, азбучни спискови, резултати 
претраживања, итд.).15

2) Истеком рока у којем постоји правна заштита. Већина ауторских права 
има рок трајања и кад прође тај рок, дело или патент прелази у јавно 
власништво. Код патената тај рок је уобичајено 20 година, а код аутор-
ских права је потребно да се испуни више услова. Ти услови су: да је 
дело објављено пре 1. 1. 1923. или најмање 95 година пре 1. јануара 
текуће године, да је власник ауторских права умро најмање 70 година 
пре 1. јануара текуће године, да ниједна држава потписница Бернске 
конвенције о ауторским правима није одредила трајна ауторска права 
на одређеном дело, да САД и ЕУ нису донеле правни акт о продужењу 
трајања ауторских права.

3) Одрицањем од правне заштите. Законом о ауторским правима САД сва 
дела створена од стране Владе САД стављају се у јавно власништво. 
Поједине институције и аутори могу се одрећи правне заштите и пренети 
своја дела у јавни домен уз помоћ рецимо GNU лиценци за слободну 

14 Наведено према: Д. Прља, М. Рељановић, Правна информатика, Службени гласник и Правни 
факултет Универзитета „Унион“, Београд, 2017, 169–173.

15 Јавно власништво, sr.wikipedia.org/, 16.08.2018.
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документацију, лиценце слободног софтвера, copyleft лиценци, Creative 
Common 0 лиценце. У случају када је аутор дела свесно, добровољно и 
неопозиво ставио своје дело у јавни домен, он се одрекао свих права 
које је имао над тим делом и не може их касније (у случају да процени 
другачије) опозвати, односно повратити права над дотичним делом. То 
значи да је у моменту стављања дела био свестан да ће се његово дело 
моћи користити без икакве накнаде, од било кога и на било који начин. 
Препоруком Унеска из 2003. која се односи на универзални приступ сај-
бер простору у оквиру дефиниције јавног домена укључују се и јавни 
подаци и званичне информације које стварају владе и међународне ор-
ганизације и добровољно им омогућују приступ.16 Одрицање од сада-
шњих и будућих ауторских права могуће је на основу правних прописа 
америчког законодавства, које регулише јавни домен. У нашем праву 
таква могућност преноса свих ауторских права или одрицања од свих 
ауторских права не постоји.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Приликом дигитализације културних и научних ауторских дела неопходно је по-
штовати највише стандарде безбедности и заштите података. Цео процес дигита-
лизације се доводи у питање ако нису обезбеђене техничке и организационе мере 
које спречавају компромитовање података, односно неовлашћено упадање у сис-
теме и „цурења података“. Мере заштите морају бити таквог карактера да смање 
ризик на најмању могућу меру „од могућности нарушавања информационе без-
бедности, односно од могућности нарушавања тајности, интегритета, расположи-
вости или непорецивости података или нарушавања исправног функционисања 
ИКТ система“.17 Уколико није обезбеђена безбедност података приликом дигита-
лизације културних и научних ауторских дела може доћи до трајног нарушавања 
репутације институција које врше дигитализацију.

Безбедносна политика подразумева дефинисање сигурносног система који 
мора да обезбеди редовно прављење резервне копије података и база подата-
ка, као и проверу њеног интегритета.18 Приликом дигитализације неопходно је 
евидентирати и чувати историју обраде података као и поштовати одговарајућих 
стандарда ради могућности преноса у друге системе и базе података.

16 Dusollier Séverine, „Scoping Study On Copyright And Related Rights And The Public Domain“, 
Wipo, 2010, www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/.../cdip_4_3_rev_study_inf_1.pdf, 16.08.2018.

17 Чл. 2. Закон о информатичкој безбедности, Сл. гласник РС, бр. 6/2016.
18 The National Library of Finland, The Digitization Policy of the National Library of Finland, 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94305/NLF_Digitisation_Policy.pdf?sequence=2, 
15.08.2018.
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Да би процес дигитализације културних и научних ауторских дела текао 
несметано потребно је претходно проценити одговарајући ниво безбедности тог 
процеса узимајући у обзир све могуће ризике приликом дигитализације, а посеб-
но ризике од случајног или намерног уништења, губитка, или измене података. 
Реализовање пожељног нивоа безбедности дигитализације зависи од техничких 
и процедуралних мера које морају бити проактивног карактера. Системи пре-
вентивне заштите, детекције и анализе рањивости уз правовремени одговор на 
инциденте, односно компромитацију система омогућиће повећање безбедности 
система и остваривање оптималног нивоа заштите.19

Институције које врше дигитализацију културних и научних ауторских дела 
дигитализоване објекте смештају у базе података које су доступне корисницима. 
Рад са корисницима подразумева и прикупљање личних података корисника те се 
из тог разлога мора поштовати најновија правна регулатива, која поставља знатно 
више стандарде у овој области. Општа уредба о заштити података, донета од стра-
не Европске уније почела је да се примењује од 25. маја 2018. године.20 Примена 
Опште уредбе о заштити података обавезна је за све институције чије је седиште у 
ЕУ, али и за институције чије се седиште налази изван ЕУ уколико прикупљају или 
обрађују личне податке грађана ЕУ што је случај са готово свим институцијама 
које своје услуге нуде путем интернета.

Неопходност усаглашавања пословања са Општом уредбом о заштити по-
датака постоји и због тога што се новом регулативом успоставља драстично виши 
ниво одговорности, како за институцију која прикупља личне податке, тако и за 
ону која их само обрађује. Овај виши ниво одговорности предвиђен је за различи-
те ситуације, а посебно за ситуацију компромитације података и „цурење“ пода-
така, а тада постоји обавеза обавештавања корисника и надлежних институција у 
року од 72 часа. Институције које не испоштују наведени временски рок суочавају 
се са казном у вредности од 2% од свог годишњег глобалног прихода или 10 ми-
лиона еура, у зависности шта је веће. Приликом одређивање висине казне узима 
се у обзир у којој је мери институција показала настојања да се усклади са захте-
вима Опште уредбе о заштити података.

Општа уредба о заштити података придаје велики значај питањима безбед-
ности података предвиђајући дефинисање техничких и организационих мера које се 
морају примењивати да би се постигао одговарајући ниво безбедности података.21

19 V. Korać, D. Prlja, A. Diligenski, Digitalna forenzika, Centar za nove tehnoligije, Viminacijum, Arhe-
ološki institut, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2016, 388.

20 Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 
Official Journal of the European Union, 2016/L119.

21 S. Prlja, „Pravo na zaštitu ličnih podataka u EU“, Strani pravni život, 1/2018, 95.
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Усаглашавање са Општом уредбом о заштити података подразумева поди-
зање свести управљачког кадра и запослених о значају нове регулативе за одр-
живост функционисања и формирање компететног тима задуженог за усаглаша-
вање са Општом уредбом о заштити података. Институције које желе да импле-
ментирају Општу уредбу о заштити података у својим институцијама морају да 
припреме евиденцију активности обраде личних података, морају да успоставе 
глобалну политику заштите података и управљања подацима, морају да припреме 
решења за прекогранично пребацивање података, морају да ажурирају свој план 
против „цурења“ података, морају да припреме обавештења за кориснике, морају 
да припреме обавештења за власнике личних података, морају да прецизно де-
финишу обавезе обрађивача података, морају да именују службеника за заштиту 
података и морају да размотре последице неусаглашавања са Општом уредбом 
о заштити података. Имплементација стандарда које предвиђа Општа уредба о 
заштити података, између осталог, спроводи се именовањем и обуком одговорних 
лица у институцијама, формирањем регистра обраде података, проценом после-
дица по приватност појединаца, израдом изјаве сагласности о заштити података, 
израдом уговора о заштити података, поштовањем права појединца на брисање 
својих података, пренос података, приговор, ограничење обраде, и тако даље.

Едукација запослених у институцијама које прикупљају и обрађују личне 
податке, као и будућих службеника за заштиту података је неопходна како би 
се многобројне одредбе Опште уредбе о заштити података могле применити у 
свакодневном функционисању и како би се обезбедила потпуна усаглађеност са 
Општом уредбом о заштити података.

ЗАКЉУЧАК

Дигитализација културне и научне баштине отвара нове могућности, али доноси и 
нове изазове. Ти изазови огледају се у многобројним аспектима, али су свакако од 
изузетног значаја они који се односе на питања интелектуалне својине и питања 
безбедности и заштите података.

Питања политике безбедности и заштите података приликом дигитализације 
културних и научних ауторских дела од кључног су значаја за одрживост база по-
датака дигиталних објеката и за њихово дугорочно функционисање. Превентивно 
деловање, процена ризика, и увођење техничких и организационих мера које ће 
спречити безбедносне пропусте и обезбедити усклађеност са најновијом регула-
тивом у области заштите података свакако доприносе подизању угледа институ-
ција које врше дигитализацију и омогућују висок ниво квалитета неопходан за 
успешно спровођење процеса дигитализације о области културе и науке.

Појам ауторских права и интелектуалне својине свакодневно доживљава 
промене под утицајем развоја нових информационих и комуникационих техноло-
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гија. Појмови као што су умножавање ауторског дела, интерактивни приступ ау-
торском делу, постављање или преузимање ауторског дела са интернета, торент-
сајтови који повезују кориснике са садржајима на удаљеним рачунарима, итд. 
свакако захтевају одређена правна решења како би се обезбедила права власни-
ка интелектуалне својине. Један од могућих одговора на нека од ових питања су 
„Лиценце креативне заједнице“. Ове лиценце су опште прихваћене и њихова при-
мена отклања недоумице које се тичу одобрења власника интелектуалне својине 
уа коришћење њихових ауторских дела.
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SUMMARY: The process of digitization of scientific and cultural heritage must be carried out 
in accordance with the current legislation, and therefore it is important to consider effec-
tiveness of existing legislation of this process. Specialfocus is given to copyright issues and 
licenses whichin certain level areusing digitized materials that representing cultural and sci-
entific heritage. However, despite all the advantages, digitization also carries certain risks. 
One of the main risks are security of the digitalization process, as well as the protection of 
data used inthat process. Therefore, thispaper will devote attention to the regulations relat-
ed to data protection during the process of digitization of cultural and scientific heritage. 
Also, special point was made on the EU General Regulation of Data Protection, as one of the 
most important European regulations in this field.
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ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Дражен Церовић
Правни факултет, Универзитет Црне Горе

САЖЕТАК: Дигитализација докумената, фотографија, слика, музејских експоната, научних 
радова, књига и других дјелова културне и научне баштине већ дужи низ година врши се 
и у Црној Гори. Техничка правила дигитализације неопходно прати и велики број прав-
них прописа којима се регулише претварање аналогних предмета у дигиталне објекте. 
Предмет рада је анализа усклађености правних прописа у Црној Гори са европским и 
свјетским стандардима у области регулисања појединих питања везаних за дигитализа-
цију културне и научне баштине. То су питања прије свега везана за поштовање аутор-
ских и сродних права у процесу дигитализације, питања везана за заштиту података који 
се већ налазе у базама података научне и културне баштине у Црној Гори и друга правна 
питања везана за даљи ток дигитализације. У раду ће бити дат преглед тренутног стања 
правне регулативе у области дигитализације културне и научне баштине у Црној Гори, а 
такође ће бити указано на потребу даљег усаглашавања са најбољим свјетским праксама 
у погледу поштовања правних и техничких стандарда приликом дигитализације културне 
и научне баштине у Црној Гори.

Кључне ријечи: прави аспекти дигитализације, право, информатика, културна баштина, на-
учна баштина, дигитализација, прописи Европске уније, законодавство

Дигитализација као информатичко-технички процес преношења докумената из 
аналогног облика у електронски облик нуди широк спектар повољности кад је у 
питању заштита, категоризација, обједињавање, трајно чување и јавно чињење 
доступним података о културној и научној баштини једне земље. Дигитализација 
културне и научне баштине, један је од главних корака на плану лакшег и ефи-
каснијег очувања, систематизације и категоризације културних и научних добара 
и унапређења укупног нивоа културе у једном друштву. Њене предности у погледу 
практичности, прегледности и јавне доступности информација, немјерљиве су у 
односу на било који други метод, којим би се евентуално покушао постићи исти 
или сличан циљ. Такође, сам процес дигитализације културне и научне баштине, 
има и своје правне аспекте, који се могу сагледати кроз анализу правних прописа, 
релевантних за културну, као и научну баштину, те њено очување.
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Процес дигитализације културне и научне баштине, од велике је важности 
за дигиталну промоцију културног наслеђа у доминантном информатичком добу. 
Дигитализација националне културне и научне баштине има и своје мултидисци-
плинарне аспекте, будући да се тиче информатичких, техничких, правних, култур-
них и научних питања. У том смислу, државе које су одлучне да спроведу процес 
дигитализације морају формулисати националне стратегије дигитализације науч-
не и културне баштине и припремити стандарде за дигитализацију, стручну обра-
ду, чување и презентацију националне баштине, технолошких аспеката дигитали-
зације (алгоритми, софтверска имплементација и примјене нових технологија).

Немјерљиви су позитивни ефекти које дигитализација научне и културне ба-
штине има на процес учења на даљину, на било којој локацији. Развој e-learning 
студијских програма, директно је зависан од квалитета процеса дигитализације 
докумената из области науке и културе. Различите платформе дигиталних биб-
лиотека које се користе за e-learning пуне се подацима из дигитализованих база 
података из домена науке и културе и директно утичу на образовне процесе и 
квалитет кадрова којима располажу конкретне државе, као и на педагогију, тех-
нологију и организацију. У том смислу, неопходно је прецизирати правила и при-
мену E-learning copyright-a. Питања чувања материјала за e-learning и трошковних 
модела за дигитално очување, такође су од нарочитог приоритета у овом контекс-
ту, будући да се на такав начин омогућава општа доступност научних и стручних 
радова у различитим предметним областима.

Питања Cloud computing-a, Open source научних часописа, дигитализације 
уџбеничке литературе и формирање репозиторијума, дигитализације драгоцјених 
књига, периодике и непубликованих научних радова као вида заштите и промо-
ције научне и културне баштине, само су неки од елемената који указују на зна-
чај дигитализације културне и научне баштине за развој науке, културе и наставе. 
Отуда је у земљама које улазе у процес дигитализације неопходно потенцирати 
развој дигиталне писмености, примјењивати најбоље примјере из праксе које про-
мовишу нове трендове и успјешне стандарде.

Такође, особито битан бенефит процеса дигитализације је повезивање срод-
них истраживачких и високошколских установа у циљу глобализације и подизања 
квалитета образовања кроз транспарентност и доступност наставних материјала 
у дигиталној форми. У том смислу, веома је важно дигитално архивирати мулти-
лингвалне текстове и садржаје.

Овдје се као логична намећу питања процедуре и принципа (техничких, 
правних, стручних) који обезбеђују правилну трансформацију традиционалних 
у дигиталне колекције, селекције литературе за дигитализацију и брига о ње-
ном правилном спровођењу, образовање наставника, библиотекара и техничког 
особља за обављање послова дигитализације, као и питање стандардизације и 
контроле квалитета дигитализације.
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У процесу дигитализације, неопходно je фокусирати се на очување доку-
ментарно-историјске, културне и научне баштине у циљу оплемењивања нацио-
налног и глобалног памћења, те доприноса развоју демократичности знања на 
„отвореном путу“ обликовања меморије свијета који је суочен са изазовима обра-
зовања и развоја интелектуалних слобода.

Кључни проблеми на које при томе наилазе научници, професори, студен-
ти, библиотекари и други аутори и корисници информација јесу традиционална 
организација и пословање академских и културних установа, као и њихова супро-
тстављеност глобализацији информација (којој доприноси њихова дигитална фор-
ма) као и нетипични и нестандардни облици удруживања у циљу комплекснијег 
информисања, али и економски и политички утицај на друштвени статус универ-
зитета и библиотека и дигитализовање информација као предуслов за учење на 
даљину и глобализацију знања.

У читавом процесу дигитализације, неопходно је постојање сарадње и коор-
динације међу најважнијим институцијама, актерима овог веома озбиљног посла. 
Потребно је да постоји проток идеја међу установама које се баве дигитализа-
цијом, усаглашавање стратегије и приоритета пројеката дигитализације, праћење 
свјетских стандарда и пројектовање одговарајућих стандарда на нивоу државе 
за дигитализацију, стручну обраду, чување и презентацију националног културно-
научног наслеђа, започињање процеса дигитализације националне баштине, ис-
трајавање у његовом спровођењу и благовремена припрема планова миграције 
већ дигитализованих података у случају појаве нових технологија.

ПРЕГЛЕД ЦРНОГОРСКОГ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Закон о архивској дјелатности1 уређује регистратурску и архивску грађу, права 
и обавезе стваралаца и држалаца регистратурске и архивске грађе, врсте архива 
и друга питања од значаја за обављање архивске дјелатности. Архивска дјелат-
ност обухвата: евидентирање, прикупљање, сређивање, обраду, заштиту, одаби-
рање, коришћење и публиковање архивске грађе, као и канцеларијско пословање 
и друге послове у складу са законом. Овај закон архивску дјелатност означава као 
дјелатност од јавног интереса.

Архивску дјелатност обављају ствараоци и држаоци регистратурске и ар-
хивске грађе и архиви. Архивска грађа је изворни и/или репродуковани доку-
ментарни материјал од трајног значаја за науку, културу, правно-доказне и друге 
потребе физичких и правних лица, који је настао у раду или дјеловању органа и 
организација, правних и физичких лица, без обзира на вријеме, мјесто и облик 
настанка и медијум на којем је записан.

1 Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 
08.08.2011)
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Поднесци, акти и прилози примљени, односно сачињени у облику електрон-
ског документа чувају се на информационом систему и на информатичком медију 
у складу са прописима којима се уређује информациона безбједност. Архивирани 
електронски документ мора бити потписан напредним електронским потписом, 
ако посебним прописом није друкчије уређено. Информациони систем у којем 
се чува електронски документ мора испуњавати услове за прецизно потврђивање 
садржине документа у одређеном временском периоду. Иницијално чување елек-
тронског документа треба да врши стваралац и држалац документа.2

Архивска грађа у електронском облику смјешта се и чува у систему у којем 
није могуће брисање, мијењање и додавање података. Електронски подаци се 
смјештају у најмање двије копије, од којих једна треба да буде у систему који 
омогућава приступ, претраживање и приказивање података који се предају на чу-
вање, а друга изван тог система. Прије смјештања архивске грађе у електронском 
облику описује се формат и структура записа, начин на који се осигурава њихово 
чување и заштита од неовлашћеног приступа или мијењања података, начин на 
који се врши излучивање безвриједног регистратурског материјала као и облик 
и начин предаје Државном архиву. При смјештању архивске грађе у електрон-
ском облику обавезно се провјерава читљивост и цјеловитост свих копија пре-
датих електронских записа. Архивске просторије у којима се чувају електронска 
документа морају бити опремљене у складу са овом уредбом и прописима којима 
се уређује информациона безбједност.3

За дугорочно чување архивске грађе у електронском облику користи се 
формат који задовољава сљедеће услове, и то да:

– је усклађен са опште признатим стандардима,

– омогућава аутоматско превођење из других формата и да садржи поузда-
не методе за детектовање и отклањање грешака приликом превођења,

– постоји могућност набавке одговарајућег хардвера и софтвера из више 
извора,

– постоји дефинисан начин миграције на побољшане верзије медија,

– обезбјеђује сигурност чувања записа више од пет година,

– су доступни поступци смањења или елиминисања негативног утицаја 
спољних фактора,

– су прихватљиви трошкови набавке, употребе и одржавања опреме и 
софтвера,

2 Uredba o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe, član 9, („Službeni list 
Crne Gore“, br. 003/14 od 21.01.2014)

3 Uredba o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe, član 10, („Službeni list 
Crne Gore“, br. 003/14 od 21.01.2014)
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– су могући поступци надокнаде губитка садржаја насталог усљед природ-
ног пропадања или спољних фактора.4

На писани, фотографисани, филмовани, фонографисани, електронски или 
на други начин забиљежен документарни материјал примјењују се, поред мјера и 
поступака чувања прописаних овом уредбом, и мјере и поступци који одговарају 
одређеним носиоцима записа, у складу са утврђеним стандардима и условима 
које прописују произвођачи.5

ЗАКОН О БИБЛИОТЕЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Овај закон библиотечку дјелатност означава као дјелатност од јавног интереса. 
Јавни интерес се у овој дјелатности остварује између осталога и развојем библио-
течког информационог система, заштитом библиотечке грађе на свим носиоцима 
информација, слободним приступом библиотечким информацијама, грађи, сер-
висима, услугама и другим ресурсима, у складу са правом корисника на слободан 
избор информација и проток идеја.

Библиотечка грађа у том смислу ужива заштиту прописану овим законом. 
Библиотечка грађа која има статус културног добра ужива заштиту у складу са 
законом којим се уређују културна добра.6 Овим законом, библиотека се третира 
као културна, информациона, образовна и непрофитна установа, која корисници-
ма ставља на располагање организовани фонд библиотечке грађе, као и друге из-
воре информација, услуге и сервисе. У процесу дигитализације културне баштине, 
различите врсте библиотека, обављају разне врсте битних функција. Национал-
ну библиотеку оснива држава ради развоја културе, науке и образовања у Црној 
Гори, као и задовољавања информационих потреба друштва.7

Национална библиотека обавља функцију библиотечко-информационог 
центра. Поред осталога, она предлаже мјере за чување и заштиту библиотечке 
грађе; предлаже и спроводи мјере за чување и заштиту библиотечке грађе са 
својством културног добра; даје упутства за стручни библиотечко-информациони 
рад и примјену међународних стандарда; организује научноистраживачки, раз-
војни и савјетодавни рад на подручју библиотечко-информационе дјелатности 
и предлаже мјере за њено унапрјеђивање; повезује библиотеке у библиотечко-
информациони систем Црне Горе и укључује их у међународне информационе

4 Uredba o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe, član 11, („Službeni list 
Crne Gore“, br. 003/14 od 21.01.2014).

5 Ibidem., član 12, („Službeni list Crne Gore“, br. 003/14 od 21.01.2014)
6 Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, članovi 3 i 4, („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10 od 13.08.2010, 

040/11 od 08.08.2011).
7 Ibidem., član 7.
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системе; развија стручне основе узајамног каталога; организује стручно усавр-
шавање лица за рад на узајамној каталогизацији; врши контролу квалитета и ре-
дакцију библиографских записа у узајамној библиографској бази; промовише и 
презентује црногорску културну баштину учешћем у међународним пројектима 
дигитализације.

Народна библиотека учествује у општем и информатичком образовању грађа-
на; прикупља, обрађује и чува завичајну грађу на подручју дјелатности библиоте-
ке. Високошколска библиотека, поред осталог, врши чување и обраду библиотечке 
грађе насталу у наставном процесу и научноистраживачким пројектима установе у 
чијем је саставу, израду специјалне библиотечке збирке и базе података.

Универзитетска библиотека координира библиотечком дјелатношћу на уни-
верзитету и укључује високошколске библиотеке у библиотечко-информациони 
систем. У контексту дигитализације културне баштине, чувања и заштите библио-
течке грађе треба поменути да, сагласно овом закону, библиотеке могу да:

1) прикупљају дигиталну библиотечку грађу са интернета;

2) дигиталну библиотечку грађу копирају у више примјерака и преносе је 
на друге медије, у складу са релевантним међународним прописима.

При коришћењу библиотечке грађе и електронских извора информација 
библиотеке су дужне да се придржавају међународних и националних прописа о 
заштити ауторског и сродних права.8

Према одредбама члана 28. Закона о библиотечкој дјелатности, које тре-
тирају питање дигитализације библиотечке грађе, Библиотеке могу да, ради заш-
тите и опште (он лине) доступности, врше дигитализацију аналогне библиотечке 
грађе и њену дистрибуцију путем интернета, уз поштовање ауторских и сродних 
права. Дигитализација библиотечке грађе се врши уз примјену међународних и 
националних стандарда за дигитализацију културних добара којим се постиже ин-
тероператибилност дигиталне грађе и олакшавање претраживања на више језика. 
Националне стандарде за дигитализацију библиотечке грађе прописује Министар-
ство, на предлог националне библиотеке.

Сваки грађанин има право на коришћење библиотечке грађе и услуга биб-
лиотеке. Поред осталог, и на приступ и употребу опште доступних електронских 
извора, приступ и употребу база података и других извора информација, едука-
цију корисника, информационо описмењавање и сл.9 Такође, у погледу дигитали-
зације, треба истаћи да лица оштећеног вида имају право да библиотечку грађу 
користе на специјалним носиоцима информација.10

8 Ibidem., član 24, tačke 3 i 4.
9 Ibidem., član 31.
10 Ibidem., član 32, tačka 1.
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Ради обезбјеђивања рационалнијег и ефикаснијег коришћења библиотечке 
грађе, библиотечких сервиса и услуга, библиотеке се повезују у библиотечко-ин-
формациони систем на основу система узајамне каталогизације. У библиотечко-
информациони систем обавезно се укључују национална библиотека, народне 
библиотеке, универзитетске библиотеке и високошколске библиотеке.11

За успостављање и функционисање библиотечко-информационог система 
потребна је:

1) стандардизована обрада библиотечке грађе и уједначено вођење ката-
лога,

2) одговарајућа оспособљеност особља за каталогизацију и

3) рачунарска и комуникациона опрема неопходна за повезивање библи-
отека.12

Библиотечко-информациони центар обезбјеђује услове за узајамну катало-
гизацију, управљање базом података и друге услове чланицама библиотечког ин-
формационог система. Послови библиотечко-информационог центра су:

1) координација рада на успостављању и развоју библиотечко-информа-
ционог система и његових сервиса;

2) планирање, инсталирање и одржавање рачунарске, комуникационе и 
програмске опреме за потребе библиотечког информационог система и 
његових сервиса;

3) управљање базом података библиотечко-информационог система и ње-
гових сервиса;

4) организовање приступа електронској бази података;

5) стручна помоћ библиотекама приликом конверзије и преноса података 
из других система;

6) истраживачки, развојни и савјетодавни рад у библиотечкој дјелатности.

ЗАКОН О КУЛТУРИ

Црна Гора Законом о култури13 третира дјелатности којима се стварају, презен-
тују, промовишу, штите и чувају културна добра, умјетничка дјела и друге духовне 
творевине, стручни и научно-истраживачки рад у култури и услуге од непосредног 
значаја за остваривање културног и умјетничког стваралаштва. Овај закон, такође, 

11 Ibidem., član 38.
12 Ibidem., član 39
13 Zakon o kulturi, član 2, stav 1, („Službeni list Crne Gore“, br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 

22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/12 od 19.07.2012).
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третира и питања начела остваривања и развоја културе, па тако, поред осталих, 
предвиђа и начела опредијељености државе и локалне самоуправе да подстичу и 
помажу развој културног и умјетничког стваралаштва и заштиту и очување култур-
не баштине, равноправног очувања свих културних идентитета и поштовања кул-
турне различитости, изградње и унапређења система културе, у складу са међуна-
родним стандардима, а нарочито стандардима Европске уније, као и поштовања 
и заштите ауторског и сродних права.14

Решења предвиђена у овом пропису, под јавним интересом у култури, из-
међу осталих, третирају и питања заштите и очувања материјалне и нематеријал-
не културне баштине, заштите и очувања црногорског културног стваралаштва и 
културних добара изван територије Црне Горе, стварање услова за остваривање и 
развој свих области културног умјетничког стваралаштва, међународну културну 
сарадњу и презентацију црногорског културног и умјетничког стваралаштва и кул-
турне баштине, очување изворних и традиционалних културних и етно-културних 
особености. Дигитализација, као метод у постизању наведених циљева, јавља се 
као логичан избор и представља најпрактичније и најефикасније рјешење.

Закон о култури, такође предвиђа и Национални програм, као стратешки 
документ, којим се утврђују дугорочни циљеви и приоритети развоја културе и 
одређују мјере за њихово остваривање на територији Црне Горе. У Националном 
програму15 предвиђају се активности на заштити и очувању културне баштине. 
Овај програм доноси Влада Црне Горе, на предлог органа државне управе на-
длежног за послове културе (Министарства културе) за период од пет година и 
у његову израду је дужно да укључи представнике научних и стручних институ-
ција, струковних удружења, синдиката и других субјеката из области културе.16 За 
праћење стања у појединим областима и дјелатностима културе и за предлагање 
мјера унапређења и развоја културе, Влада, на предлог Министарства, образује 
Национални савјет за културу. Члан Националног савјета именује се из реда 
умјетника и стручњака у култури, високе репутације, из земље и иностранства.17

Законом о култури, предвиђају се директан подстицај и подршка развоју 
културе кроз суфинансирање пројеката и јавни конкурс.18 Као један од основних 
критеријума за вредновање пројеката у овом погледу, предвиђен је и допринос 
очувању традиције и црногорске културне баштине.19

14 Ibidem., član 3, stav 1.
15 Ibidem., član 7, stav 1.
16 Ibidem., član 8, stav 1 i 2.
17 Ibidem., član 9, stav 1 i 3.
18 Ibidem., članovi 68–73.
19 Ibidem., član 73, stav 1.
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Исти закон, предвиђа и посебне облике подршке развоју културе, кроз 
откуп ликовних дјела и музејских предмета, средствима из буџета Црне Горе.20 
Као изузетну могућност, члан 84, став 4 Закона о култури, предвиђа да се уни-
катни музејски предмет и музејски предмет који има статус културног добра 
могу откупити непосредном погодбом. Сматрамо да се овдје имало у виду да 
је огромна количина црногорске културне баштине отуђена и однесена ван 
граница Црне Горе током њене бурне историје, те да је до што већег дијела 
ове баштине потребно доћи на различите начине, које је потребно предвидјети 
правним прописима.

Закон о култури, у циљу очувања и развоја културне баштине, предвиђа и 
одредбе о креативним индустријама, традиционалним занатима и вјештинама, ама-
теризму, као и културним манифестацијама и фестивалима од посебног значаја.21

Тако, предвиђа се да држава и општина подстичу и помажу развој креа-
тивних индустрија које обухватају продукцију културних производа и услуга из 
области интелектуалне својине. Такође, држава и општина подстичу очување и 
развој традиционалних заната и вјештина давањем финансијске помоћи за на-
бавку алата и материјала и оспособљавање стручног кадра. Исто тако, оне под-
стичу некомерцијалне облике аматерског дјеловања у култури, којима се допри-
носи афирмацији црногорских изворних културних вриједности или савременог 
културно-умјетничког стваралаштва. Процес дигитализације је у овом погледу од 
великог значаја, будући да је практично, постао стандард да се све активности 
горе поменутог типа трајно меморишу на електронским носиоцима информација, 
у смислу аудио записа, видео записа, као и електронских каталога, брошура, про-
грама скупова, електронских докумената различитог типа итд.

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

Овај закон је посебно значајан за правне аспекте дигитализације културне баш-
тине јер њен огроман дио управо и чине ауторска дјела. Посебно у том смислу 
треба узети у обзир ограничења која произлазе из режима ауторског права. 
Њиме се утврђује право аутора књижевних, научних и умјетничких дјела, пра-
ва интерпретатора, произвођача фонограма, филмских продуцената, радиоди-
фузних организација и издавача, посебна (sui generis) права произвођача база 
података, ауторско уговорно право, колективно остваривање ауторског и срод-
них права и посебних права прозвођача база података и заштита ауторског и 
сродних права.

20 Ibidem., član 84.
21 Ibidem., članovi 88–91.
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Ауторско дјело је индивидуална духовна творевина из области књижевно-
сти, науке и умјетности, која је изражена на одређени начин, ако овим законом 
није друкчије одређено. Овдје посебно спадају говорна дјела (предавања, говори,
бесједе и сл.); писана дјела (романи, поезија, чланци, приручници, студије, мо-
нографије, рачунарски програми и сл.); музичка дјела, са ријечима или без рије-
чи; драмска, драмско-музичка, кореографска, луткарска и пантомимска дјела; 
фотографска дјела и дјела створена у процесу сличном фотографији; аудио-
визуелна дјела; дјела ликовне умјетности (цртежи, графике, слике, скулптуре и 
сл.); дјела архитектуре (скице, планови, изграђени објекти са подручја архитекту-
ре, урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре и сл.); дјела примијењене 
умјетности и индустријског дизајна; картографска дјела (туристичке карте, ауто 
карте, топографске карте, тематске карте и сл.); презентације научне, наставне 
или техничке природе (технички цртежи, планови, стандарди, експертска вјешта-
чења, тродимензионалне презентације и сл.).22

Под горе наведеним условима, и незавршено ауторско дјело, дјелови и на-
слов ауторског дјела сматрају се ауторским дјелом. Прераде (преводи, адапта-
ције, аранжмани, измјене и сл.) ауторских дјела или другог материјала сматрају 
се новим ауторским дјелом ако испуњавају исте услове. Заштитом ауторског дјела 
насталог прерадом не ограничавају се права аутора изворног дјела.

Зависно од врсте режима ауторског права одређује се и да ли се одређено 
дјело може дигитализовати и објавити у бази културне баштине, и по којој про-
цедури. Тако, Аутор има искључиво право да одреди хоће ли, када, гдје и како 
ће се први пут објавити његово дјело. До првог објављивања дјела само аутор 
има искључиво право да даје јавна обавјештења о садржини дјела или да описује 
своје дјело.23 Аутор има искључиво право да буде признат као аутор свог дјела, на 
начин да његово име буде назначено на дјелу и у вези са његовим дјелом. Аутор 
може одредити да се његово право ауторства назначи на други начин.24 Аутор 
има искључиво право да се супротстави сваком искривљењу, сакаћењу свог дјела 
или другој повреди у вези са његовим дјелом, ако се тим радњама угрожавају или 
могу угрозити његова част или углед.25 Имовинским ауторским правима штите се 
економски интереси аутора. Аутор има искључиво право да дозволи или забрани 
искоришћавање свог дјела или његових примјерака.26

22 Zakon o autorskom i srodnim pravima, član 4, stav 1 i 2, („Službeni list Crne Gore“, br. 037/11 od 
29.07.2011, 053/16 od 11.08.2016)

23 Ibidem., član 15, stav 1 i 2.
24 Ibidem., član 16, stav 1 i 2.
25 Ibidem., član 17.
26 Ibidem., član 19, stav 1 i 2.
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Аутор има искључиво право да дозволи или забрани: право умножавања; 
право дистрибуирања; право давања у закуп; право давања на послугу; право 
јавног извођења; право јавног саопштавања са фонограма или видеограма; право
јавног приказивања; право емитовања; право реемитовања; право кабловске рет-
рансмисије; право јавног саопштавања дјела које се емитује; право на друго јавно 
саопштавање; право стављања дјела на располагање јавности; право на прераду 
дјела; право аудиовизуелне адаптације. Искоришћавање ауторског дјела дозвоље-
но је само када аутор, под условима које одреди, уступи одговарајуће ауторско 
имовинско право, осим ако овим законом или уговором није друкчије одређено.27 
За свако искоришћавање ауторског дјела од стране другог лица аутору припада 
ауторски хонорар, односно правична накнада ако овим законом или уговором 
није друкчије одређено.

Аутор има искључиво право да дозволи или забрани умножавање, односно 
биљежење свог дјела на материјалном носачу, које се врши посредно или непо-
средно, трајно или привремено, дјелимично или у цјелини, на било који начин 
и у било ком облику. Умножавање нарочито обухвата графичко умножавање, 
фотографско умножавање, тонско или визуелно снимање, тродимензионално 
умножавање, грађење архитектонског објекта према пројекту и биљежење у ди-
гиталном облику.28

Аутор има искључиво право да дозволи или забрани дистрибуирање јав-
ности оригинала и копија свог дјела продајом или преносом својине на други 
начин. Он има искључиво право да дозволи или забрани давање оригинала и 
копија свог дјела на употребу на ограничено вријеме, уз непосредну или по-
средну имовинску корист (закуп). Такође има искључиво право да институција-
ма доступним јавности дозволи или забрани давање оригинала или копија свог 
рачунарског програма другоме на послугу на ограничено вријеме, без посредне 
или непосредне имовинске користи.

Аутор има право на накнаду за давање на послугу својих ауторских дје-
ла у облику библиотечке грађе у институцијама доступним јавности. Он има 
искључиво право да дозволи или забрани: рецитовање свог књижевног дјела 
јавности извођењем уживо (право јавног рецитовања); извођење уживо јав-
ности свог музичког дјела (право јавног музичког извођења); представљање 
свог дјела јавности извођењем уживо на позорници (право јавног позоришног 
представљања). Аутор има искључиво право да дозволи или забрани саопшта-
вање јавности рецитација, извођења и представљања, који су снимљени на фо-
нограму или видеограму.

27 Ibidem., član 20.
28 Ibidem., član 21.
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Он има искључиво право да дозволи или забрани саопштавање јавности 
својих аудиовизуелних и фотографских дјела, ликовних дјела и дјела архитекту-
ре, научних и техничких дјела уз помоћ техничких уређаја. Има искључиво право 
да дозволи или забрани емитовање свог дјела. Аутор такође, има искључиво право
да дозволи или забрани да се његово дјело, које се емитује, саопштава јавности 
путем звучника, екрана или сличних техничких уређаја. Такође, он има искључи-
во право да дозволи или забрани стављање дјела на располагање јавности жич-
ним или бежичним путем, на начин који омогућава лицима из јавности приступ 
дјелу са мјеста и у вријеме које они одаберу. Исто тако, он има искључиво право 
да дозволи или забрани позоришну адаптацију, музичко аранжирање, превођење, 
промјену или другу прераду дјела.29 Сагласност аутора, такође је потребна и у 
збиркама ауторских, штампаних дјела.

Постоје и посебна (sui generis) права произвођача база података дигитали-
зоване културне баштине. Произвођач базе података који докаже да је извршио 
знатно квалитативно и/или квантитативно улагање у прибављање, провјеру или 
представљање садржаја базе података, има право да забрани извлачење и/или 
поновно коришћење садржаја базе података у цјелини или његовог квалитативно 
и/или квантитативно битног дијела. Извлачењем у овом смислу се сматра трај-
ни или привремени пренос цјелокупног или битног дијела садржаја базе пода-
така на други медиј, било којим средствима или у било ком облику. Поновним 
коришћењем се сматра стављање на располагање јавности цјелокупног или бит-
ног дијела садржаја базе података дистрибуирањем примјерака, давањем у закуп, 
путем интернета или другим облицима преноса. Забрањено је понављање и сис-
тематско извлачење и/или поновно коришћење небитних дјелова садржаја базе 
података, супротно уобичајеном коришћењу те базе података или ако се тиме 
наноси неразумна штета легитимним интересима произвођача базе података. Јав-
ним давањем на послугу не сматра се радња извлачења или поновног коришћења 
садржаја базе података. Поменуто не важи за рачунарске програме који се упо-
требљавају за израду или рад електронских база података. Заштита база података 
не утиче на права која постоје на њиховим садржајима.

Заштита права произвођача базе података траје од дана израде базе по-
датака до 1. јануара године која слиједи након истека 15 година од дана израде 
базе података. Ако је база података у року из става 1 овог члана стављена на рас-
полагање јавности, заштита права произвођача базе података траје до 1. јануара 
године која слиједи након истека 15 година од дана када је први пут извршено 
објављивање базе података.

29 Ibidem., 21–32.
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На сваку битну квалитативну, односно квантитативну промјену садржаја 
базе података која има за посљедицу ново улагање примјењује се нови рок заш-
тите од 15 година. Битном промјеном садржаја базе података из става 3 овог чла-
на сматра се и збир (акумулирање) више додавања, брисања или других измјена 
базе података.30

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОКУМЕНТУ

Електронски документ има исту правну ваљаност као и документ сачињен на па-
пиру, ако се његова употреба и промет врше у складу са овим законом. Неколико 
кључних појмова, важних за овај закон су:

Електронски документ је скуп података који су електронски обликовани, 
послати, примљени или складиштени на електронском, магнетном, оптичком или 
другом медију и који садржи својства помоћу којих се идентификује стваралац, 
утврђује вјеродостојност садржаја и доказује непромјењивост садржаја у време-
ну, а укључује све облике писаног текста, податке, слике, цртеже, карте, звук, му-
зику, говор и слично.31

Документационо својство је скуп обавезних података, као што су електрон-
ски потпис, вријеме израде, назив ствараоца и други подаци који се уграђују у 
електронски документ у сврху задржавања вјеродостојности, цјеловитости и ваља-
ности у временском периоду утврђеном законом и другим прописима, односно 
правним послом;

Електронски потпис је напредни електронски потпис утврђен законом којим 
је уређен електронски потпис;

Стваралац је правно или физичко лице које примјеном електронских сред-
става израђује, обликује и потписује електронски документ својим напредним 
електронским потписом;

Пошиљалац је правно или физичко лице које шаље или у чије име се при-
маоцу шаље електронски документ и не обухвата информационог посредника;

Прималац је правно или физичко лице које прима упућени електронски до-
кумент и не обухвата информационог посредника;

Документациони циклус је промет електронског документа од тренутка из-
раде до архивирања, укључујући израду, слање, примање, складиштење и чување, 
поступке уношења и овјере података којима се потврђује стваралац, пошиљалац, 

30 Ibidem., član 145.
31 Zakon o elektronskom dokumentu, član 2 („Službeni list Crne Gore“, br. 005/08 od 23.01.2008, 

040/11 od 08.08.2011)
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прималац, вријеме отпреме, вријеме пријема, вјеродостојност, цјеловитост и 
ваљаност електронског документа;

Информациони систем је скуп програма, информационих и телекомуника-
ционих уређаја, метода и поступака примијењених у поступцима израде, слања, 
примања, провјере и чувања електронских докумената;

Информациони посредник је правно или физичко лице које у име других лица 
врши отпрему, пријем, пренос, складиштење и чување електронских докумената;

Електронска архива је скуп електронских докумената уређених у докумен-
тационе цјелине у складу са законом којим се уређују поступци чувања и архиви-
рања докумената.

Објашњење ових појмова, од кључног је значаја за процес дигитализације 
културне баштине, кад се узме у обзир да се дигитализоване базе културне башти-
не креирају и чувају у форми електронског документа.

Информациони посредник у овом случају су надлежне државне институ-
ције, чији је задатак да се старају о складиштењу и чувању електронских доку-
мената, као и доступности дигитализованих база података о културној баштини.

У том смислу, правна и физичка лица и надлежни органи дужни су да елек-
тронске документе чувају изворно у информационом систему или на медијима 
који омогућавају трајност електронског записа за утврђено вријеме чувања, у 
складу са законом, односно правним послом. Електронском архивом мора бити 
обезбијеђено да:

1) се електронски документи чувају у форми у којој су израђени, от-
премљени, примљени и ускладиштени и која материјално не мијења 
садржај докумената;

2) су електронски документи за цијело вријеме чувања доступни у читљивој 
форми лицима која имају право приступа тим документима;

3) се чувају подаци о електронским потписима којима су електронски доку-
менти потписани, као и подаци за провјеру тих електронских потписа;

4) су електронски документи ускладиштени у форми и помоћу техноло-
гије и поступака који, уз уграђене електронске потписе, пружају разум-
ну гаранцију за њихову вјеродостојност и цјеловитост за читаво вријеме 
чувања и да не могу бити мијењани и неовлашћено брисани у времену 
утврђеном законом и правним послом;

5) је за сваки електронски документ могуће вјеродостојно утврдити по-
ријекло, ствараоца, вријеме, начин и форму у којој је примљен у сис-
тем на чување;
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6) поступци одржавања и замјене медија за складиштење електронских 
докумената не нарушавају цјеловитост и неповредивост електронских 
докумената.

ЗАКОН О ОПТИЧКИМ ДИСКОВИМА

Овим законом32 уређује се производња, комерцијално умножавање, промет и из-
воз оптичких дискова и увоз и извоз производних дјелова, сировина и опреме 
која се користи за производњу оптичких дискова. Оптички диск је средство или 
направа, осим производног дијела, који садржи или може да садржи податке у 
дигиталном облику читљиве помоћу оптичког механизма који користи извор свјет-
лости велике густине (ласер), укључујући све формате. Закон о оптичким диско-
вима је релевантан у смислу регулисања питања лиценце за производњу, чување и 
дистрибуцију, будући да ови дискови предствљају један од носача дигитализовних 
информација о културној баштини.

ЗАКОН О ПРИМЈЕНИ ПРОПИСА КОЈИМА
СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Овим законом33 одређују се органи надлежни за примјену прописа у области ин-
телектуалне својине, поступак за предузимање мјера од стране надлежних орга-
на када постоји сумња да се производњом, куповином, продајом, односно ста-
вљањем у промет, емитовањем или коришћењем одређене робе повређују права 
интелектуалне својине, и одређује висина казни за привредне преступе и прекр-
шаје. Одредбе овог закона сходно се примјењују и на услуге и пружаоце услуга. 
Одредбе овог закона не примјењују се на:

1) робу обиљежену жигом уз сагласност носиоца права на тај жиг, односно 
на робу која је предмет заштите ауторског или сродних права или права 
на дизајн, која је произведена уз сагласност носиоца права, а која је ста-
вљена у промет без његове сагласности;

2) робу произведену или обиљежену жигом, под условима различитим од 
оних договорених са носиоцем права;

32 Zakon o optičkim diskovima („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 002/07 od 11.01.2007, 
Službeni list Crne Gore“, br. 073/10 od 10.12.2010, 053/11 od 11.11.2011)

33 Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine („Službeni list Re-
publike Crne Gore“, br. 045/05 od 28.07.2005, Službeni list Crne Gore“, br. 073/10 od 10.12.2010, 
037/11 od 29.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 018/14 od 11.04.2014, 042/15 od 29.07.2015, 
042/16 od 11.07.2016)



172

3) некомерцијалну робу и личне ствари, односно на робу која је намијење-
на искључиво за личну употребу, под условом да се не ради о више исто-
вјетних примјерака једног производа.

ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА

Приступ информацијама у посједу органа власти заснива се на начелима слобод-
ног приступа информацијама, транспарентности рада органа власти, права јавно-
сти да зна, равноправности и једнакости и остварује се на нивоу стандарда који 
су садржани у потврђеним међународним уговорима о људским правима и сло-
бодама и општеприхваћеним правилима међународног права.34 Свако домаће и 
страно физичко и правно лице има право на приступ информацијама, без обавезе 
да наводи разлоге и објашњава интерес тражења информација.35

Органи власти дужни су да сваком физичком и правном лицу омогуће 
приступ информацијама на равноправној основи и под једнаким условима, ако 
овим законом ниј е друкчије одређено. Органи власти дужни су да сваком физич-
ком и правном лицу омогуће поновну употребу информација уз исту накнаду и 
под једнаким условима, ако овим законом није друкчије одређено. Информација 
је документ или дио документа у писаној, штампаној, видео, звучној, електронској 
или другој форми, укључујући и њихове копије, без обзира на садржину, извор 
(аутора), вријеме сачињавања или систем класификације. Приступ информација-
ма, односно поновна употреба информација обухвата право тражења и примања 
информација, без обзира на сврху и податке који су у њима садржани.36

Будући да су информације о културним добрима могу сматрати информа-
цијама од јавног значаја, као и тенденција да се информације од јавног значаја, 
учине јавно доступним најширој могућој јавности, може се са сигурношћу конста-
товати да се дигитализација културне баштине управо налази на том фону. У том 
смислу, дигитализовање података о културној баштини, чини их јавно доступним 
сваком заинтересовном лицу.

ЗАКОН О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Информациона безбједност гарантује се примјеном мјера и стандарда информа-
ционе безбједности, у складу са овим законом. Информациона безбједност под-
разумијева стање повјерљивости, цјеловитости и доступности податка. Податак, 
у смислу овог закона, је информација, порука и документ сачињен, послат, при-

34 Zakon o slobodnom pristupu informacijama, član 1, („Službeni list Crne Gore“, br. 044/12 od 
09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017)

35 Ibidem., član 3.
36 Ibidem., član 10.
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мљен, забиљежен, складиштен или приказан електронским, оптичким или сличним 
средством, укључујући пренос интернетом и електронску пошту. Повјерљивост по-
датка подразумијева да је податак доступан само лицима која су овлашћена да 
остваре приступ или поступе са тим податком. Цјеловитост податка подразумијева 
очување постојања, тачности и комплетности податка, као и заштиту процеса или 
програма који спрјечавају неовлашћено мијењање податка. Доступност податка 
подразумијева да овлашћени корисници могу да приступе податку увијек када за 
тим имају потребу.37 Овај закон регулише и област информационо-комуникацио-
ног система дигитализоване културне баштине, што значи да се, сагласно одред-
бама поменутог закона, штите и ове базе података.

ЗАКЉУЧАК

Дигиталне технологије и интернет омогућили су потпуно нови ниво заштите култур-
не и научне баштине, као и нове облике њихове доступности дигитализоване у свр-
ху образовања, истраживања и обављања разних послова у домену науке и културе. 
Правно уређење области дигитализације научне и културне баштине од изузетног је 
значаја за успех овог процеса. Црна Гора у смислу правне регулативе на нивоу за-
кона испуњава услове за озбиљније отпочињање процеса дигитализације културне и 
научне баштине. Правни прописи су у том погледу углавном усклађени са стандар-
дима европског правног оквира. Оно у чему се неоправдано касни, јесте фактички 
процес дигитализације поменуте баштине, недовољна информатичка припремље-
ност људи у институцијама од значаја за процес дигитализације. Често постоји и 
проблем недовољно квалитетне и нестандардизоване опреме, као и изостанак адек-
ватне стратегије за дигитализацију културне и научне баштине. Недостатак свеобух-
ватног планског оквира, који би у себи садржао интегралну идеју о укупној дигита-
лизации културне и научне баштине, истовремено доприноси и раскораку између 
углавном добрих правних решења и њиховог некоришћења у пракси, у којој се још 
увијек не могу препознати озбиљнији кораци ка процесу дигитализације.

Савремени друштвени токови заснивају се све више на кориштењу нових 
идеја, информација и стицању нових знања и вјештина, а мање на материјалним 
изворима. Дигитализација културне и научне баштине, један је од главних кора-
ка на плану лакшег и ефикаснијег очувања, систематизације и категоризације 
културних добра и унапређења укупног нивоа културе и науке у једном друштву. 
Њене предности у погледу практичности, прегледности и јавне доступности ин-
формација, немјерљиве су у односу на било који други метод. Зато у овом правцу 
треба предузимати активну иницијативу, донијети планове и стандарде дигитали-

37 Zakon o informacionoj bezbjednosti, član 2, („Službeni list Crne Gore“, br. 014/10 od 17.03.2010, 
040/16 od 30.06.2016)
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зације и отпочети свеобухватан процес конверзије у дигитални облик цјелокупне 
научне и културне баштине. Само тако ће она бити осигурана у временима која 
долазе и доступна свим заинтересованим субјектима, који ће имати најшири мо-
гући приступ културним и научним добрима и моћи их користити на најједностав-
нији начин за добродит цијеле државе и друштва.

LEGAL ASPECTS OF DIGITALIZATION OF CULTURAL
AND SCIENTIFIC HERITAGE IN MONTENEGRO

Dražen Cerović
Law Faculty, University of Montenegro

SUMMARY: Digitalization of documents, photographs, paintings, museum exhibits, scientific 
works, books, and other parts of cultural and scientific heritage has been carried out in 
Montenegro for many years. The technical rules of digitization are also followed by a large 
number of legal regulations regulating the conversion of analogue objects into digital ob-
jects. The subject of the paper is the analysis of the compliance of legal regulations in Mon-
tenegro with European and world standards in the field of regulating certain issues related 
to the digitization of cultural and scientific heritage. These are primarily issues related to 
the respect of copyright and related rights in the digitization process, issues related to data 
protection already in the databases of scientific and cultural heritage in Montenegro, and 
other legal issues related to the further flow of digitization. The paper will give an overview 
of the current state of the legal regulations in the field of digitization of cultural and sci-
entific heritage in Montenegro, and will also point out the need for further harmonization 
with the best world practices regarding the respect of legal and technical standards in the 
digitalization of cultural and scientific heritage in Montenegro.

Keywords: true aspects of digitization, law, informatics, cultural heritage, scientific heritage, 
digitization, European Union legislation, legislation
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ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ
И НАУЧНЕ БАШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ –

CROWDFUNDING ФИНАНСИРАЊЕ

Катица Томић
Rechtsanwälte BVM, Беч

САЖЕТАК: Дигитализација културне и научне баштине отвара нове могућности заштите и очу-
вања културног идентитета, како индивидуалног, тако и колективног и остваривања права 
на тај идентитет, али, такођер, доноси нове изазове као што је уређење правног и инсти-
туционалног оквира за дигитализацију, као и финанцирање самог процеса дигитализације 
културне и научне баштине. Дигитализација књижница, архива, музеја и других институција 
културе и уређење одговарајућег националног правног оквира у Републици Хрватској није 
могућа без финанцијских средстава који се данас највећим дијелом осигуравају институ-
ционално од стране Министарства културе Републике Хрватске. Господарска рецесија у Ре-
публици Хрватској резултирала је знатним смањењем прорачуна Министарства културе, а 
антирецесијске мјере владе, дефинирани стратешки циљеви за осигурање нормативних и 
финанцијских увјета за развитак културног и научног стваралаштва и заштиту и очување 
културне и научне баштине у Републици Хрватској нису дали задовољавајући резултат и 
довели су до смањења и ограничавања ресурса за област науке и културе. Улазак Републи-
ке Хрватске у ЕУ довео је до низа промјена, укључујући имплементацију низа еуропских 
начела, директива, препорука и правних прописа о заштити културне и научне баштине у 
хрватском законодавству, а културне и научне институције све више се окрећу међународ-
ној сурадњи и потпорама као што су Еуропски фондови, пројект Креативна Еуропа, и на 
тај начин добивају нови извор средстава за финанцирање својих пројеката. Појава и развој 
иновативнихскупних начина финанцирања и кредитирања пројеката у ЕУ (crowdfunding) 
отварају могућности приступа алтернативним изворима финанцирања за различите култур-
не и научне пројекте, али проблем представља недостатак регулативе везане за такве алтер-
нативне начине финанцирања у Еуропској унији, па тако и Републици Хрватској. Циљ овога 
рада је анализа правних аспеката дигитализације с посебним освртом на правни оквир који 
може бити од значаја за алтернативне начине финанцирањакултурних и научних пројеката, 
као и критичка анализа потенцијалатог оквира у Републици Хрватској.

Кључне ријечи: културно насљеђе, културна баштина, crowdfunding, регулација

Развојем и ширењем информацијских технологија, процес дигитализације утјече 
на навике и начин живота људи, али и на пословне моделе и цјелокупни ко  нтекст 
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пословања. Концепт дигитализације укључује не само увођење техничке инфра-
структуре која ће осигурати континуирани приступ дигиталним датотекама, ода-
бир изворне грађе који треба дигитализирати или правне аспекте (нпр. заштита 
ауторских права, аутентичност или управљање интелектуалним власништвом), већ 
доноси одређене промјене с обзиром на понуду и потражњу нових дигиталних 
производа и услуга, очекивање и задовољство корисника и тржишни учинак. Бр-
зина и опсег дигиталне трансформације погађа готово све индустрије, укључујући 
подручје културе и науке.

Сам термин „дигитализација“ културне и научне баштине представља про-
цес претварања физичких докумената у дигитални облик и укључује четири ба-
штинске дјелатности као што су: књижнична, архивска, музејска и конзерватор-
ско-рестаураторска. Све ове баштинске дјелатности су узајамно повезане и баве 
се прикупљањем, обрађивањем, истраживањем, похрањивањем, заштитом и очу-
вањем културне баштине. (чл. 8 Закона о заштити и очувању културних добара)1.

Дигитализацијом објеката културне баштине (књига, новина, рукописа, слика, 
тродимензионалних предмета итд.) или аналогних записа (сликовних, звучних) ства-
ра се нови садржај с којим корисници могу остварити комуникацију кроз различите 
дигиталне облике, као и примјена информацијских технологија у заштити, обради 
и кориштењу грађе. Такођер, дигитализација културне и научне баштине подразу-
мијева адекватне прописе, нормизацију, истраживање и развој, као и финанцијска 
средства за њихов свакодневни рад и реализацију процеса дигитализације.

Министарство културе Републике Хрватске судјелује у осигурању дијела фи-
нансијских средстава за остварење програма дигитализације књижничне, архивс-
ке, музејске грађе. Предност за добивање финансијских средстава имају установе 
које имају вриједну књижничну, архивску и музејску грађу и које дјелују у циљу 
израде података дигитализиране баштине према форматима културне платформе 
Еуропеане2 и кориштења (валоризације) културне баштине у еуропском контексту 
и које су укључене у Национални пројект „Хрватска културна баштина“.3

Пројект „Хрватска културна баштина“ усвојен је 5. рујна 2006. године од 
стране Министарства културе Републике Хрватске и представља стратешки доку-
мент који има за циљ стварање техничких, инфраструктурних, правних, економских 
и кадровских увјета за дигитализацију културне баштине у Републици Хрватској.

1 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17.

2 Еуропска комисија је 27. листопада 2011. године усвојила Препоруку 2011/711/ЕУ о дигита-
лизацији и интернетској доступности културних материјала и дигиталном очувању, а која се 
посебице односи на одржавање и унапређење културне платформе Еуропеане која је с радом 
започела 2008. године. Зачетник идеје и један од оснивача Еуропеане је Еуропска асоцијација 
књижница, архива, музеја и аудиовизуалних архива, https://www.europeana.eu/portal/en.

3 Више детаља о пројекту „Хрватска културна баштина“ погледати на: http://www.kultura.hr/.
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Овај пројект је завршио 2009. године и на основу учињене евалуације 
утврђено је да неки од главних проблема за развој и имплементацију пројеката 
дигитализације културне баштине у Републици Хрватској су слиједећи: фрагмен-
тираност пројеката, мала количина дигитализиране грађе, недостатак стратегије 
и јасног финансијског оквира проведбе пројеката дигитализације.4 Такођер, до-
датни проблем представља недостатак знање и занимање установа за поступке 
дигитализације, непознавање дигитализацијиских поступака од стране лица укљу-
чених у пројекте, непостојања скупних каталога и националних базе података ба-
штинских збирки, недовољно успјешно мотивирање локалне средине за заштиту и 
кориштење грађе коју посједују установе у култури, као и недовољна финансијска 
средства за пројекте дигитализације с позиције локалне самоуправе.

Пројект „Хрватска културна баштина“, без обзира на успјешност његове 
проведбе, представља први пројект на националној разини који је окупио уста-
нове у култури и науци с циљем побољшања заштите грађе културне баштине као 
и повећања њезине доступности на националној и међународној разини. Овај 
пројект је показао да за успјех будућих дигиталних пројеката и опћенито одр-
живост дигиталних збирки је потребна група активности који укључују технички 
правни, кадровски и финансијски аспект.

Додатни проблем представља тренутна ситуација у Републици Хрватској као 
што је: пад хрватског   БДП-а,5 дефицит државног прорачуна у односу на БДП,6 
иноземни дуг ,7 несразмјер   између робног увоза и извоза, високо поре  зног опте-
рећења у односу на земље у окружењу и земље ЕУ.8 У 2017. години у Републици 
Хрватској је забиљежен највећи пад броја запослених међу земљама ЕУ-а. У доба 
свеопћ е економске кризе у којој је тренутно Република Хрватска, ограничена 
средства која су на располагању Министарству култури и чињенице да је процес 
дигитализације културне и научне баштине (ово укључује правни, економски и 
технички сегмент) врло скуп, неопходно је да се размотре могућности нових и 

4 D. Seiter-Šverko, Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe i projekt 
„Hrvatska kulturna baština“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 55 No. 2, 2013, 5–15.

5 Hrvatska gospodarska komora, Kretanje BDP-a u Hrvatskoj – izvori rasta i posljedice. 2017, 7, 
https://www.hgk.hr/documents/kretanje-bdp-a-u-hrvatskoj-izvori-rasta-i-posljedice5addcdb7b-
c19c.pdf, 06.09.2018.

6 Статистички подаци доступни на Eurostat statistics explain: 

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Government_finan-
ce_statistics, 06.09.2018.

7 V. Bilas, S. Franc, V. Cvitković, Zaduženost Republike Hrvatske i zemalja srednje i istočne Europe, 
Serija članaka u nastajanju, br. 11-02 Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb, 2011, 
str. 2–18.

8 D. Vlaić, Najznačajnije izmjene hrvatskog poreznog sustava, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 
No. 1–2, 2017, 141.
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флексибилних механизама финансирања као што су јавно-приватн  о партнерство9 
или скупно финансирање (crowdfunding).

У овом раду упознат ћемо се с појмом и карактеристика crowdfunding-а 
тј. скупног финанцирања, анализирати на који начин се постојеће хрватско за-
конодавство може примијенити на crowdfunding, као и перспективе кориштења 
crowdfunding финансирања различитих културних и научних пројеката укључујући 
прикупљање финансијских средстава за дигитализације културне и научне башти-
не у Републици Хрватској.

ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ CROWDFUNDING-А

Према дефиницији Cambridge онлајн рјечника, crowdfunding (скупно финанси-
рање) се описује као начин прикупљање новца од великог броја људи с помоћу 
интернетских платформи од којих свака особа даје мале количине новца како би 
се осигурало финансирање одређеног пословног пројекта и пословања.10 Скупно 
финансирање укључује најмање три странке: власник пројекта који тражи сред-
ства за финансирање пројекта; crowdfunding платформа која посредује између 
власника пројекта и инвеститора или зајмодавца; и инвеститор који заједно с дру-
гим инвеститорима посуђује новац за пројект или пословање.11

На основу овога можемо закључити да crowdfunding или скупно финанcи-
рање представља нови облик финанcијског посредовања којим се прикупљају 
мањи износи новца од великог броја улагатеља (или „штедиша“/“доприноситеља“) 
до зајмопримаца (појединаца или друштава) или корисника власничког капита-
ла (компанија) без укључивања традиционалних финанcијских организација као 
што су банке.12

Предности crowdfunding финанcирања пројеката и пословања укључују ино-
вативност и флексибилност, већи ангажман између штедиша и зајмопримаца, по-
тенцијално ниже трошкове трансакција (и тиме већи нето приноси за штедише 
или нижи трошкови зајмоприматеља), бољи (или барем додатни) приступ креди-
тима за мала и средња подузећа, те додатну конкуренцију за традиционалне ка-
нале финанcијског посредовања.

9 A. M. Persoli, Javno-privatno partnerstvo u funkciji zadovoljavanja javnih potreba, Hrvatska javna upra-
va, Vol. 10. br. 4.2010, 1019–1044. 

10 Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crowdfunding.
11 Europska komisija, Mišljenje Evropskoga gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisi-

je Evropskom parlamentu, Vijeću, Evropskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – 
„Oslobađanje potencijala skupnog financiranja u Europskoj uniji, COM(2014) 172 završna verzija, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE4004, 06.08.2018.

12 Oxera, Crowdfunding from an investor perspective, Final report Prepared for the European Com-
mission Financial Services User Group, 17 July 2015, str. 57, https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/file_import/160503-study-crowdfunding-investor-perspective_en_0.pdf, 27.08.2018. 
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Crowdfunding или скупно финанcирање може се подијелити на четири об-
лика и то: а) crowdfunding модел на бази донација (engl. donation-based crowd-
funding),13 б) crowdfunding модел на бази награда/бенефиција (енгл. reward-based 
crowdfunding),14 c) crowdfunding модел на бази улагања (енгл. crowdinvesting),15

д) масовно кредитирање путем интернета (енгл. crowdlending)16.

Компанија која намјерава користити crowdfunding као начин прикупљања 
финанcијских средстава (на примјер, темељни капитал за подузећа), у прави-
лу користе интернетске мреже за добивање финанcијске потпоре (инвестиcије, 
доприноса, донације итд.) од особа које, у правилу, нису професионални инвес-
титори. Начини на који се привлаче инвеститори могу бити врло различити, нпр: 
прикупљање средстава у недостатку било какве материјалне к  ористи за инвес-
титоре (примјерице, финанcијска средства у замјену за захвалност или медијско 
покривање имена донатора (тј. дар, донација)17; прикупљање средстава у замјену 
за рани приступ производу или услузи по повлаштеној цијени (нпр. платформе 
за скупно финанcирање у индустрији видеоигара)18; прикупљање средстава под 

13 Crowdfunding model на бази донација је врста crowdfundinga у којој се неки пројект финанцира 
донацијама људи чији су мотиви хуманитарни. Овим моделом crowfundinga тј. донацијама, могу 
се финанцирати и пројекти који су усмјерени на остваривање добити; D. Freedman, M. Nutting, 
A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA, 
Freedman and Nutting, 2014–2015, 5., http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowd-
funding.pdf, 19.08.2018.

14 Crowdfunding модел на бази награда/бенефиција је врста crowdfundinga у којем власници 
пројекта обично одређују износе који се могу уплатити, а у замјену, овисно о износу, дона-
тору осигуравају одређену награду; K. Đurđeni, Crowdfunding – Hrvatska pravna perspektiva 
i usporedba s drugim izvorima financiranja, Odabrani prijevodi, Institut za javne financije, Vol. 
47, 2017. 1–24.

15 Crowdfunding модел на бази улагања познат и под називом скупно финанцирање с финанцијским 
повратом (енгл. equity crowdfunding), је врста crowdfunding-a гдје људи дају новац у замјену за 
удио у добити од посла који се треба финанцирати тим новцем; H. Forbes, D. Schaefer, D., 
Guidelines for Successful Crowdfunding, Complex systems engineering and development, Vol. 60, 
2017. 398–403.

16 Масовно кредитирање путем интернета је врста crowdfundinga у којем се финанцирање 
подузетника врши путем интернета при чему је зајмодавац скупина људи, а зајам се враћа на 
основу утврђене каматне стопе; E. Maier, Supply and demand on crowdlending platforms: connecting 
small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors, Journal of Retailing and Consum-
er Services, Vol. 33, 2016, 143–153.

17 Crowdfunding кампању покренуо је загребачки књижевни клуб Books 5. у просинцу 2014. године 
с циљем да се прикупи шест тисућа долара које ће се намијенити за обнову клуба, побољшање 
озвучења, уградњу климатизацијског уређаја те замјену старог и дотрајалог знака на прочељу 
клуба. У року мјесец дана, 138 донатора из Хрватске и иноземства уплатило је новац за кам-
пању, а новац је употребљен управо за оно што је било наведено у кампањи. https://www.crowd-
funding.hr/10-godina-knjizevnog-kluba-booksa-2870.

18 Нпр. Crowdfunding платформа „ Kickstarter“ се бави прикупљањем финанциских средстава за 
пројекте у глазби, филму, видеоиграма., https://www.kickstarter.com/. 
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увјетима зајма (микрофинанcирање); прикупљање средстава од улагатеља у за-
мјену за судјеловање у темељном капиталу start-up компанија (продаја удјела ди-
оница/дионица у темељном капиталу компаније) итд.

Crowdfounding платформе и прикупљена средства могу бити употрјебљена 
у различите сврхе, нпр. Градска књижница Ријека одлучила се за crowdfunding фи-
нанcирање како би спасили библиобус Градске књижнице Ријека који датира из 
1969. године и који је био први библиобус у читавој бившој Југославији.19

Постоје многе предности скупног финанcирања, али и могући ризици коју 
укључују: а) могућност пријевара и прања новца, ризик од неуспјеха у случају 
да се не прикупе планирана средства, ризик од повреде туђег интелектуалног 
власништва,20 повећање трошкова за остварење циља crowdfunding кампање,21 
репутацијски ризик,22 ризик од лажних crowdfunding платформи, питање одговор-
ности власника crowdfunding платформе према инвеститорима и динамика њихо-
вих улагања, повлачење инвеститора.23

Један од главних недостатак crowdfunding-а је повећања ризика од пријеваре 
и прања новца који преузимају инвеститори на себе путем финанcирање непозна-
тог пројекта путем интернета. На подручју Еуропске уније постоји неуједначена ре-
гулација crowdfunding-а и законодавство се у овом подручју још увијек развија. Ано-
нимност коју нуди интернет у комбинацији са ограниченим информацијама које 
захтијева crowdfunding отвара веће могућности пријевара и прања новца.24

Оснивачи crowdfunding платформе која окупља странке заинтересиране 
за покретање пројеката и идеја немају особних контакта с другим учесницима 
(појединцима или скупинама које иницирају или предлажу/подржавају идеју или 
пројекат који ће се финанcирати) и једино стварно знање које имају о одређеном 

19 Укупна вриједност пројекта је процијењена на 700 000 куна, а књижница је из властититх 
средстава осигурала 220 000 куна. Остатак новца покушава се добити путем кампање скупног 
финанцирања. Више детаља о кампањи погледати на: http://gkr.hr/bibliobus/.

20 U crowdfunding-у интелектуално власништво постаје јавно и доступно многима. Због тог разлога 
постоји ризик од повреде туђих већ заштићених права. J. Leung, T. Trustee, Risks to your IP 
Rights in Crowdfunding, Toronto Law Journal, March 2014., https://c.ymcdn.com/sites/tlaonli-
ne.site-ym.com/resource/resmgr/Toronto_Law_Journal_2014/Risks_to_your_IP_Rights_in_C.pdf, 
27.08.2018.

21 Нпр., у случају crowdfunding-у темељеног на власничким удјелима, административни трошкови 
могли би се повећавати са сваким издавањем удјела.

22 Немар, грешке или неспремност приликом креирања crowdfunding платформе може се лоше 
одразити на пројект или пословање друштва. 

23 Europska komisija, O skupnom financiranju. Vodič za mala i srednja poduzeća, 11/05/2015, 10. 
24 Управо из овог разлога, препоручљиво је провјерити релевантно законодавство и захтјеве који 

се требају испунит да би се учествовало у скупном финанцирању. На crowdfunding платформи 
обично се нуде опћи савјети, информације и упутства око мјеста гдје је могуће добити 
специјализиране савјете, као што су нпр. локална господарска комора, локално надзорно тијело 
или одговарајуће министарство.
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пројекту/идеји су информације које се могу добити са веб-странице crowdfunding 
платформе. Такођер, географске баријере, недовољна информираност и сурадња 
између друштава/подузетника и оснивача платформи може представљати проблем 
оснивачима crowdfunding платформе око физичког надгледавања пословања.25

Процјена ризика који носи crowdfunding кампања је тежак задатак, а произ-
лази из чињенице да одређене компаније покушавају прикрити на различите начи-
не свој финанcијски положај, финанcијску успјешност и новчане токове, док друге 
компаније скривају њихове стварне намјере. Лажне crowdfounding кампање, фи-
нанcирање пројеката или кампање чији покретачи немају довољно компетенција 
за реализацију пројеката, тј. недовољно искуство да се суоче с изазовима који по-
ред креативног дијела посла креирања производа укључују и послове који настају 
након завршетка прикупљања финанcијских средстава (логистика, бирокрација и 
друге сличне активности) који су неопходни за испуњење заданог циља crowdfunding 
компање, доводи до додатног ризика за странке учеснике crowdfunding-а. Ово је 
честа појава код crowdfunding модела на бази донација гдје се многи појединци 
представљају као волонтери и покушавају прикупити новац путем онлајн платфор-
ми из одређеног (јавно објављеног) разлога (нпр. помоћ заједници, појединцу, ор-
ганизацији) без откривања коначног приматеља средстава.

Високи постотак могућности пријевара постоји у crowdfunding моделу на бази 
улагања (купња обвезница или дионица) јер инвеститори не могу унапријед пред-
видјети успјех пројекта или привлачност производа за кориснике. Crowdfunding на 
бази инвестиција носи инхерентни ризик јер инвестиcије се не могу класифицира-
ти као „добре“ или „лоше“ прије тестирања.

Могућност пријевара може довести да многи инвеститори (спонзори) на 
crowdfunding платформама изгубе повјерење у crowdfunding модел и одустану од 
инвестирања. Да би се смањиле могућности потенцијалног настанка штета, неп-
рофесионални инвеститори којима недостаје адекватно знање и искуство, требало 
би увијек да проведу темељну анализу crowdfuning кампање и објављених проје-
ката, уз додатне информације о покретачима пројекта у свим фазама трајања 
crowdfunding кампање. На овај начин повећала би се транспарентност инфор-
мација, повјерење странака учесника у crowdfunding-у, а што је неопходно да би 
crowdfunding кампање биле успјешне.

У неким законодавствима, crowdfunding индустрија је преузела иницијативу 
за саморегулацију како би се смањио ризик од пријеваре.26 Неке crowdfunding 

25 K. De Buysere, O. Gajda, R. Kleverlaan, D. Marom, A framework for European crowdfunding, 2012, 
15., http://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2013/06/FRAMEWORK_EU_CROWD-
FUNDING.pdf, 07.08.2018.

26 E. Kirby, S. Worne, Crowd-funding: An infant industry growing fast, Staff Working Paper of the IOSCO 
Research Department, 2014, 26., https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-In-
fant-Industry-Growing-Fast.pdf, 07.05.2018. 
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платформе су подузеле мјере за провјеру идентитета учесника, мотив ства-
рања crowdfunding платформе и повратне информације/позадине иницијаторс-
ке crowdfunding платформе или пројекта прије него што се дозволи прикупљање 
средстава за одређени пројект или пословно улагање.

Додатни правни проблем у прекограничној трговини представља питање од-
ређивања мјеродавног права за накнаду штете која је настала crowdfunding кам-
пањом или трансакцијом, као и регулирање на  длежност у стварима које се односе 
на crowdfunding. Такођер, пословни модели crowdfunding-а отварају питање да ли 
се инвеститори могу правно окарактеризирати као потрошачи или не, што може 
утјецати на примјену посебних одредби о надлежности и мјеродавном праву који-
ма се штите потрошачи. Ова питања су доста сложена али због ограниченог прос-
тора у овом раду, њих нећемо анализирати.

CROWDFUNDING У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

У Републици Хрватској не постоје посебни закони којима су посебно регулира-
ни (или забрањени) поједини пословни модели crowdfunding-а и неопходно је 
анализирати постојеће хрватско законодавство и начин како га примијенити на 
crowdfunding. Република Хрватска је 1. српња 2013. постала пуноправна чланица 
ЕУ, а што је укључивало обавезу да се усклади хрватско законодавство с прописи-
ма Еуропске уније.27

Када се ради о законима којима је регулирано улагање и инвестирање, не 
постоји разлика између домаћих или страних инвеститора.28 Проблем око инвес-
тирања у Републици Хрватској представља извршење одредби закона због велике 
и неефикасне администрације, корупција, несређених земљишних књига, а што 
често има за посљедицу одустајања од улагања.29 Регулирање финанcијског тр-
жишта у Републици Хрватској у великој је мјери предодређено законодавством 
ЕУ и не постоје специфични хрватски прописи који би значајно утјецали на 
crowdfunding платформе из регулаторне перспективе.

Регулаторни и правни захтјеви, особито захтјеви из области грађан-
ског права, овисе о пословном моделу crowdfunding платформе и учесницима 
(примјерице, примјењују ли се и одредбе о заштити потрошача која је пред-
виђена грађанским законима). Пословни модели crowdfunding платформи који 
су активни на подручју кредитирања и финанcирања могу бити подложни

27 A. Klikovac, Financijsko izvještavanje u europskoj uniji – komparativni prikaz, Ekonomski pregled, Vol. 
58 No. 3–4 2007, 205–223.

28 D. Buterin, M. Blečić: Učinci izravnih stranih ulaganja u Hrvatsku, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 
1, No. 1, 2013, 133–149.

29 Ž. Martiškovič, N. Vojak, S. Požega, Značaj inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku, Zbornik 
Veleučilišta u Karlovcu, Vol. 1, 2012, 134.
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различитим регулаторним режимима, овисно о врсти улагања и врсти пословне 
активности друштва.

За crowdfunding платформе које нуде услугу по којој се неки пројект фи-
нанcира на основу донација са или без остваривање добити примјењује се Зако-
ном о обвезним односима (ЗОО) и оваква врста донације се може правно квали-
фиcирати као уговор о даровању.30 Ово се посебице односи на скупно финанcи-
рање културних и научних пројеката.31 Правно питање „уговора о даровању“ и 
његова категоризација је битно са аспекта порезног права и то за обдареника и 
дароватеље. За crowdfunding на бази донација је од значаја да ли пројект у влас-
ништву хрватског лица прикупља средства путем иноземних платформи (особе 
не примају дар у Републици Хрватској) или се донација остварује путем хрватске 
интернетске платформе и тада се примјењује Закон о финанcирању јединица ло-
калне и подручне (регионалне) самоуправе.32

За crowdfunding platforme које нуде услуге инвестицијског и кредитног скуп-
ног финанcирања за подузећа сматра се да се баве кредитном дјелатношћу и из 
тог разлога би овај пословни модел требао бити регулиран Законом о кредитним 
институцијама.33 Ово се посебице односи на комерцијалне зајмове којима је по-
требно одобрење Хрватске народне банке за пружање банковних услуга.34 Међу-
тим, crowdlending платформе не одобравају кредите за свој рачун, већ имају улогу 
посредника између зајмопримца и зајмодавца, а што укључује уговор о зајму35 и 
не би се требале сврставати у кредитне институције.36

Пословање с кредитима опћенито је резервирано за кредитне институције, 
а у аспекте пословања везане за кредите путем crowdfunding платформе треба 
укључити и захтјеве за провођење мјера дубинске анализе и процјену кредит-
не способности зајмопримаца које проводи платформа, као и заштиту учес-

30 Čl. 479 ZOO.
31 J. Bone, P. Baeck, Crowdfunding good causes Opportunities and challenges for charities, community 

groups and social Entrepreneurs, 2016, 6. 
32 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17
33 Zakon o kreditnim institucijama, Narodne novine br. 159/2013, 15/2018; Čl. 7. st. 1 Zakona o 

kreditnim institucijama pod bankovnim uslugama uključuje primanje depozita ili drugih povratnih 
sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun.

34 Čl. 56. Zakona o kreditnim institucijama. 
35 Однос између зајмопримца и зајмодавца код crowdlending-а може се категоризирати као уговор 

о зајму који је прописан чл. 499–508 ЗОО-а. На основу чл. 500 ЗОО-а камате нису обвезне, али 
се у случају crowdlending-а обично уговарају. С обзиром да crowdlending платформа дјелује 
искључиво као посредник, не сматра се странком тог уговора.

36 Структура односа између зајмопримца, зајмодавца и crowdlending платформе може бити 
различита и постоји могућност да ће crowdlending платформа пружати неку од платних услуга 
наведених у чл. 3 Закона о платном промету. У том случају ће бити потребно прибавити 
одговарајуће одобрење за обављање дјелатности од стране регулаторног тијела.
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ника у случају неиспуњења обвеза од стране crowdfunding платформе, а који у 
постојећем правном оквиру недостају. Послови давања кредита на тржишту пу-
тем crowdfunding платформе нису покривени правом ЕУ, а нова Директива (ЕУ  ) 
2015/2366 (енгл. Payment Services Directive 2 – PSD2) о платним услугама на уну-
тарњем тржишту37 је приближно најпримјењивија на послове масовног кредити-
рање путем интернета.38

На основу овога можемо закључити, ако crowdfunding платформе дају зај-
мове, оне би требало да биуду лиcенциране као кредитне институције. Приликом 
одобравања кредита потрошачима, crowdfunding платформе морала би се придр-
жавати проширених обвеза (примјерице предуговорно информирање потроша-
ча) према Закону о потрошачком кредитирању39 који се темељи на Директиви 
2008/48/ЕЗ о уговорима о потрошачким кредитима.40

CROWDFUNDING ЗА КУЛТУРНУ И НАУЧНУ БАШТИНУ

Термин „скупина“ или „група“ је у прошлости имало своје пејоративно значење.41 
У посљедњих неколико десетљећа, термин „скупина“ је промијенио значење, и 
од „скупине за притисак“ претворио се „рјешаватеље проблема“. Данас постоје 
crowdfunding платформе за различита подручја као што су: медицина, инжењер-
ство, умјетност и култура. У културној баштини, термин „скупина“ се чешће спо-
мињао као опасност за вриједности културне баштине. Међутим, времена су се 
промијенила и настаје промјена у схваћања шта скупина42 може заједнички учи-
нити у crowdfunding покрету. Crowdfunding платформе, од својих раних почетака 

37 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslu-
gama na unutarnjem tržištu, Službeni list Europske unije, L 337/35. 

38 European Banking Authority, Opinion of the European Banking Authority on lending-based crowdfund-
ing, EBA/Op/2015/03, 26 February 2015., https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/
EBA-Op-2015–03+%28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf, 23.08.2018.

39 Zakon o potrošačkom kreditiranju, Narodne novine75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 
102/15, 52/16.

40 Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o po-
trošačkim kreditima, Službeni list Europske unije, L 133/66.

41 J. Mirić, Određenje pojma interesne grupe, Politička misao: časopis za politologiju, Vol. 8 No. 4, 1971, 
464.

42 Термин „скупина“ означава особе које имају неку заједничку карактеристику, а да међу њима 
нема никакве просторне и акционе повезаности или када се одређени број лица заинтересираних 
за исто збивање нађе на истом мјесту, чак и ако нису у међусобном контакту. Такођер, под 
„скупином“ се подразумијева привремено окупљен већи број лица који усљед разних узрока 
дође у стање повећане узбуђености гдје долази до узајамног утјецаја једних на друге и до мање 
контролираног понашања које одступа од уобичајеног, или више лица која се, иако физички 
нису на истом мјесту и међу њима не постоји активан контакт, активно залажу за остварење 
истих циљева.
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(прије десет година) до данас, претвориле су се индустрију, а неке од платформи 
постају глобалне корпорације на чијим се wеб страницама сваког мјесеца подупи-
ру неколико тисућа пројеката.43

На основу статистичких података, у сектору културе превладава crowdfunding 
н а бази награда. Три највише финанcирана сектора у crowdfunding на бази награ-
да су: 1) умјетност, глазба и дизајн; 2) филм и забава; 3) медији и издаваштво. 
У crowdfunding-у на бази донација доминира друштвено и социјално дјеловање с 
три најважнија сектора: 1) добротворни прилози и филантропија; 2) здравствени 
и социјални рад и 3) заједнице и подузетништво.

Crowdfunding финанcирање је привукло велику пажњу и на пољу културе и 
науке. Све више организација се окрећу crowdfunding–у као извору финанcијских 
средстава,44 а број специјализираних crowdfunding платформи се свакодневно 
повећава.45 Поједине владе и умјетничке агенције подржавају сакупљање фи-
нанcијских средстава преко crowdfunding платформе,46 а у Републици Хрватској 
расте број пословних пројеката чији су покретачи успјешно прикупили финанcијска 
средства на глобалном тржишту преко различитих crowdfunding платформи. У Репу-
блици Хрватској у 2014. години највише је прикупљено средстава на инвестицијској 
crowdfunding кампањи Загребачког инкубатора подузетништва ZIP Accelerator 147; 
2015. године пројект „Trillenium“48 хрватског подузетника Хрвоја Прпића успио је у 
склопу crowdfunding кампање на Seeders-у скупити више од   2 милијуна куна за своју 
crowdfunding платформу; 2016. година најуспјешнија је била crowdfunding кампања 
за уређај Vitastiq49, а 2017. године crowdfunding кампања STEM револуција за ма-
совно увођење BBC micro:bit технологије у хрватске школе50

43 Нпр. https://www.kickstarter.com/; https://www.indiegogo.com/; https://www.indiegogo.com/.

44 На основу истраживања IDEA Consult се показало да је од 2013. године само у ЕУ покренуто 
више од 70.000 crowdfunding кампања и прикупљено 247 милијуна еура за културни и креативни 
сектор. Подаци доступни на: file:///C:/Users/KT/AppData/Local/Packages/ Microsoft.Microsoft-
Edge _8wekyb3d8bbwe/ TempState/Downloads/NC0117333ENN.en%20(1).pdf, 04.09.2018.

45 Нпр. http://en.goteo.org/; https://ulej.by/; https://biggggidea.com/projects/; https://studentbackr.
com/lp/student-crowdfunding.html; https://www.crowdculture.se/en; https://www.ulule.com/.

46 Нпр. Умјетничко вијеће Велике Британије (енгл. Arts Council of Great Britain) нуди одговарајућа 
средства за успјешне пројекте, а Art Basel – сајам сувремене умјетности сурађује с crowd-
funding платформом Kickstarter за финанцирање пројекта и пружа подршку непрофитним 
организацијама цивилног друштва које се баве неком врстом умјетности. 

47 https://zipzg.com/en/.
48 http://www.trillenium.com/about-us.html,

49 Vitasiq је електронички уређај за мјерење и процесуирање сигнала добивених са коже корисника 
и представља први свјетски особни скенер витамина у тијелу. Vitastiq уређај комуницира са 
smartphone уређајима путем Bluetooth 4.0 сучеља и омогућује трајност батерије. 

50 http://croatianmakers.hr/hr/stem-revolucija/.
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Због јасних предности скупног финанcирања Еуропски парламент је 2015. 
године одобрио пилот-пројект Kick-start културне економије (crowdfunding) чији 
је циљ „идентификација и анализа најбољих пракси у еуропском crowdfunding тр-
жишту у односу према културним организацијама. Пројект „Crowdfunding за култу-
ру (Crowdfunding4Culture)“51 покренут је у вељачи 2016. године, а са циљем да се 
олакша повезаност креативних стручњака и организација с crowdfunding платфор-
мама, као и да се идентифицира, анализира и објаве најбоље праксе у Еуропи 
„crowdfunding“ тржишта у односу на културне и креативне секторе, укључујући, 
између осталога, архитектуру, архиве, књижнице и музеје, умјетничке обрте, ау-
диовизуалне умјетности (нпр. филм, телевизија, видео игре и мултимедију), ма-
теријалне и нематеријалне културне баштине, дизајн, фестивале, глазбу, књижев-
ност, изведбене умјетности, издаваштво, радио и визуалне умјетност, те пружити 
преглед различитих crowdfunding модела који тренутно дјелују у Еуропи, а који се 
могу користити за финанcирање културних пројеката.

Поједине crowdfunding платформе које се баве прикупљањем новца за кул-
турни и научни сектор објављују податке о њиховим активностима на њиховим 
веб-страницама или у извјешћима. Према подацима crowdfunding платформе у Ни-
зоземској „Voordekunst“, која представља највећу културну и научну crowdfunding 
донаторску и наградну платформу,52 од 2011. године прикупљено је укупно 9 ми-
лијуна еура од више од 90.000 донатора и на тај начин су се осигурала средства 
за 1.625 умјетничких пројеката.53 Kickstarter, највећа платна платформа темељена 
на наградама у САД-у, од 2009. године прикупила је око 2,9 милијарди долара 
за 121,016 кампања (стање у сијечњу 2017. године). Ова crowdfunding платформа 
прикупља финанcијска средества за културне и научне пројекте, а често је кори-
сте еуропски креатори и спонзори (енгл. backers).54

Crowdfunding финанcирање помогло је бројним start-up подузећима и ино-
ваторима у Републици Хрватској да успију превладати недостатак финанcијских 
средстава за развој и покретање одређене идеје. Као резултат crowdfunding фи-
нанcирања, данас постоје многи успјешни пројекати који остварују завидне ре-
зултате.55 Неке од најуспјешнијих crowdfunding платформи у Републици Хрватској 

51 http://www.crowdfunding4culture.eu/.
52 https://www.voordekunst.nl/.
53 European Commission, Crowdfunding Reshaping the crowd’s engagement in culture, IDEA Con-

sult, Ecorys, european Crowdfunding network, 41., file:///C:/Users/KT/AppData/Local/Packages/
Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/NC0117333ENN.en%20(3).pdf, 
04.09.2018.

54 Ibidem.
55 Томислав Перко покренуо је покренуо crowdfunding кампању за своју путописну књигу „1000 

дана прољећа“ и прикупио 6.400 долара колико му је било потребно да књигу уреди, преломи, 
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су: Croinvest.eu,56 Регионална crowdfunding платформа Bona Fides,57 извозна е-трго-
 вина CroMall.eu58 итд.

У сектору културе постоји интерес за финанcирање путем crowdfunding-а, 
али кориштење овог механизма прикупљања новца је нејасно због великог броја 
платформи на crowdfunding тржишту и ограничених информација о предностима 
и недостацима овог начина финанcирања пројеката. Међутим, суочени са озбиљ-
ним ограничењима око трошкова за суфинанcирање програма и пројеката, ин-
ституције културе, науке и умјетности у Републици Хрватској би требали узети у 
обзир овај начин прикупљања финанcијских средстава за тренутне и будуће кул-
турне и научне пројекте. Ово укључује и сам пројекат дигитализаcије културне и 
научне баштине.59

На крају можемо закључити, crowdfunding може бити потенцијални извор 
финанcирања за поље културе и науке у Републици Хрватској, као и осталим 
земљама, али су неопходна додатна истраживања како би се боље увидјеле мо-
гућности и отклонили недостаци овог начина прикупљања средстава.

ЗАКЉУЧАК

Дигитализација хрватске културне и научне баштине постаје све заступљенија 
тема у Републици Хрватској, а што свједочи завршен национални пројект диги-
тализације „Хрватска културна баштина“ и бројни индивидуални пројекти који 
су имали циљ да се створи оквир за суставан и координиран приступ дигитали-
зацији архивске, књижничне и музејске грађе заснован на еуропским искустви-
ма, иницијативама и смјерницама. Сам поступак дигитализација је врло сложен 
и захтјева кооперативни национални приступ, кадровску оспособљеност (тео-
ријска, стручна и техничка знања) као и знатна финанcијска средства. Потпуну 
и успјешну дигитализацију и заштиту грађе културне и научне баштине као и 

преведе на енглески језик и тиска., https://www.indiegogo.com/projects/1000-days-of-spring#/, 
04.09.2018.

56 Croinvest.eu представља прва хрватску crowdfunding платформа за финанцирање подузетничких, 
инфраструктурних и друштвено корисних пројеката с посебним нагласком на пројекте који 
конкурирају за ЕУ фондове.

57 Регионална crowdfunding платформа Bona Fides представља прву хрватску reward-equity crowd-
funding платформа за средњу и југоисточну Еуропу.

58 Извозна е-трговина CroMall.eu представља прву хрватску е-трговину усмјерену на промовирање 
и повезивање хрватских произвођача и пружатеља услуга с иноземством.

59 Примјер успјешна crowdfunding кампања за пројект дигитализација радова из архиве Peter Mack-
ay који представљају изузетно значајну колекцију радова о Афричком покрету за независност 
чији иницијатор је био Стирлинг универзитет из Шкотске. Више детаља о кампањи погледати на: 
https://www.crowdfunder.co.uk/petermackay/.



188

повећања њезине доступности на националној и међународној разини није мо-
гуће провести искључиво на основу доступних финанcијских средстава која се 
данас највећим дијелом осигуравају институционално од стране Министарства 
културе Републике Хрватске. Појава и развој иновативних скупних начина фи-
нанcирања и кредитирања пројеката у ЕУ као што је crowdfunding, отвара мо-
гућности приступа алтернативним изворима финанcирања за различите пројек-
те културних и научних институција, као и за индивидуалне идеје и пројекте. 
Crowdfunding финанcирање се користи за финанcирање креативних пројеката 
који имају проблема с традиционалним финанcирањем и цјелокупни процес се 
одвија путем интернета, а са циљем да се укључи већи број људи који могу са 
малим уплатама кумулативно да доведу до значајног износа новца довољног за 
реализацију чак и великих пројеката. Институције културе, науке и умјетности 
у ЕУ препознале су потенцијал crowdfunding-а и почеле остваривати добит кроз 
активно подржавање crowdfunding платформи. У Републици Хрватској не постоје 
посебни законски прописи који би засебно регулирали различите пословне мо-
деле crowdfunding платформи али постоје постојећи прописи и директиве ЕУ 
које имплицитно уређују ову материју. Поред бројних предности, постоје и не-
достаци и изазови crowdfunding финанcирања као што су: могућност пријевара 
и прања новца, заштита потрошача, заштита права интелектуалног власништва 
итд. Да би crowdfunding индустрија досегнула свој пуни потенцијал у Републици 
Хрватској неопходно је да се испуне одређени увјети као што су: питање регу-
лације crowdfunding-а на начин да се заштите инвеститори и покретачи пројекта 
и тако спријечи прање новца путем crowdfunding платформи, као и повећање 
транспарентности crowdfunding процеса путем могућности увида у пројект или 
идеју, јавни подаци колико је новца за одређени пројект прикупљено и колико је 
људи судјеловало. Да би crowdfunding финанcирање постао стандардан и успје-
шан начин прикупљања финанcијских средстава за подручје науке и културе у 
Републици Хрватској, неопходна су додатна истраживања, учење на практичним 
примјерима већ успјешно проведених crowdfunding кампања за подручје науке 
и културе у ЕУ, као и прихваћање другачијег приступа од традиционалног на-
чина прикупљања финанcијских средстава. Прихваћањем чињенице да је диги-
тализација културне и научне баштине процес који је данас неопходан и доста 
скуп, или, опћенито, за припрему и проведбу културних и научних пројеката су 
потреба знатна новчана средства, потребно је да се утврди јасан финанcијски 
оквир за реализацију ових пројеката, а који укључује не само економски већ и 
правни аспект. Такођер, ово укључује спремност за прихваћање иновација чак и 
у подручју прикупљања финанcијских средстава за културне и научне пројекте 
и њихово кориштење у свакодневној пракси.
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LEGAL ASPECTS OF DIGITALIZATION
OF CULTURAL AND THE SCIENTIFIC HERITAGE

IN THE REPUBLIC OF CROATIA – CROWDFUNDING

Katica Tomić
Rechtsanwälte BVM, Vienna

SUMMARY: The digitization of cultural and scientific heritage opens new opportunities for 
the protection and preservation of cultural identity, both individual and collective, and the 
realization of the right to this identity, but also brings new challenges such as the legal 
and institutional framework for digitization and the financing the process of digitization of 
cultural and scientific heritage. The digitization of libraries, archives, museums and other in-
stitutions of culture and the organization of the appropriate national legal framework in the 
Republic of Croatia is not possible without financial means, which are largely institutionally 
provided by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia. The economic recession in 
the Republic of Croatia has resulted in a significant reduction in the budget of the Ministry 
of Culture, and the anti-recession government measures, the defined strategic goals for pro-
viding normative and financial conditions for the development of cultural and scientific cre-
ativity and the protection and preservation of cultural and scientific heritage in the Republic 
of Croatia have not yielded a satisfactory result and led to the reduction and limitation of 
resources for the field of science and culture. The entry of the Republic of Croatia into the 
EU has led to a number of changes, including the implementation of a series of European 
principles, directives, recommendations and legal regulations on the protection of cultural 
and scientific heritage in Croatian legislation, and cultural and scientific institutions are 
increasingly turning to international co-operation and support such as European funds, the 
Creative Europe project, and thus receive a new source of funds to finance their projects. 
The emergence and development of innovative collective financing and lending projects in 
the EU (crowdfunding) opens up opportunities for access to alternative funding sources for 
various cultural and scientific projects, but the problem is the lack of regulation related to 
such alternative financing methods in the European Union as well as the Republic of Croatia. 
The aim of this paper is to analyze the legal aspects of digitization with a special reference 
to the legal framework that may be of importance for alternative ways of financing cultural 
and scientific projects, as well as a critical analysis of the potential of this framework in the 
Republic of Croatia.

Keywords: cultural heritage, cultural heritage, crowdfunding, regulation





191

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА У СВРХЕ НАУЧНОГ 
ИСТРАЖИВАЊА И АРХИВИРАЊА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ

Андреј Дилигенски
Институт за упоредно право, Београд

САЖЕТАК: Дигитализација је у свакодневном говору уско везана за нове могућности инфор-
мационо-комуникационих технологија, а пре свега за трансформацију аналогних пода-
така у дигиталне податке. Ступањем на снагу Опште уредбе о заштити података ЕУ (енг. 
GDPR) регулисане су обраде података у сврху научног истраживања и у сврху архивирања 
у јавном интересу. GDPR у наведене сврхе са једне стране оставља бројне могућности 
даље регулације у домаћем законодавству уз помоћ тзв. „отворених клаузула“, док са дру-
ге стране поставља минималне стандарде заштите података, пре свега у погледу импле-
ментације одговарајућих техничко-организационих мера. Сам поступак дигиталне тран-
сформације може угрозити податке о личности, а посебно када се подаци желе учинити 
јавно доступним.

Кључне речи: дигитализација; GDPR; безбедност података и дигитална трансформација; от-
ворене клаузуле у сврхе научног истраживање и архивирања у јавном интересу

Модерно дигитално доба је до сада у погледу заштите података било далеко 
испред законодавног оквира. На нивоу ЕУ је између осталог и због тога усвојена 
Општа уредба о заштити података (енг. GDPR, у даљем тексту „ОУЗП“) која је 
почела да се примењује 25. 5. 2018. године.1 Овај правни стандард представља 
камен темељац који ће на нивоу ЕУ важити барем нарадних 20 година. Стога је 
од значаја разумети кључне институте и захтеве заштите података, када се подаци 
обрађују у сврхе научног истраживања или у сврхе архивирања у јавном интересу.

Дигитализација у наведене сврхе отвара могућност чувања садржаја и про-
дужава век трајања аналогних формата. На тај начин се омогућава приступ бу-
дућим генерацијама и чувају садржаји од уништења.2 Сама дигитализација се су-

1 Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 7 April 2016 on the pro-
tection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free move-
ment of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ L 
119, 4.5.2016, p. 1–88.

2 Catherine Jasserand, IRIS plus 2013–5 Audiovisuelles Erbe 2.0, Europäische Audiovisuelle 
Informationsstelle 2013, стр. 7.
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очава са међусобно супротстављеним циљевима, као што су прикупљање и чување 
садржаја у дигиталном или аналогном формату са једне стране, и доступности 
широј јавности дигиталних садржаја и њихово даље коришћење за будуће генера-
ције, са друге стране. Иако се сврха не мора променити, могу се путем процеса 
дигитализације променити средства и обим обраде података о личности. Због ог-
ромне количине података (докумената, слика, ауторских дела, података о лично-
сти) могуће обраде осетљивих података о личности (здравствених, биометријских, 
генетских итд.), неопходно је већ у почетном стадијуму израде нацрта пројекта 
дигитализације предвидети одговарајуће техничко-организационе мере и проце-
нити ризик по могућу компромитацију података о личности.34

НАЧЕЛО ВЕЗАНОСТИ ЗА СВРХУ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
И ТЕСТ УСКЛАЂЕНОСТИ СВРХЕ

Начело везаности за сврху обраде података (чл. 5 ст. 1 б) ОУЗП) представља једно 
од основних начела заштите података о личности. Обрада података је ограничена 
на посебну, одређену и закониту сврху, која је утврђена при прикупљању пода-
така. Тако се подаци генерално могу обрађивати искључиво за одерђену сврху 
– нпр. испуњење уговора, маркетинг, књиговођство, и наравно у сврхе научног 
истраживања или архивирања у јавном интересу.

У овом контексту треба разликовати „прикупљање“ података (првобитно 
или иницијално прикупљање) за одређену сврху и „даљу обраду“ (нова обрада, 
која одступа од првобитне) података. Код даље обраде података је генерално не-
опходно проверити усклађеност сврхе првобитне обраде података са новом наме-
раваном обрадом података.

Као пример усклађености првобитне обраде података са новом обрадом по-
датака ОУЗП наводи обраду података у сврхе научног истраживања и архивирања у 
јавном интересу (чл. 5 ст. 1 б, уводна тачка разматрања бр. 50 ОУЗП).5 Овај пример 
даље обраде података наведен је у самој уредби као додатни елемент процењи-
вања допуштености односно законитости обраде података у наведене сврхе.6

Због чега је законодавац управо за ове сврхе навео као пример усклађе-
ности првобитне и нове сврхе обраде података (енг. „где се сврхе не сматрају 

3 Dr. Ernst Otto Bräunche, Kulturelles Erbe, Das Kulturkonzept 2025 der Stadt Karlsruhe, стр. 61
4 Catherine Jasserand, IRIS plus 2013–5 Audiovisuelles Erbe 2.0, Europäische Audiovisuelle Infor-

mationsstelle 2013, стр. 5.
5 У.т.р. бр. 50 ОУЗП разјашњава и показује намеру законодавца регулисањем привилегије из чл. 5 

ст. 1 б) ОУЗП. Сходно тој привилегији се даља обрада података у сврхе научног истраживања и 
у сврхе архивирања у јавном интересу сматра допуштеном и усклађеном са првобитном сврхом 
обраде података.

6 Waltraut Kotschy, Zweckbindungsprinzip und zulässige Weiterverarbeitung, Debattenbeitrag zur Da-
tenschutz-Grundverordnung, 23.06.2016. Стр. 4.
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некомпатибилним/неусклађеним“), остаје нејасно. Привилегија из чл. 5 ст. 1 б) 
ОУЗП чини непотребним спровођење теста усклађености у контексту начела веза-
ности за сврху обраде података. Вероватно је законодавац при дефинисању ове 
привилегије полазио од тога да у ове сврхе даља обрада података нема за циљ 
податке о личности већ одређене садржаје. Стога би у крајњем ефекту циљ ових 
обрада података, иако се иницијално обрађују подаци о личности, требало да 
буде да права појединаца нису угрожена и да се не ради о подацима о личности.7

То, нажалост, није увек тако. Уколико би се радило о масовној обради по-
датака о личности посебних категорија података (нпр. здравствених података) у 
наведене сврхе, тада би тешко могла да се оправда усклађеност иницијалне са 
новом обрадом података. Стога би законитост обраде података требало потра-
жити у чл. 23 ст. 1 ОУЗП, где би постојали други важни општи јавни интереси.8 
То значи да би државе ово питање требало посебно законски да регулишу, како 
би масовна обрада података била законита. Утолико пре је потребно проверити 
да ли постоји законско оправдање за масовну обраду података у сврхе научног 
истраживања или сврхе архивирања у јавном интересу.

ПРИМЕР – Масовна обрада здравствених података у научне сврхе у болницама

Првобитна сврха обраде здравствених података је у циљу лечења пацијената. Даља обрада пода-
така укључује здравствене податаке пацијената у некој болници у научне сврхе (у циљу побољ-
шања здравља пацијената, проналажења нових метода лечења, адекватних медикамената).

У ситуацији на наведеном примеру би без адекватних, пропорционалних 
гаранција и организационо-техничких мера (чл. 89 ст. 1 ОУЗП) у сврху науч-
ног истраживања даља обрада здравствених података (тзв. посебних категорија 
података) била недопуштена. Управо ову ситуацију је и предвидео чл. 9 ст. 2 
слово ј) ОУЗП. Исто важи код обраде података у сврху архивирања у јавном 
интересу. Као адекватне мере заштите при обради података у сврхе научног 
истраживања и у сврхе архивирања у јавном интересу би требало имплементи-
рати псеудонимизацију или анонимизацију (чл. 89 ст. 1 ОУЗП). Пошто је начело 
везаности за сврху обраде података једно од камена темељаца права заштите 
података, изузеци од овог правила би морали да буду оправдани и рестрик-
тивно интерпретирани. Имплементација мера заштите као што су псеудоними-
зација или анонимизација у погледу усклађености при даљој обради података 
треба да буде обављена пре саме даље обраде података и пре евентуалног прено-
са података другом руковаоцу.9

7 Ibidem., стр. 9.
8 У.т.р. бр. 52 ОУЗП показује намеру законодавца да се као други јавни интереси могу узети у 

обзир и обрада података у сврхе научног истраживања и у сврхе архивирања у јавном интересу.
9 Waltraut Kotschy, Zweckbindungsprinzip und zulässige Weiterverarbeitung, Debattenbeitrag zur Da-

tenschutz-Grundverordnung, 23.06.2016. Стр. 10.
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Посебан изузетак је предвиђен у уводним тачкама разматрања (у даљем 
тексту „у. т. р.“) код обрада података које за сврху имају научно истраживање и 
прикупљање сагласности. Важно је имати у виду да уводне тачке разматрања не 
чине правно обавезујући оквир, већ дају смернице у тумачењу ОУЗП. Тако је у 
у.т.р. бр. 33 ОУЗП предвиђена ситуација, када у тренутку прикупљања подата-
ка није могуће у потпуности идентификовати сврху обраде података о личности 
у научне сврхе. Тада би требало омогућити појединцима да сагласност дају за 
одређена подручја научног истраживања или делове истраживачких пројеката 
уз придржавање признатих етичких норми за научно истраживање. Овај концепт 
тзв. „паушалне сагласности“ је у супротности са дефиницијом слагласности (чл. 7 
ОУЗП), начелом везаности за сврху обраде података (чл. 5 ст. 1 б) ОУЗП) и наче-
лима транспарентности (чл. 13 и 14 ОУЗП).10 По мишљењу Радне групе за заштиту 
података, овај се изузетак односи само на иницијалну обраду и када у тренутку 
прикупљања није могуће утврдити сврху, али он не искључује генерално употребу 
сагласности (чл. 7 ОУЗП). Примери у којима би требало омогућити уобичајено 
давање сагласности (а не паушално) су:

• Код одређене фазе истраживања у оквиру пројекта која је већ позната 
на почетку;

• У току истраживања за наредне кораке у пројекту пре него што почне 
следећа фаза.

Ова сагласност треба да буде у складу са важећим етичким стандардима за 
научна истраживања.11 Паушална сагласност се до сада користила у оквиру кли-
ничких студија и код прикупљања података везаних за биолошке материјале (тзв. 
биолошке банке донора).12 Концепт „паушалне сагласности“, чак и када би био 
регулисан националним законодавством не би смео да искључи гаранције заштите 
података из чл. 9 ст. 2 слово ј) и чл. 89 ст. 1 ОУЗП.

НАЧЕЛО СМАЊЕЊА КОЛИЧИНЕ ПОДАТАКА И
ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈЕ ИЛИ АНОНИМИЗАЦИЈЕ

Када се дигитализација жели извршити у сврхе архивирања у јавном интересу 
или у сврхе научног истраживања генерално је потребно имплементирати одго-
варајуће мере заштите података. Ово се пре свега односи на техничке и органи-

10 Thanos Rammos, Die Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von BroadConsent für Forschungszwecke 
nach der DSGVO. Deutsche Stiftung fur Recht und Informatik, Herbstakademie 2017, http://dsri.
de/downloads/ha2017/2017_09_08_ppt_Rammos.pdf, слајд 2.

11 Article 29 Working Party, Guidelines on consent under Regulation 2016/679, Adopted on 28 Novem-
ber 2017 As last Revised and Adopted on 10 April 2018, 17/EN, WP259 rev. 01, стр. 28 и 29.

12 У овим биолошким банкама се могу чувати испробавати, анализирати разни осетљиви подаци о 
личности попут генетског материјала (ДНК, РНК), ткива, узорака крви итд. 
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зационе мере псеудонимизације или анонимизације, у циљу остваривања начела 
смањења количине података (чл. 89 ст. 1 ОУЗП). Идентичне гаранције су пред-
виђене и код обраде посебних категорија података (чл. 9 ст. 2 слово ј) ОУЗП).

Начело смањења (минимизације) количине података (чл. 5 ст. 1 ц) ОУЗП) се 
односи на то да подаци о личности треба да буду поропорционално одређени, не-
опходни и ограничени на оно што је нужно у односу на сврхе у које се обрађују. 
Ово начело се састоји из три кључна елемента:

• пропорционалност обраде података;

• неопходност обраде података;

• нужност обраде података.

Пропорционалност је потврђена, уколико је обрада података у њеном обиму 
сразмерна.13 Код неопходности обраде података треба се запитати, да ли је обрада 
података погодна да би се уз њену помоћ постигао легитимни циљ (сврха). Питање 
нужности се односи на то да ли је нужно обрађивати одређену количину података 
или се циљ може постићи обрадом мање количине података.14 То подразумева и да 
рок чувања података буде ограничен на апсолутни минимум. При оцени нужности 
треба имати у виду и то да се податке о личности треба обрађивати само ако се 
сврха обраде оправдано не би могла постићи другим средствима (у.т.р. бр. 39 ОУЗП).

Псеудонимизација (чл. 4 бр. 5 ОУЗП) „се односи на обраду података о лич-
ности на начин да се лични подаци више не могу доделити одређеној особи без 
употребе додатних информација, под условом да се такве додатне информације 
чувају одвојено и да подлежу техничким и организационим мерама како би се 
осигурало да се подаци о личности не могу доделити појединцу чији је идентитет 
утврђен или се може утврдити“. Податке о псеудонимима треба посматрати као 
посредно утврдиве податке о личности, пошто при коришћењу псеудонима постоји 
могућност утврђивања идентитета особе која стоји иза одређеног псеудонима.15 
Ову комплексну дефиницију је могуће рашчланити на три дела:

• „Лични подаци се не могу доделити одређеној особи без употребе додат-
них информација“ – Уколико се неки подаци (нпр. путем имена, адре-

13 Критеријуми за обим обраде података би били број појединаца, количина података, време/
дужина трајања обраде, географски домашај. Art. 29 Datenschutzgruppe, Leitlinien zur Daten-
schutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne 
der Verordnung 2016/679“wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, 4. April 2017; 4. Okto-
ber 2017, 17/DEWP 248 Rev. 01, стр. 11.

14 Karsten Kinast, Themenreihe DSGVO: Grundsätze der Verarbeitung, 9. Juni 2017, https://www.
datenschutzticker.de/2017/06/themenreihe-dsgvo-grundsaetze-der-verarbeitung/, 20. 6.2018.

15 Радна група члан 29, Artikel-29-Datenschutzgruppe, Мишљење о појму „података о личности“, 
Stellungnahme 4/2007 zum Begriff „personenbezogene Daten“, 01248/07/DE WP 136, усвојено 
20. јуна 2007. године. Стр. 21.
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се, ЈМБГ) о одређеној особи могу доделити ради њене идентификације, 
тада не можемо говорити о псеудонимизацији.

• „Додатне информације се чувају одвојено“ – Подаци са којима би било 
могуће идентификовати одређену особу потребно је чувати одвојено, 
тако да њих није могуће спојити. То се може постићи путем организа-
ционог и техничког одвајања података (нпр. путем логичког одвајања 
права приступа подацима).16

• „Техничке и организационе мере како би се осигурало да се подаци о 
личности не могу доделити појединцу“ – Псеудонимизовани подаци о 
некој особи представљају и даље личне податке (одредиве податке о не-
кој личности), те потпадају под заштиту уредбе (у.т.р. бр. 26 ОУЗП).

Псеудонимизација има различите функције. Најпре она подразумева сакри-
вање или „маскирање“ идентитета одређене особе, па тако она има заштитну 
функцију.

Осим тога, псеудонимизација има функцију умањења количине података, 
па се тако остварује наведени принцип минимизације података (чл. 5 ст. 1 слово 
ц) ОУЗП). Псеудонимизација представља меру, којом се са подацима опходи на 
штедљив начин.

Псеудонимизација служи и остварењу принципа „privacy by design“ (чл. 25 
ОУЗП) јер се овом техничко-организационом мером постиже принцип минимиза-
ције података.17

У сврху безбедне обраде података о личности, псеудонимизација може бити 
употребљена као техничко-организациона мера (у.т.р. бр. 83 ОУЗП). Предвиђена је 
као пожељна мера за безбедност података изричито у чл. 32 ст. 1 а) ОУЗП.

Функција псеудонимизације је и у смањењу ризика по погођене особе (у.т.р. 
бр. 75 ОУЗП), јер употребом ове мере може смањити ризик од материјалне штете 
(нпр. крађе идентитета, финансијских губитака) или нематеријалне штете (нпр. 
повреде угледа).18

Мера псеудонимизације може довести и до изостанка обавезе информи-
сања појединаца при компромитацији података (чл. 34 ОУЗП). Тада је потребно 
направити процену ризика и установити, да ли постоји висок ризик по права поје-
динца, чак и ако су сами подаци псеудономизовани.19

16 Schwartmann/Weiß, Whitepaper zur Pseudonymisierung der Fokusgruppe Datenschutz der 
Plattform Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft im Rahmen des 
Digital-Gipfels 2017, Leitlinie für die rechtssichere Nutzung von Pseudonimisierungslösungen unter 
Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung, Приручник за употребу решења везаних за псе-
удонимизацију узимајући у обзир Општу уредбу о заштити података, стр. 10. 

17 Ibidem., стр. 14.
18 Ibidem., стр. 15.
19 Ibidem., стране 26 и 27.
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Псеудонимизација може довести и до тога да се руковалац (одговорно 
лице) ослободи великог броја обавеза према појединцима као што су: права поје-
динца на информације о обради података, права на исправку података, права 
на брисање података „права на заборав“, права на ограничење обраде података, 
права на извештавање у вези са исправком или брисањем или ограничењем об-
раде података, право на преносивост података (чланови од 15–20 ОУЗП). Ово 
право руковаоца произлази из чл. 11 ст. 1 и 2 ОУЗП. Ако за обраду података ру-
коваоца није неопходна или није више неопходна идентификација појединца, ру-
ковалац није у обвези да чува, прикупља или обрађује додатне информације ради 
идентификовања појединаца у сврху испуњења ОУЗП. Стога, ако руковалац није 
у могућности да испуни права појединаца (чл. 15–20 ОУЗП), доказ за то може 
послужити псеудонимизација (чл. 11 ст. 2 ОУЗП).20

Анонимизација није директно дефинисана у тексту уредбе, већ је такође њено 
објашњење дато у у.т.р. бр. 26 ОУЗП „Начела заштите података стога се не би тре-
бала примењивати на анонимне информације, односно информације које се не 
односе на појединца чији је идентитет утврђен или се може утврдити, или на личне 
податке који су анонимнимизовани на начин да се идентитет појединца не може или 
више не може утврдити. Ова уредба се стога не односи на обраду таквих анонимних 
информација, између осталог на статистичке или истраживачке сврхе“.21

Од значаја је разумети разлику између анонимизације и псеудонимизације. 
У пракси је било спорно када наступа стање да се одређена особа више не може 
идентификовати. Одговор на ово питање је објашњен у у.т.р. бр. 26 ОУЗП: „ Да 
би се одредило може ли се идентитет појединца утврдити, требало би узети у об-
зир сва средства, попут примера ради селекције, коју руковалац или било која друга 
особа могу по општој процени вероватно употребити у сврху директног или инди-
ректног утврђивања идентитета појединца. Да би се утврдило да ли се по општој 
процени средство вероватно може употребити за утврђивање идентитета поједин-
ца, требало би узети у обзир све објективне факторе, као што су трошкови и време 
потребно за утврђивање идентитета, узимајући у обзир и технологију доступну у 
време обраде и технолошки развој“.

Одлучујући елементи су:

• трошкови идентификације;

• потребно време за идентификацију;

• доступност технологије у време обраде;

20 Schwartmann/Weiß, Whitepaper zur Pseudonymisierung der Fokusgruppe Datenschutz der Platt-
form Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft im Rahmen des Digital-
Gipfels 2017, Leitlinie für die rechtssichere Nutzung von Pseudonimisierungslösungen unter Berücksichti-
gung der Datenschutz-Grundverordnung, Priručnik za upotrebu rešenja vezanih za pseudonimizaciju 
uzimajući u obzir Opštu uredbu o zaštiti podataka, стр. 16.

21 Ibidem., стр. 12.
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• технолошки развој;

• остали објективни фактори.

Да би постојала анонимизација, потребна је вероватноћа да је у одређе-
ном тренутку (не за сва времена, због тешкоћа у времену, трошковима и осталим 
факторима) тешко могуће или немогуће доћи до утврђивања идентитета особе.22

Псеудонимизовани подаци Анонимизовани подаци

Појединац се може уз помоћ 
одвојено чуваних података или 
јавно доступних информација 
поново идентификовати.

≠ Појединац се не може идентифи-
ковати или се може идентифико-
вати само уз огромне напоре.

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ОУЗП не искључује и примену осталих техничких и организационих мера заштите 
података у сврхе научног истраживања или архивирања у јавном интересу, али 
акценат даје на техничке мере псеудонимизације или анонимизације. Генерално 
се имплементација техничко-организационих мера односи на безбедност подата-
ка. Безбедност података представља начело заштите података о личности, које 
је засновано на „непроменљивости“ и „тајности података“ (чл. 5 ст. 1 ф) ОУЗП). 
Остваривање начела безбедности података је посебно регулисано ОУЗП (чл. 32 
ОУЗП). Тако руковаоци и обрађивачи треба да узму у обзир најновија достигнућа, 
трошкове имплементације, природу, обим, контекст и сврхе обраде података, и 
да на основу тога процене ризик како би применили одговарајуће техничко-ор-
ганизационе мере безбедности података. У овом погледу може се уочити потреба 
увођења менаџмента информација и управљање ризицима, а као светски стандард 
у тој области могао би послужити ИСО 27001 стандард сигурности информација, 
који је већ познат и признат светски признат стандард безбедности информација.23

ОУЗП наводи типичне ризике по безбедност података (у.т.р. бр. 83 ОУЗП): 
случајно или незаконито уништење, губитак, измена, неовлашћено давање или 
приступ подацима о личности који су пренесени, снимљени или на други начин 
обрађивани, што нарочито може довести до физичке, материјалне или немате-
ријалне штете. Остваривањем ових ризика долази до повреда личних података 
(чл. 4 ст. 1 бр. 12 ОУЗП).

С обзиром да се сама дигитализација односи на новитете и претварање ана-
логних података у дигиталне, потребно је при самој дигиталној трансформацији 

22 Ibidem., стр. 13.
23 International Organization for Standardization, https://www.iso.org/isoiec-27001-information-se-

curity.html, 10.06.2018.
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узети у обзир процену последица по појединце у контексту заштите података (чл. 
35 ст. 1 ОУЗП). То значи проценити ризик и применити одговарајуће мере заштите!

До сада је у оквиру безбедности података у европском законодавству гене-
рално наведено да руковаоци и обрађивачи треба да примене одговарајуће технич-
ко-организационе мере. Са ОУЗП (чл. 32 ст. 1 ОУЗП) ситуација је битно промењена, 
пошто је законодавац предвидео могуће мере за смањење ризика као што су:

• псеудонимизација и енкрипција података о личности;

• способност обезбеђивања трајне тајности, непроменљивости, доступно-
сти, отпорности система и услуга при обради података о личности;

• способност брзог поновног успостављања доступности података о лично-
сти и приступа њима у случају физичког или техничког инцидента;

• процес за редовно испитивање, оцењивање и тестирање делотворности 
техничких и организационих мера за осигуравање безбедности обраде 
података о личности.

Сам поступак дигиталне трансформације може угрозити податке о личности, 
а посебно када се подаци желе учинити јавно доступним. Због огромне количине 
података (докумената, слика, ауторских дела), који су у оптицају, а посебно могуће 
обраде осетљивих података о личности (здравствени, биометријски, генетски итд.), 
неопходно је већ у почетном стадијуму израде нацрта пројекта дигитализације 
предвидети одговарајуће техничко-организационе мере и проценити ризик по ком-
промитацију података о личности. То управо одговара концепту privacy by design, 
који подразумева интегрисану заштиту приватности појединаца и заштиту подата-
ка током читавог технолошког процеса, од стадијума нацрта, преко увођења, ко-
ришћења, па све до стављања ван погона. Битно је да овај концепт треба применити 
у тренутку одређивања средстава обраде података и у тренутку саме обраде пода-
така. Законодавац изричито предвиђа, не случајно, псеудонимизацију као могућност 
реализовања концепта privacy by design (чл. 25 ст. 1 ОУЗП). Такође се, не случајно, 
наводи начело смањења количине података које је, иако наведено као пример, ипак 
означено као руководеће при имплементацији концепта privacy by design.

ПРИМЕР PRIVACY BY DESIGN – псеудонимизација

Када се у тренутку утврђивања и планирања одређеног система/софтвера увиди потреба за 
увођењем псеудонимизованих података, треба донети одлуку да систем/софтвер унапред пред-
види обраду података у псеудонимизованој форми.208 С обзиром на везу са чл. 89 ОУЗП, може се 
рећи да су институције које намеравају да користе податке о личности приликом обраде података 
у сврхе научног истраживања или у сврхе архивирања у јавном интересу дужне да овај концепт 
примене већ у фази планирања дигитализације. 

24 Walter Hötzendorfer, Datenschutz-Grundverordnung, Knyrim, 2016, p. 143.
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Концепт privacy by default се односи на то да сама техничка подешавања 
(нпр. апликације) треба да буду направљена тако да штите приватност и податке 
о личности.

ПРИМЕР PRIVACY BY DEFAULT – ФЕЈСБУК ПРОФИЛ

На Фејсбуку су подразумевано профили отворени за јавност. Применом концепта privacy by default 
би они били доступни само корисницима (per default), а сами корисници би могли да одлуче ко би 
могао да види њихов профил (чл. 25 ст. 2 ОУЗП).

У вези са дигитализацијом може се поставити и питање важења ОУЗП у свр-
хе научног истраживања и у сврхе архивирања у јавном интересу.

ПРИМЕР – Вукова писма

Вукова писма у архивама САНУ се односе на преписку Вука Караџића која укључује његов по-
словни али и приватни живот. С обзиром на то да је могуће да се у кореспонденцији налазе пода-
ци о личности (фотографије, детаљи односа са другим људима, посебни детаљи о Вуковој болести 
итд.), могло би се при дигитализацији ове грађе поставити питање да ли поступком дигитализације 
могу бити угрожени подаци о личности? Пошто је Вук умро 1864. године, меродавно је питање ва-
жења ОУЗП. Одговор на ово питање даје у.т.р. бр. 158 ОУЗП, где је изричито напоменуто да ОУЗП 
не важи за умрле особе код обраде података у сврхе архивирања у јавном интересу.

Идентично је предвиђено и у сврхе научног истраживања где је изричито напоменуто да ОУЗП не 
важи за умрле особе (у.т.р. бр. 160 ОУЗП). У вези са дигитализацијом би генерално, уколико се ради 
о умрлим особама, требало обратити пажњу на то да ли постоје и живе особе које може обухвати-
ти сам процес дигитализације. У том случају би дошло до примене ОУЗП. 

ОТВОРЕНЕ КЛАУЗУЛЕ У СВРХЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
И СВРХЕ АРХИВИРАЊА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ

Отвореним клаузулама дата је могућност државама чланицама ЕУ да у сопстве-
ним законодавствима другачије регулишу одређене делове ОУЗП. Могућа ограни-
чења се односе на права појединаца, која зависе од сврхе обраде података.

У сврхе научног истраживања могуће је предвидети ограничења (чл. 89 ст. 2 
ОУЗП):

• право на информацију о обради података (чл. 15 ОУЗП);

• право на исправку података (чл. 16 ОУЗП);

• право на ограничење обраде података (чл. 18 ОУЗП);

• право на приговор (чл. 21ОУЗП);

У сврхе архивирања у јавном интересу могућа ограничења су (чл. 89 ст. 3 
ОУЗП):

• право на информацију о обради података (чл. 15 ОУЗП),
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• право на исправку података (чл. 16 ОУЗП),

• право на ограничење обраде података (чл. 18 ОУЗП),

• обавеза извештавања у вези са исправком или брисањем података о лич-
ности или ограничењем обраде података (чл. 19 ОУЗП),

• право на преносивост података (чл. 20 ОУЗП),

• право на приговор (чл. 21 ОУЗП).

ЗАКЉУЧАК

Дигитализација у сврхе научног истраживања и архивирања у јавном интересу 
налази се пред великим изазовима које доноси ОУЗП, која је поставила високе 
стандарде заштите података. С обзиром на убрзани технолошки развој и огромне 
техничке могућности (BIG DATA, вештачка интелигенција), потребно је предвидети 
одговарајуће процесе и механизме заштите података који би гарантовали саглас-
ност са основним начелима заштите података. Иако у сврхе научног истраживања и 
архивирања у јавном интересу ОУЗП инсистира на испуњењу начела смањења ко-
личине података, може се рећи да у наведене сврхе треба обратити посебну пажњу 
на још два начела – везаности за сврху обраде и безбедност података. Иако је ОУЗП 
предвидео привилегију када су у питању научна истраживања и архивирања у јав-
ном интересу, и да су првобитна сврха и нова сврха увек усклађене, са становишта 
заштите података то ограничење неће бити одрживо уколико при поступку дигита-
лизације дође до прекомерне и масовне обраде података.

ОУЗП као општа уредба нема интенцију да регулише сва подручја друштва, 
већ је један од циљева њеног доношења био да постави основне стандарде заш-
тите података и да омогући секторске законе. Адекватним законским решењем 
најпре би требало предвидети у ком случају уопште долази до примене заштите 
података о личности, пошто се стандарди заштите података не односе на умр-
ла лица. На тај начин треба направити разлику у односу на примену ауторског 
права и осталих личних права. Потом би требало предвидети обавезну употребу 
псеудонимизације и анонимизације, као мера заштите које треба институције да 
употребе у процесу дигитализације. Такво законско решење морало би да садржи 
и обавезну процену последица по појединце пре почетка дигитализације. Као део 
законског решења потребно је предвидети обавезну употребу концепта privacy by 
default и privacy by design. Тиме би процес дигитализације требало да унапред, пре 
саме дигиталне транформације, омогући заштиту података о личности. То се пре 
свега односи на интегрисану заштиту података и приватност у техничким систе-
мима (пре свега у софтверима), али и на многобројне посебне техничке мере 
поред псеудонимизације и анонимизације, које институције треба да предузму да 
би испуниле стандарде заштите и безбедности података. За безбедност података 
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препорука је имплементација ИСО 27001 стандарда, као већ признатог и про-
верљивог стандарда.

Могућа ограничења у погледу права појединаца, ако би била предвиђена 
законом, морала би бити везана за употребу псеудонимизације или аноними-
зације. Једино у том случају би постојало адекватно упориште, да није могуће 
идентификовати појединца, па стога и није могуће остварити права појединаца. 
Концепт паушалне сагласности у научно-истраживачке сврхе би требало детаљно 
законски разрадити, како би могућности злоупотребе биле смањење на минимум, 
имајући у виду чињеницу да су се у пракси обрада и примена односиле на осе-
тљиве податке о личности.

DIGITIZATION AND DATA PROTECTION RELATING
TO PROCESSING FOR SCIENTIFIC RESEARCH PURPOSES
AND ARCHIVING PURPOSES IN THE PUBLIC INTEREST

Andrej Diligenski
Institute of Comparative Law, Belgrade

SUMMARY: Digitalization is closely related to everyday speech for new possibilities of informa-
tion communication technologies, and above all to the transformation of analogue data into 
digital data. By the entry into force of the General Data Protection Regulation (GDPR) in 
the EU regulates data processing for scientific research purposes and archiving purposes in 
the public interest. For the stated purposes, GDPR on the one hand leaves many opportuni-
ties for further regulation in domestic legislation in accordance with the so-called „Opening 
Clause“, while on the other hand it sets minimum standards of data protection primarily 
with regard to the implementation of appropriate technical-organizational measures. The 
process of digital transformation can endanger the personal data, especially when data is to 
be made publicly available.

Keywords: digitization for the purpose of scientific research; digitization for archiving pur-
poses in the public interest; GDPR and specific processing situations; the principle of pro-
cessing personal data for specified purposes; the principle of data minimisation; compatibili-
ty test of purposes; pseudonymization; anonymization; data security and digital transforma-
tion; privacy by design and privacy by default; Opening Clauses for the purpose of scientific 
research and archiving in the public interest
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ЕВРОПСКИ ПРОПИСИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ
И НАУЧНЕ БАШТИНЕ

Гордана Гасми*, Вања Кораћ** и Сања Прља*
* Институт за упоредно право, Београд

** Математички институт САНУ

САЖЕТАК: Анализа доношења прописа Eвропске уније (ЕУ) и њиховe применe у облaсти 
дигитализације културне и научне баштине у овом раду вршена је са циљем разматрања 
корисних искустава и релевантних путоказа за дигитализацију културне и научне башти-
не у Србији. Европска унија својим прописима прати и усмерава процес дигитализације 
културне и научне баштине. Посебно место у том процесу заузимају Препорука ЕУ о диги-
тализацији и онлајн доступности културног материјала и о дигиталној заштити, и Предлог 
директиве о ауторском праву на јединственом дигиталном тржишту. Примену Препоруке 
надгледала је од 2007. године Експертска група ЕУ за дигитализацију и дигиталну заштиту, 
а од 2017. године Експертска група за дигитализацију културне баштине и Еуропеану. ЕУ је 
препознала несумњиви значај дигитализације културне и научне баштине и из тог разлога 
прати и усмерава активности у овој области, посебно од 2006. године до данас. Одлуке 
и препоруке ЕУ односе се на онлајн доступност културне и научне баштине и њену диги-
талну заштиту, са циљем усклађивања акција држава чланица у области дигитализације. 
Будући напредак дигитализације у ЕУ у значајној мери везан је за Еуропеану, као једну од 
највећих светских база дигиталних објеката културне баштине.

Кључне речи: Европска унија, информатичко друштво, ауторска права, дигитализација кул-
турне баштине, дигитализација научне баштине

Европска унија је донела више одлука и препорука још 2006. и 2007. године1 
како би указала на то да је дигитализација културне и научне баштине важно 
средство за обезбеђивање већег приступа, а у неким случајевима и једини начин 
да се обезбеди доступност вредног материјала будућим генерацијама. Одлуке и 
препоруке су се односиле на онлајн доступност културне баштине и њену диги-

1 Одлука Савета ЕУ о дигитализацији и онлајн доступности културног материјала и његовој 
дигиталној заштити, 2006, Препорука Европске комисије о дигитализацији и онлајн доступности 
културног материјала и његовој дигиталној заштити, Одлука Европске комисије о оснивању 
експертске групе за дигиталне библиотеке, 2006, Закључак Европске комисије и Савета о 
научним информацијама у дигиталном добу, 2007, Одлука Европског парламента 2010: према 
европској дигиталној библиотеци, 2007.
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талну заштиту, са циљем усклађивања акција држава чланица у области дигита-
лизације њихове културне баштине како би се обзбедила кохерентност у избору 
материјала за дигитализацију и како би се избегла преклапања. У документима 
донетим од стране Европске комисије и Савета 2007. године закључено је да је 
приступ, дисеминација и очување научних информација главни изазов дигиталног 
доба и да је успех у овој области од кључног значаја за развој европског инфор-
мационог друштва.

Европски парламент донео је 2007. године одлуку, а 2010. године препору-
ку према европској дигиталној библиотеци препоручивши стварање јединствене 
вишејезичне европске дигиталне библиотеке, као основне приступне тачке за ев-
ропску културну баштину. Еуропеана – јединствена европска дигитална библиоте-
ка, која обезбеђује приступ дигиталној културној баштини из целе Европе (књиге, 
новине, фотографије, филмови и аудиовизуелни радови, документи архива, му-
зејски материјали, архитектонско и археолошко наслеђе, итд.) основана је крајем 
2008. године. Врло брзо Еуропеана је постала референтна тачка на интернету за 
европску културну баштину.

Даљи развој европских прописа о дигитализацији културне и научне баш-
тине резултирао је доношењем Препоруке о дигитализацији и онлајн доступно-
сти културног материјала и о дигиталној заштити 2011. године чије је спровођење 
надгледала најпре Експертска група за дигитализацију и дигиталну заштиту, а од 
2017. године Експертска група за дигитализацију културне баштине и Еуропеану, 
а потом и доношењем Предлога директиве о ауторским правима на јединственом 
дигиталном тржишту 2016. године, који треба да буде усвојен као Директива 12. 
септембра 2018. године.

ПРЕПОРУКА ЕУ О ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ И ОНЛАЈН ДОСТУПНОСТИ 
КУЛТУРНОГ МАТЕРИЈАЛА И О ДИГИТАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Европска комисија је усвојила Препоруку о дигитализацији и онлајн доступности 
културног материјала и о дигиталној заштити (2011/711/ЕУ/)2 у циљу унапређења 
њене Препоруке из 2006. године са циљем дефинисања основа дигитализације 
културне баштине у складу са стратегијом Европске уније до 2020. године.

Праћење примене Препоруке о дигитализацији и онлајн доступности кул-
турног материјала и о дигиталној заштити резултирало је двогодишњим извештаји-
ма земаља чланица за период од 2011. године до 2013. године, од 2013. године до 
2015. године и од 2015. године до 2017. године.

2 Recommendation of 27 October 2011 on the digitization and online accessibility of cultural ma-
terial and digital preservation, 2011/711/EU, Official Journal of the European Union, L 283/39, 
29.10.2011.
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Прелиминарни извештај за период од 2015. године до 2017. године, који 
је представљен на трећем састанку Експертске групе за дигитализацију културне 
баштине и Еуропеану одржаном од 17–18 априла 2018. године,3 показао је да 
постоји пет најважнијих подручја примене Препоруке. Та подручја су: 1) Еуро-
пеана, 2) организација и финансирање дигитализације, 3) дигитална заштита, 4) 
дигитализација материјала који је под заштитом ауторских права и 5) дигитализа-
ција материјала који је у јавном домену.

Еуропеана у квантитативном смислу напредује и до сада је достигла 58 ми-
лиона дигиталних објеката, али је неопходно унапређивати метаподатке, вишеје-
зичност и генерално квалитет дигиталних објеката. Такође је неопходно обезбе-
дити јавне фондове за пројекте дигитализације засноване на доступности дигита-
лизованог материјала путем Еуропеане, уз поштовање стандарда дефинисаних од 
стране Еуропеане.

Када је у питању организација и финансирање дигитализације, морају се 
одредити квантитативни циљеви и систем надгледања остваривања тих циљева. 
Потребно је посебну пажњу посветити могућности реализације јавно-приватног 
партнерства, јер многе земље Европске уније имају у претходном периоду добра 
искуства у таквој сарадњи при реализацији пројеката дигитализације4. Оптими-
зација капацитета за дигитализацију и постизање економичности при дигитализа-
цији важни су циљеви које је потребно остварити, а такође је неопходно користи-
ти фондове Европске уније намењене дигитализацији, када је то могуће.

Препорука о дигитализацији и онлајн доступности културног материјала и о 
дигиталној заштити (2011/711/ЕУ/) представља правни оквир дигитализације кул-
турне баштине у складу са стратегијом ЕУ до 2020. године.

ЕКСПЕРТСКА ГРУПА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И ЕУРОПЕАНУ

Након доношења Одлуке о дигитализацији и онлајн доступности културног ма-
теријала и његовог дигиталној заштити 2006. године Европска комисија је 2007. 
године донела одлуку о оснивању Експертске групе за дигитализацији и дигиталну 
заштиту.5 Задатак експертске групе био је да усклади политике земаља чланица у 

3 Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/third-meeting-european-commissions-ex-
pert-group-digital-cultural-heritage-and-europeana-dche, 31.08.2018.

4 Пример успешног јавно-приватног партнерства у дигитализацији књига остварен је у Чешкој 
Републици, Холандији и Немачкој, са компанијом Google. Вид. код Гасми, Кораћ, Прља, „Европска 
унија и дигитализација културне баштине“, у: Правни аспекти дигитализације културне баштине, 
уредник Прља Д, САНУ, Институт за упоредно право, Београд, 2017, стр. 85–86.

5 Commission Decision of 22 March 2007 setting up the Member States’ Expert Group on Digiti-
zation and Digital Preservation, 2007/320/EC, Official Journal of the European Union, L 119/45, 
9.05.2007.
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овој области, да прати напредак, оцењује резултате и допринесе размени инфор-
мација и добрих пракси у области дигитализације и онлајн доступности културне 
грађе и у области дигиталне заштите.

Експертска група имала је осамнаест састанака до новембра 2016. године. 
На тим састанцима Експертска група се бавила разним питањима везаним за ди-
гитализацију, као што су:

• модернизација ауторских права (посебно када су у питању кључни изузе-
ци и ограничења у области истраживања, образовања и очувања култур-
ног наслеђа како би се омогућило институцијама које брину о културној 
баштини да имају право да копирају радове, укључујући и дигиталне, 
ради њихове заштите);

• квалитативни аспекти политике дигитализације и резултата дигитализа-
ције (подстицање приступачности висококвалитетним садржајима и ме-
таподацима националних и регионалних колекција дигитализоване кул-
турне баштине);

• контрола квалитета података;

• стратегија дигитализације;

• алгоритми за препознавање текста и података, 3Д дигитализација кул-
турне баштине;

• пракса дигитализације у појединим земљама ЕУ;

• принципи дигитализације и стављање на располагање јавним библиоте-
кама некомерцијалних дела;

• дигитализација дела у јавном домену;

• стандарди у области дигитализације;

• стратегија развоја Еуропеане до 2020. г. итд.

Пошто је 2011. године Европска комисија усвојила Препоруку о дигитали-
зацији и онлајн доступности културног материјала и дигиталној заштити којом су 
дефинисани основни принципи очувања културне баштине дигитализацијом, она 
је својом одлуком од 7. марта 2017. године формирала нову Експертску групу 
за дигитализацију културне баштине и Еуропеану.6 Један од задатака био је да 
разматра и дискутује о политици дигитализације културне баштине и прати им-
плементацију Препоруке из 2011. године о дигитализацији и онлајн доступности 
културног материјала и његовог дигиталног очувања и закључака Савета из 2016. 

6 COMMISSION DECISION of 7.3.2017 setting up the Expert Group on Digital Cultural Heritage 
and Europeana, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017–42/
commission_decision_dche_D19B28A2-BCEE-B2D6–81F1AA9FB3CE377C_47767.pdf
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године о улози Еуропеане у видљивости и употреби европске културне баштине. 
Други задатак је био да обезбеди сарадњу између држава чланица и Комисије у 
овој области и да обезбеди размену информација и модела добрих пракси, као 
и усклађивање политика и стратегија држава чланица у области онлајн доступно-
сти културног материјала и његовог дигиталног очувања. Трећи задатак је био да 
допринесе даљем развоју и одрживости Еуропеане, дефинишући опште циљеве, 
приоритетне активности и предвиђен ниво финансирања. Четврти задатак екс-
пертске групе био је да помогне Европској комисији у праћењу развоја културне 
и креативне индустрије. Експертска група се састала два пута у 2017. години (у 
мају и новембру) и једанпут у 2018. години (у априлу).

Поред новог имена, Експертска група је добила и нови мандат до 31. де-
цембра 2020. године. Она је добила задатак да настави да даје препоруке за 
побољшање услова за дигитализацију, онлајн доступност културне баштине и 
њену дигиталну заштиту, да сваке две године координира израду и достављање 
националних извештаја о напретку, али и да допринесе развоју и одрживости 
Еуропеане, да дефинише опште циљеве и приоритете, као и одређени ниво фи-
нансирања. Посебан задатак Експертске групе је да припреми независну оцену 
Еуропеане и да одреди јасне средњорочне и дугорочне циљеве развоја и фина-
сирања Еуропеане.

Током 2017. године Експертска група се бавила питањима виртуелних мул-
тимедијалних музеја, питањима експлоатације филмског блага у дигиталној ери, 
стратегијом развоја Еуропеане до 2020. године, националним извештајима о на-
претку за период од 2015. до 2017. године, али и питањима ауторских права на 
јединственом дигиталном тржишту у делу који се односи на институције културе.

Један од закључака Експертске групе са последњег састанка одржаног 2018. 
године је да су кључне питања даље дигитализације културне баштине: организа-
ција и финансирање дигитализације, дигитализација и онлајн доступност мате-
ријала у јавном домену, дигитализација и доступност материјала који је у режиму 
ауторских права, Еуропеана, и дигитална заштита и очување културне баштине. 
Стандарди дигитализације и мета подаци су такође незаобилазни елементи квали-
тетне дигитализације културне и научне баштине, као и јавно-приватно партнер-
ство у поступку дигитализације.

ДИРЕКТИВА О АУТОРСКИМ ПРАВИМА
НА ЈЕДИНСТВЕНОМ ДИГИТАЛНОМ ТРЖИШТУ

У складу са Стратегијом за постизање јединственог дигиталног тржишта, Европска 
комисија се 2015. године одлучила за модернизацију режима ауторских права да 
би се, између осталог, обезбедио шири приступ на мрежи заштићеним садржаји-
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ма. Предлог нове Директиве о ауторским правима на јединственом дигиталном 
тржишту припремљен је и донет 2016. године.7

Циљ доношења био је да се смање разлике између националних систе-
ма заштите ауторских права и да се омогући слободнији приступ делима путем 
интернета за кориснике из целе Европе. Модернизацијом у области изузетака и 
ограничења обезбедио би се јаснији правни оквир за употребу истраживачких 
алата за проналажење текста и података како би наставници и ученици могли 
да искористе дигиталне технологије у области образовања, а институције културе, 
библиотеке, музеји, архиви, и институције које чувају филмску и аудиовизуелну 
баштину, у области очувања културне баштине. Циљ увођења изузетака и огра-
ничења био је да се обезбеди грађанима Европе приступ недоступним делима 
и садржајима културне баштине. Предлог је да се уведе посебан механизам за 
олакшавање давања лиценци институцијама које чувају културну баштину, како би 
је могле учинити доступном путем интернета.

Предлог директиве о ауторским правима на јединственом дигиталном тр-
жишту у члановима 3. и 4. предвиђа изузетке за потребе научног истраживања, 
односно претраживање и проналажење текста и података и њихову репродукцију. 
Предвиђена су ограничења и изузеци када је у питању дигитална употреба дела 
и других садржаја у искључиву сврху давања примера у настави, у мери која је 
оправдана некомерцијалном употребом, под условом да се одвија у просторијама 
образовне установе или путем сигурне електронске мреже којој могу приступити 
само ученици, студенти и наставно особље, при чему морају да се наводе извори, 
укључујући и имена аутора.

За институције које чувају културну баштину, чланом 5. Предлога директиве 
предвиђа се изузетак којим се допушта умножавање дела и других садржаја који 
су трајни део њихових збирки у било ком формату или на било ком медију, искљу-
чиво у сврху очувања таквих дела или других садржаја. На овај начин предвиђен 
је изузетак на основу кога институције које чувају и дигитализују културну башти-
ну имају право на копирање дела која су створена директно у дигиталном облику 
и дигитализацију радова у аналогним форматима.

Предлог директиве предвиђа посебан правни режим за колективне спора-
зуме о лиценцирању, дисеминацији, и дигитализацији садржаја који представљају 
културну баштину (књиге које су издавачи престали да штампају и продају). Чла-
ном 7. Предлога директиве предвиђа се да ове институције, када склопе уговор 
о неискључивим лиценцама са организацијама за колективно остваривање права 

7 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digi-
tal Single Market, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593, 
31.08.2018.
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аутора у циљу дигитализације, дистрибуције, саопштавања јавности, или стављање 
на располагање недоступних дела или других садржаја који су трајни део њихо-
вих збирки, таква неискључива лиценца може се проширити или се може претпо-
ставити да се примењује на носиоце ауторских права, који су у истој категорији 
као и они обухваћени лиценцом. Дело или други садржај се сматра недоступним 
када цело дело или садржај, укључујући све његове преводе, верзије и приказе 
није доступно јавности уобичајеним тржишним каналима и не може се разумно 
очекивати да ће постати доступно.

Четврта глава Предлога директиве о ауторским правима на јединственом 
дигиталном тржишту посвећена је мерама за стварање тржишта за ауторска пра-
ва. У оквиру ове главе предлаже се заштита публикација у погледу дигиталног 
коришћења у области информативних публикација у трајању од двадесет годи-
на, предвиђа се могућност потраживања правичне накнаде у случају када аутор 
пренесе права на издавача, како би издавач могао да тражи део накнаде за ко-
ришћење на бази изузетака или ограничења пренесеног или лиценцираног права, 
предвиђа се коришћење заштићеног садржаја који користе пружаоци услуга ин-
формационог друштва који чувају велике количине дела и других садржаја које 
су унели њихови корисници и којима је омогућен приступ, односно одговарајуће 
и примерене мере, како би се осигурало поштовање уговора склопљених са но-
сиоцима права за употребу њихових дела или других садржаја, или како би се 
спречила доступност тих дела или садржаја.

Државе чланице су на основу Предлога директиве о ауторским правима 
на јединственом дигиталном тржишту дужне да обезбеде да пружаоци услуга ус-
поставе жалбене механизме и механизме правне заштите, који су доступни ко-
рисницима у случају спорова. Оне су такође у обавези да обезбеде да аутори 
и извођачи редовно добијају информације о коришћењу њихових дела од оних 
којима су лиценцирали или пренели права, посебно у погледу начина коришћења, 
остварених прихода и накнада које им припадају.

Одбор за правне послове Европског парламента одобрио је Предлог дирек-
тиве о ауторским правима на јединственом дигиталном тржишту 20. јуна 2018. 
године, а Европски парламент је 5. јула 2018. године одложио гласање за 12. сеп-
тембар 2018. године како би било времена за дискусију и евентуалне амандма-
не. Критика Предлога директиве усмерена је на противљење увођењу „пореза на 
линк“, јер би у случају усвајања и примене диирективе веб странице морале да 
добију лиценцу пре него што линкују неку вест, као и мере спречавања неовла-
шћеног објављивања дела и садржаја која потпадају под заштиту ауторских права.

Предлог директиве о ауторским правима на јединственом дигиталном тр-
жишту подржали су издавачи новина, књига, музичких и других аудио-визуелних 
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дела и уметници од Дејвида Гете до Пола Макартнија, удружења уметника, но-
винске агенције и разне политичке партије.

Насупрот оних који су подржали Предлог директиве постоји и велики број 
оних који су против Предлога директиве, а међу њима највише је стручних удру-
жења, појединаца (укључујући и аутора Веба Тим Бернер Лиа) и многе компаније. 
Највећи противниции међу компанијама су Google и Фејсбук, сматрајући да Пред-
лог директиве може да има озбиљне нежељене последице на отворени и креативни 
интернет. Многе организације прикупљају потписе против Предлога директиве, а 
велики број организација из области људских и дигиталних права, слободе медија, 
образовања, библиотекарства, информатике износе аргументе против доношења 
предложене директиве. Један број чланова Европског парламента жестоко се су-
протставља доношењу директиве међу којима је најгласнија Немица Јулија Реда. 
Она она као главне примедбе наводи: додатно ауторско право за сајтове које 
објављују вести (чл. 11. Предлога директиве), цензуру путем праћења корисни-
ка ради идентификовања кршења ауторских права (чл. 13. Предлога директиве), 
ограничење изузетака код коришћења текста и података само на истраживачке 
институције (чл. 3. Предлога директиве).8

ЗАКЉУЧАК

Европска унија је препознала несумњиви значај дигитализације културне и на-
учне баштине и из тог разлога прати и усмерава активности у овој области, по-
себно од 2006. године до данас. Одлуке и препоруке институција Европске уније 
односиле су се на онлајн доступност културне и научне баштине и њену диги-
талну заштиту, са циљем усклађивања акција држава чланица у области дигита-
лизације. Посебно значајну улогу у том процесу одиграла је најпре Експертска 
група за дигитализацију и дигиталну заштиту, а од 2017. године Експертска гру-
па за дигитализацију културне баштине и Еуропеану, разматрајући периодичне 
извештаје земаља чланица, анализирајући примере добре праксе и пратећи и 
унапређујући дигитализацију у свим њеним сегментима од техничких до стра-
тешких димензија.

Усвајање контроверзне Директиве о ауторским правима на јединственом 
дигиталном тржишту и њена примена показаће у којој мери ће даљи правац диги-
тализације културне и научне баштине у Европској унији бити убрзан или успорен 
и како ће утицати на остваривање ауторских права и отворени приступ креатив-
ним идејама и материјалима.

Будући напредак дигитализације у Европској унији у значајној мери везан је 
за Еуропеану, као једну од највећих светских база дигиталних објеката културне 

8 Https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/, 31.08.2018.
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баштине. Остваривање стандарда које успоставља Еуропеана, посебно у сегменту 
квалитета објеката и метаподатака о објектима, услов су за успешну дигитализа-
цију у свим државама чланицама Европске уније.
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EUROPEAN LEGISLATION AND DIGITISATION
OF CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE

Gordana Gasmi*, Vanja Korać** and Sanja Prlja*
* Institute of Comparative Law, Belgrade

** Mathematical Institute, Belgrade

SUMMARY: The analysis of the adoption of the European Union (EU) legislation and its im-
plementation in the field of digitization of cultural and scientific heritage in this paper is 
carried out with the aim of discussing useful experience and relevant guidelines for the dig-
itization of cultural and scientific heritage in Serbia.

The European Union monitors and directs the process of digitizing cultural and sci-
entific heritage through its legal framework. A special place in this process is the EU Rec-
ommendation on the digitization and online accessibility of cultural material and digital 
protection, and the Proposal for a Copyright Directive in a single digital market. The imple-
mentation of the Recommendation has been overseen since 2007 by the EU Expert Group on 
Digitalization and Digital Protection, and since 2017, the Expert Group for the Digitization 
of Cultural Heritage and European.
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The EU has recognized blatant importance of digitizing cultural and scientific herit-
age and, for this reason, monitors and directs activities in this field, especially from 2006 to 
the present. The decisions and recommendations of the EU institutions regulate the online 
accessibility of cultural and scientific heritage and its digital protection, with the aim of 
harmonizing actions of Member States in the field of digitization. Future progress of digiti-
zation in the European Union is significantly related to the Europeana, as one of the world’s 
largest digital cultural heritage sites.

Keywords: European Union, Information Society, copyright, digitization of cultural heritage, 
digitization of scientific heritage
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ПЛАГИЈAРИЗАМ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ –
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Наташа Мрвић Петровић и Владимир Чоловић
Институт за упоредно право, Београд

САЖЕТАК: У ери дигитализације повећани су ризици од онлајн пиратерије и од плагирања 
ауторских дела, нарочито у науци. Аутори одређују плагијаризам као повреду права лич-
ности и правила академске честитости и објашњавају правне последице наведене повреде 
(у грађанском праву и кривичном праву). На основу примера из упоредног права и резул-
тата иностраних истраживања, аутори констатују да су у спречавању плагијеризма корис-
нији проактивни приступи (системи за откривање плагијата) и покретање дисциплинске 
одговорности због кршења академске или научне етике него примена механизама одштет-
ног и кривичног права, који треба да се примењују у крајњем случају.

Кључне речи: дигитализација, плагијаризам, ауторска права, накнада штете, кривично право

Употреба дигиталних (информационих) технологија олакшала је прикупљање, 
размену и коришћење података, унапредивши до неслућених граница кому-
никацију, али је отворила „Пандорину кутију“ њихове злоупотребе. Лака дос-
тупност информација у дигиталној ери увећава распрострањеност појаве прис-
вајања туђег ауторства (плагијаризам) различитих садржаја који се проналазе 
на интернету. Искушење за оне који плагирањем крше права туђе интелектуалне 
својине утолико је веће што у XXI веку доминантни фактор развоја економије 
постају научно сазнање и иновације. Отуда се, с једне стране, резултати науке и 
иновација „мере“ искључиво према резултатима којима доприносе економском 
развоју, док се, с друге стране, управо у областима високог образовања и науч-
ног истраживања јавља императивна потреба да се спречи плагирање студент-
ских и научних радова.

Упоредо са појачавањем свести о обиму и друштвеном значају проблема 
плагирања чине се покушаји да се појава истражи и спречи. Важан аспект спре-
чавања наведене појаве односи се на примену правних механизама грађанског 
и кривичног права. С обзиром на то да се наведени механизми активирају по-
стериорно, након што је откривена повреда туђег ауторства, оправдано је пре-
тпоставити да су у пракси делотворнији различити проактивни приступи. Стога је 
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било потребно да се испитају правни аспекти плагијаризма и најподеснији начини 
спречавања, уз навођење примера добре праксе из страних законодавстава.

ПОЈАМ И ВРСТЕ ПЛАГИЈАТА

Плагијат обично подразумева интелектуалну крађу или превару, која се, технички 
посматрано, испољава у присвајању туђег ауторства1. Како је својеврсна „крађа 
знања“ компилирање туђих радова и учење кроз процес имитације саставни део 
преношења сазнања у међуљудским односима, плагијат је практично присутан 
одвајкада, премда се наведеном појавом правна наука бави тек последња три 
века. Када се говори о плагијату често се губи из вида да не постоји универзално 
прихваћена дефиниција плагијата, тако да се различити поступци сматрају пла-
гијатом. Произлази да је плагијаризам универзално распрострањена појава, али 
пошто традиционални систем вредности у конкретном друштву утиче на генерал-
ни етички став о забрани плагирања, још увек изостаје глобални одговор на пла-
гијаризам.2 Управо је глобално уједначен приступ спречавању плагијата неопхо-
дан у ери дигитализације.

Класификације плагијата су многобројне и темеље се на различитим крите-
ријумима. Термином плагијат се означавају: аутоплагијат (коришћење целих или 
делова властитих текстова у више радова), минорни плагијат, литерални или реч-
по-реч плагијат, плагијат слике, идеје, плагирање цитата (популарно названа „ам-
незија цитирања“), селективно преузимање речи, идеја, или неког контекста из 
разних извора уз компилацију (scattergun plagiarism), плагијаризам књига, часопи-
са, више чланака на велико ради остваривања материјалне користи (пиратерија)3. 
Нису сва наведена понашања једнако друштвено штетна нити изискују потребу 
правне заштите, будући да ће правна реакција зависити од обима плагирања и 
од тога да ли се ради о нехотичном или намерном плагирању. Примера ради, 
аутоплагијат, литерални или реч-по-реч плагијат или плагирање цитата, по прави-
лу нарушава академски интегритет и доводи до етичке одговорности за намерни 
плагијат. Литерални плагијат, као и плагијат слике или презентоване идеје може 
да представља повреду ауторског права ако се ради о намерном искоришћавању 
идеја, коментара аутора или примедби које су намерно преузете или искоришће-
не иако је аутор то забранио. Селективно преузимање и компилирање речи, идеја 
или контекста у којем је нешто казано из различитих извора, иако се подводи под 
плагирање, не мора да буде повезано са кршењем ауторског права.

1 Vodinelić, V., „Zabrana plagiranja i pravo citiranje u nauci“, Pravni zapisi, 2015, vol. 6, br. 1, str. 129.
2 K. Bennett, Gemeinschaft and Gesellschaft: The Geopolitics of a Academic Plagiarism, in: T. Rommel 

(Hg.), Plagiate-Gefahr für die Wissenschaft, Eine intenationale Bestandsaufnahme, Berlin: Lit Ver-
lag, 2011, pp. 54–55.

3  J. Saunders, Plagiarism and the Law, Learned Publishing, 2010, vol. 23, pp. 280–281, 288, https://
doi.org/10.1087/20100402, 12. 7. 2018.
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Литерарни (лингвистички) плагијат, који је најзначајнији када је реч о књи-
жевним делима и научним радовима, обично се испољава у облицима плагирања 
идеја, референци, ауторства реч-по-реч и као парафразирање оригиналних речи 
аутора.4 Наведена подела значајна је за креирање компјутерских програма ради 
откривања плагијата који се заснивају на препознавању преузетих речи и делова 
реченица из оригиналног текста. Стога треба објаснити у чему се састоје поједини 
поступци плагирања. Јасно је да плагијат постоји увек када се идеје (под условом 
да су обелодањене), референце, туђе знање или теорија коју је друга особа ос-
мислила преузима без навођења правог аутора или извора. Плагирање је и пре-
узимање туђег текста, делова текста или целог документа под властитим именом. 
Реч-по-реч плагирање (copy-paste) значи преузимање дужег низа речи (фрагмента 
оригиналног текста), при чему извор фрагмента није назначен у новом докумен-
ту. Плагирање парафразирањем уобичајено подразумева импутирање властитих 
речи аутору на кога се писац позива. Плагирање идеја, које се често помиње у 
англо-америчкој литератури, не мора безусловно бити повезано са кршењем ау-
торских права, ако је неко преузету туђу (обелодањену) идеју изразио на нов, 
оригиналaн начин. Добар пример је судски случај из 2006. године (Енглеска) када 
су аутори књиге Света крв, свети Грал, Ли (Leigh) и Бајџент (Baigent) тужили Дана 
Брауна (Dan Brown), аутора књиге Дa Винчијев код, због плагијата. Суд је дао за 
право туженом који је признао да је био снажно инспирисан идејама из књиге 
Света крв, свети Грал, али да није одговоран за кршење ауторског права, упркос 
томе што су тужиоци навели да је, између осталог, тужени преузео из њихове књи-
ге 15 тема, од којих је најважнија она која се тиче крвне лозе Меровинга5.

У ери дигитализације плагијаризам захвата тзв. кибер-дигитални садржај 
објављен на светској мрежи (World Wide Web), попут електронских верзија књи-
га, графике, видео и аудио материјала, музике, мејлова, садржаја веб-страница 
или онлајн доступних база података. Штавише, појава мултимедија омогућила 
је комбиновање и интегрисање различитих самосталних садржаја у форми тзв. 
„дигиталног текста“ (електронске верзије руком писаног или штампаног текста) 
који својом флексибилношћу олакшава претраживање, преуређивање, читање, 
коментарисање, креирање, измену или комбиновање података. Тешкоће јасног 
утврђивања ауторства на интернету, отвореност интернет простора и чињеница да 
читалац лако може преузети туђи садржај и изменити оригинално дело „сечењем“ 
и „лепљењем“ текста, увећава ризике да се информације доступне на светској 
мрежи погрешно препознају као информације у јавном домену које не подлежу 

4 Martin (2004) prema: A. Barrón-Cedeño, M. Vila, A. Martí, P. Rosso, Plagiarism Meets Paraphrasing: 
Insights for the Next Generation in Automatic Plagiarism Detection, Computational Linguistics, 2012, 
vol. 39, n. 4, p. 918, https://doi.org/10.1162/COLI_a_00153, 22. 7. 2018 Prema istom izvoru objašn-
jene su vrste plagijata.

5 J. Saunders, o. c., p. 284.
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заштити ауторских права и не захтевају навођење извора и цитирање. Постоје, 
међутим, строга правила копирања и коришћења информација доступних на ин-
тернету у складу са кибер-етиком, која подразумева коришћење добијених по-
датака и других садржаја преузетих са мреже у складу са лиценцама које даје 
аутор текста или на основу проширене колективне лиценце (Creative Commons)6. 
Другим речима, расположивост кибер-дигиталног садржаја на светској мрежи 
олакшава појаву нехотичног неовлашћеног преузимања нечијег дела без адекват-
ног признања ауторства. Описану ситуацију треба разликовати од намерног пла-
гирања садржаја доступног на светској мрежи под којим се, како наводи Лихоби 
(Lehobye), подразумева копирање туђих чланака са Интернета, онлајн доступних 
садржаја и докумената доступних у електронским базама података без адекват-
ног навођења имена аутора или извора и/или уз замену имена аутора (стављање 
властитог или имена неког другог уместо имена правог аутора)7.

Кибер-плагијаризам, према класификацији коју је 1995. године понудила 
Ребека Мур Хауард (Rebeca Moore Howard), има три основна облика испоља-
вања: а) преварне радње приликом полагања испита, састављања семинарских 
или дипломских радова, при чему се уз помоћ „паметних“ телефона или дру-
гих дигиталних уређаја користи туђа помоћ и знање или се „купује“ туђи рад 
(cheating); б) преузимање делова или целих радова другог аутора (било објавље-
них, било необјављених, у штампаној или електронској верзији) без признавања 
туђег ауторства или извора података и в) „пачворк“ или „мозаик“ плагијат када 
се не преузимају реч-по-реч делови или изрази из туђег рада, него се комбинују 
позајмљени и делимично промењени делови текста из више извора8. Наведена 
подела, макар била и спорна у делу у коме обухвата преваре на испитима, пока-
зује да се у англо-америчком и европском културном миљеу кибер-плагијаризам 
по правилу схвата као облик академске корупције која нарушава честитост у об-
разовном процесу (студентски плагијаризам) и/или у науци (академски плагија-
ризам). Стога се нарочита пажња усмерава на препознавање и спречавање так-
вих неприхватљивих појава кроз механизме успостављања етичке одговорности и 
дисциплинско кажњавање плагијатора у комбинацији са проактивним приступом 
коришћења компјутерских програма ради откривања плагираног садржаја.

6 О коришћењу проширене колективне лиценце у европском праву у: Н. Мрвић Петровић, В. 
Чоловић, Управљање колективним правима и дигитализована културна баштина, у: Д. Прља (ур.), 
Правни аспекти дигитализације културне баштине, Београд: Институт за упоредно право, Српска 
академија наука и уметности, 2017, стр. 149–151.

7 NM Lehobye, Plagiarism: misconduct awareness on novice research within the cyberworld, Potchef-
stroom Electronic Law Journal, 2010, vol. 13, n. 3, p. 499. Супротно, Венди Садерланд-Смит 
(Wendy Sutherland-Smith) мишљења је да cheating не треба сматрати обликом плагирања (W. 
Sutherland-Smith, Plagiarism the Internet and Student Learning, Improving Academic Integrity, New 
York – London: Rouledge, 2008, p. 30).

8 NM Lehobye, o. c., p. 496.
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Уобичајено се сматра да је плагијаризам, који се обично поистовећује са 
фалсификовањем робе, нарочито распрострањен у срединама у којима се плаги-
рање не препознаје као непожељно понашање (земље у развоју, већина азијских 
земаља и слично), за разлику од друштава која традиционално прихватају чврст 
став о неприхватљивости плагијата (Велика Британија и све државе које следе ан-
гло-америчку правну традицију, чланице Европске уније итд.)9. Примера ради, у 
Индији, Перуу, Ирану и Кини честа су плагирања резултата истраживања у биоме-
дицини, а интернационални језик плагијатора је енглески10. Међутим, у периоду 
од 2002. до 2006. године ситуација је побољшана, будући да су ради усаглаша-
вања са Споразумом Светске трговинске организације о трговинским аспектима 
права интелектуалне својине (TRIPS)11, у Индонезији, Јапану, Хонг Конгу и Кини 
донети нови прописи о заштити интелектуалне својине12.

ДОМЕТИ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПЛАГИЈАРИЗМА

Плагирање свакако представља непоштен поступак, што произлази из смисла речи 
plagarius (лат.) која је означавала крађу туђег детета или роба13. Она симболично 
указује на морално недопуштену садржину понашања онога ко од аутора отима 
његово интелектуално „чедо“. Морално прекорљив поступак плагијатора постаје 
релевантан за право тек када је предвиђен у правном пропису као противправни 
акт за који следи примена правне санкције. Како не постоји правна дефиниција 
плагијаризма, правна наука наведену друштвену појаву истражује само фрагмен-
тарно и то, када је реч о последицама плагијата, из аспеката грађанског права 
(кршење ауторских права) и кривичног права (извршење кривичног дела против 
ауторског права). У погледу грађанскоправне заштите права аутора дела постоје 
разлике у англо-саксонском и континенталном правном систему.

Англо-амерички концепт права интелектуалне својине традиционално се, 
још од енглеског Аниног статута из 1710. године, заснива на потреби правне заш-
тите дела као таквог и имовинских права аутора (copyright)14 на морално недо-

9 E. Heitman, S. Litewka, International Perspectives on Plagiarism and Considerations for Teaching 
International Trainees, Urologic Oncologic, 2011, vol. 29, n. 1, p. 104.

10 E. Heitman, S. Litewka, o. c., p. 105.
11 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS Agreementјесте Анекс 

1Ц Споразума из Маракеша о оснивању Светске трговинске организације од 15. априла 1994. 
године (ступио на снагу 1. јануара 1995. године). 

12 Детаљније у: D. McHardy Reid, Intellectual Property Rights: A Comparative Perspective on Asia, the EU, 
and North America, Nortamérika, 2012, vol. 7, n. 1, pp 35, 41–42, 45–46, 48.

13 D. Weber-Wulff, False Feathers: A Perspective on Academic Plagiarism, Berlin Heidelberg: Springer 
Verlag 2014, p. 3.

14 Статутарна решења из 1710. године преузета су у правним системима Аустралије, Канаде, Хонг 
Конга, Индије, Новог Зеланда и Сједињених Америчких Држава (W. Sutherland-Smith, o. c., 
p. 37). O разликама између англо-америчког концепта copyright-a и појма ауторског права у 
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пуштену садржину понашања онога ко од аутора отима његово интелектуално 
„чедо“. Морално прекорљив поступак плагијатора постаје релевантан за право тек 
када је предвиђен у правном пропису као противправни акт за који следи приме-
на правне санкције. Како не постоји правна дефиниција плагијаризма, правна на-
ука наведену друштвену појаву истражује само фрагментарно и то, када је реч о 
последицама плагијата, из аспеката грађанског права (кршење ауторских права) 
и кривичног права (извршење кривичног дела против ауторског права). У погледу 
грађанскоправне заштите права аутора дела постоје разлике у англо-саксонском 
и континенталном правном систему.

Примери из америчког права креирања заштите ауторских права значајни 
су због тога што је под утицајима међународног права, у сврхе спречавања он-
лајн пиратерије и плагијаризма, у Сједињеним Америчким Државама од 1. марта 
1989. године уведена аутоматска заштита ауторских права. Последица је била да 
се чак и безначајне измене копираног текста (на пример, измене реда речи у 
преузетој реченици другог аутора) по америчком праву могу сматрати покушајем 
кршења ауторског права. Ratio legis јесте да се не сме толерисати преварно по-
нашање плагијатора који има свест о томе да није прави аутор и који има јасно 
изражену вољу да изостави име аутора и себи припише резултате његовог рада. 
Аутор који сматра да су његова права прекршена плагирањем може тражити суд-
ску заштиту тужбом коју подноси према лажном аутору (штетнику) или одговор-
ном лицу (најчешће издавачу, ако је реч о литерарном плагијату). С обзиром на 
промењене услове пословања у дигиталној ери, издавачима се саветује да тужбе 
због плагијата сматрају саставним делом пословног ризика, да се осигурају од од-
говорности или да се обезбеде клаузулама издавачког уговора у којима ће аутор 
потврдити оригиналности дела прихваћеног за објављивање15.

И у континенталном праву се заштита од плагијата најчешће постиже кроз 
механизме грађанског права, судском заштитом моралних права аутора (droit 
morale, франц., Urheberpersönlichkeitsrecht, нем.), што укључује заштиту од неовла-
шћеног преузимања, репродуковања, објављивања, преписивања, емитовања и 
прилагођавања објављеног дела16. Како се види, схватање ауторског права као 
моралног права аутора омогућује другачији приступ правној заштити од плагија-
та, али је проблематично да ли је могуће постићи заштиту дела које није пред-
мет права интелектуалне својине. У складу са немачком доктрином о правима 
личности могуће је сматрати да „својатање умне творевине може да представља 
повреду права личности (права на идентитет) и онда кад нема повреде ауторских 

континенталном правном систему у: W. Sutherland-Smith, o. c, pp. 47–49; D. Prlja, M. Reljanović, 
Z. Ivanović, Internet pravo, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012, str. 10.

15 J. Saunders, o. c., p. 280, 288.
16 W. Sutherland-Smith, o. c., p. 58.
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права или у смислу кривичног права нису испуњени услови за заштиту ауторског 
права (нема кривице или се не ради о научном делу и слично)“17. Разлог је тај 
што преузимање туђих мисли или дела као властитих, без назнаке имена правог 
аутора, представља кршење права на лични идентитет у смислу права човека да 
буде исти, себи једнак и такав какав је у ствари18.

Повреда идентитета личности редовно се доводи у везу са личним иден-
титетским карактеристикама човека које карактеришу његов приватни живот и 
интимну сферу његовог живота. Код плагијаризма, међутим, од значаја је по-
вреда специфичног дела личног идентитета човека који је повезан са његовом 
чашћу, друштвеним угледом, достојанством и социјалном ваљаношћу (Socialen 
Geltungsanspruch). Стога плагијатор који себе неистинито означи као аутора туђег 
дела не само да повређује туђе право на име, него краде туђи идентитет, тј. не-
овлашћено присваја туђи живот и нешто што је други доживео или урадио19. Шта-
више, у немачком праву, према §824 Грађанског законика, заштита права лично-
сти протеже се и на имовинске интересе нарушене кршењем права личности, те 
се зато сматра оправданим говорити о једном специфичном праву личности на 
индивидуалност, које превазилази право на лични идентитет20.

Спорно је, међутим, да ли би у судској пракси било могуће у сваком слу-
чају плагијаризма постићи грађанскоправну заштиту права личности, будући да 
се у ери дигитализације однос између плагијата и кршења ауторског права реви-
тализује утолико што се у условима отвореног простора на светској мрежи мења 
концепт аутора који може створити ново културно дело копирањем и мењањем 
раније објављеног, туђег ауторског дела које је у јавном домену. Сличан проблем 
јавља се и у науци у којој се промовише отвореност резултата научног истражи-
вања. Због тога се у ери дигитализације мора мењати приступ заштити аутор-
ских права, па се и у немачкој теорији и праву све чешће помиње ново право 
на информационо самоопредељење, на основу кога се одлучује о објављивању 
и коришћењу личних података унутар постављених граница о којима сам носи-
лац одлучује21. Повреда тог права редовно је разлог да се захтева судска зашти-

17 V. Vodinelić, o. c., str. 130–131.
18 A. Finžgar, Prava ličnosti, Beograd: NIU Službeni list SFRJ, 1988, str. 113.
19 Реч је о повезаности права на име и на лични идентитет личности. И у скандинавском праву 

плагијат се схвата као повреда права на идентитет (J. Grünnewald, Plagiate fremden Identitäten. 
Skandinavischen Autofiktionen der Gegenwart und ihre Folgen, in: C. Baron, C. Krauss, L. Polubojarino-
va (eds.), Produktivität des Plagiats, Berlin: Lit Verlag, 2018, p. 90).

20 K-N. Peifer, Individualität im Zivilrecht, Der Schutz persönlicher, gegenständlicher und wettbewerblicher 
Individualität im Persönlichkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und Recht der Unternehmer, Tübingen: Mohr 
Siebek, 2001, p. 224, 225.

21 F. Oppitz, Persönlichkeitsrechte statt Datenschutz, 2011, p. 3, http://momentum-kongress.org/cms/
uploads/documents/Beitrag_Oppitz16_5_2011_0542.pdf. 27. 6. 2018.
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та, најчешће у домену кршења права интелектуалне својине. Међутим, у другим 
ситуацијама, када плагијаризам није скопчан са повредом права интелектуалне 
својине, грађанскоправна заштита права личности је илузорна. На сличан начин 
се показује да и казнена заштита интелектуалне својине не може представљати 
ефикасан правни механизам за спречавање сваког плагијаризма.

У ери дигитализације у први план избија проблем правног регулисања кон-
троле приступа информацијама, како би носилац ауторског права или издавач 
могли да ограниче приступ дигиталним садржајима и тако спрече њихово неовла-
шћено коришћење или крађу. Крајњи израз настојања да се спрече злоупотребе и 
заштите кршења права интелектуалне својине на интернету везани су за покушаје, 
пре свега у Сједињеним Америчким Државама, да се током 2011. године донесу 
статутарни прописи ради спречавања крађе интелектуалне својине и пиратерије 
на интернету22. Идеја о успостављању својеврсне државне цензуре интернета (чак 
и у односу на стране веб-странице) наишла је на снажно противљење поборника 
заштите људских права и светских познатних интернет компанија, које су запрети-
ле да ће ставити ван функције претраживаче и сервисе, а интензитет протеста је 
утицао на законодавца да прекине поступак усвајања прописа.

Показује се да још увек није могуће ускладити противречне захтеве да се 
обезбеди слободна размена информација на интернету, с једне стране, а да се 
истовремено спречи незаконита употреба туђег ауторства, са друге стране. По-
требно је у домену права интелектуалне својине заштити и ауторска права web-a, 
и тако заштиту проширити на свако дело, осим оног за које је по закону из те 
заштите изузето или за које аутор дозволи слободно копирање и коришћење. Ва-
жно је, осим тога, ширити свест грађана о потреби поштовања кибер-етике, како 
би се избегла погрешна и противправна употреба информација на интернету, за 
које се верује да тиме што су доступни свима на мрежи, могу бити преузетие 
без дозволе. Стога се обично губи из вида да су садржаји на интернету предмет 
ауторског права једнако као и било која друга дела, иако се заштита такве инте-
лектуалне својине остварује на специфичан начин, будући да је понекад тешко 
одредити који садржаји подлежу којој врсти заштите права интелектуалне својине 
(на пример, код мултимедија), ко све може бити грађанскоправно одговорно лице 
у ланцу оних који користе интернет или преко њега врше одређене услуге, ко се 
може сматрати носиоцем права интелектуалне својине или ко поседује право на 
коришћење садржаја објављеног на интернету. Из наведених разлога значајнија 
је успешна примена мера проактивне политике спречавања плагијата, него посте-
риорна правна заштита која је, по природи ствари, усмерена само на поправљање 
штете и успостављање претходног стања у мери у којој је могуће, или на кажња-
вање починиоца кривичног дела.

22 Више у: D. Prlja et al., o. c., str. 34–35.
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ПЛАГИЈАТ КАО ПОВРЕДА АКАДЕМСКЕ ЧЕСТИТОСТИ

Ограниченост домета правне заштите од плагијаризма разлог је што се поставља 
питање да ли би дисциплинска реакција на плагијат као повреду академске чес-
титости могла бити делотворнија од заштите ауторског права и претње применом 
кривичних санкција, имајући у виду да се плагијат, као повреда аутономних пра-
вила у научном стваралаштву схвата шире од кршења ауторског права „који га 
поима уже, штитећи форму искључиво објављеног дела“23. Оправданост таквог 
опредељења види се и из повећаног ризика плагијаризма који собом носи поли-
тика отвореног приступа садржају научних часописа, завршних радова, доктор-
ских дисертација и другим резултатима научног рада. Стога се данас нарочита 
пажња посвећује проактивном спречавању плагијаризма у академској заједници 
и научној делатности.

Коришћење електронског система за откривање плагијаризма данас је 
уобичајени проактивни начин спречавања плагијаризма у образовним и научним 
установама. Оно омогућава проверу оригиналности текстуалног садржаја ауто-
матским поређењем конкретног текста са могућим изворима са сајтова, из онлајн 
доступних публикација, блогова или другог онлајн доступног материјала (неки 
технички сервиси омогућава и претрагу текстуалног садржаја који није онлајн 
доступан). Електронски системи за откривање плагијаризма су веома популарни, 
брзо се развијају и унапређују, али се упоредо са тим развијају и механизми који-
ма плагијатори покушавају да преваре програм и „подигну оригиналност“ рада до 
прихватљивог односа плагираног и оригиналног текста24. Другим речима, побољ-
шање система контроле плагијаризма поспешује настанак нових техника којима 
се настоји онемогућити делотворна контрола. Највећи недостатак електронских 
система јесте што откривају неоригинални текст који одговара неком другом изво-
ру, али тај текст може бити сасвим легитимно преузет, будући да су неоригинални 
елементи (често коришћене, уско терминолошке или погрешне фразе) редовно 
садржани у радовима правника, програмера, економиста, техничких стручњака, 
математичара, физичара, хемичара итд., који морају да преузимају и користе 
једино стручне термине, формуле или дефиниције. Стога примена електронског 
система откривања плагијата није довољна, будући да после установљене неори-
гиналности текста следи академска процена да ли је неоригиналност последица 

23 V. Vodinelić, o. c., str. 133; у истом делу (стр. 132–134) аутор детаљније објашњава разлике 
појмова плагијата у ауторском и праву о науци.

24 „Подизање оригиналности“ рада постиже се на различите начине: коришћењем ћирилице 
уместо латинице, употребом синонима, додавањем појединих уводних делова туђем тексту који 
се преузима, заменом оргиналних табела и формула сликама које систем контроле не може да 
препозна, уклањањем ретких речи или честих фраза из оригиналног текста, додавањем ретких 
речи или израза и слично.
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плагијата или не25. Наведено указује на релативност плагијата и ризике од арби-
трарне субјективне процене.

Истраживања плагијаризма међу студентима, нарочито популарна у Аме-
рици, Аустралији и Великој Британији обично се базирају на методама провере 
препознавања појаве, студијама самооптуживања и приказу појединих случајева 
плагијаризма. Ова истраживања показују да је, уместо улагања у опрему и анга-
жовања стручњака ради испитивања оригиналности студентских радова, корис-
није предузимање активности на побољшању академске писмености студената и 
стицању вештина за писање стручних и научних радова, чиме се спречава не-
критичко преузимање туђег ауторства.26 Слични резултати добијени су у истра-
живању из 2012. године којим су, у склопу истраживања плагијаризма у области 
високог образовања на простору Европске уније, упоређивани ставови студе-
ната о плагијаризму из некадашњих комунистичких држава (Бугарска, Пољска, 
Чешка, Литванија) са ставовима студената из Велике Британије и Кипра. Према 
резултатима истраживања студенти нису свесни да чине плагијат, у шта наста-
вници сумњају, при чему и једни и други као најважнији фактор плагирања по-
мињу лакоћу преузимања садржаја са интернета27. Истраживање извршено 2015. 
године међу студентима 17 факултета Универзитета у Марибору показало је да 
интернет погодује плагијаризму због лакоће копирања и једноставног приступа 
садржајима и новим технологијама, али да се не може успоставити непосредна 
корелација између времена које студент проводи на интернету и плагијата. Ре-
зултати упућују на значај индивидуалне мотивације студената да поштују академ-
ска правила о недозвољености плагирања и на потребу да их наставници обуче 
вештини писања28. Проблем је, међутим, што кроз процес социјализације млади 
усвајају културни обазац о (не)прихватљивости плагијаризма и преварних посту-
пака у процесу стицања знања. Стога истраживања упозоравају да су међу сту-

25 J. Badge, How effective are electronic plagiarism detection systems and does it matter how you use 
them? Reviewing the evidence, Plagierism conference 2010, https://www.plagiarism.org/assets/
Badge2010_fullpaper.pdf, 22. 7. 2018., J. Badge, J. Scott, Dealing with plagiarism in the digital 
age, final report, 2009, https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/dealing-plagiarism-digital-age, 
27. 6. 2018.

26 I. Glendinning, Plagiarism Policies in the United Kingdom, from research: Impact of Policies for 
Plagiarism in Higher Education Across Europe, http://plagiarism.cz/ippheae/files/D2–3–27%20
UK%20RT%20IPPHEAE%20CU%20Survey%20UKNarrativeOct2013.pdf, K. Fielden, D. Joyce, An 
analysis of published research on academic integrity, International Journal for Educational In-
tegrity, vol. 4, n. 2, pp. 4–24, http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/issue/archive, 22.6. 2018, R. 
B. Standler, Plagiarism in Colleges in USA, legal aspects of plagiarism, academic policy, 16. april 
2012, http://www.rbs2.com/plag.pdf, 22. 6. 2018.

27 T. Foltýnek, F. Čech, Attitude to plagiarism in diff erent European countries, Acta universitatis agricul-
turae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, LX, n. 7, pp. 77–78.

28 P. Šprajc, M. Urh1, J. Jerebic, D. Trivan, E. Jereb, Reasons for Plagiarism in Higher Education, Organ-
izacija, 2017, vol. 50, n. 1, pp. 33–45, https://doi.org/10.1515/orga-2017–0002, 22. 7. 2018.
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дентима најчешћи плагијатори странци, не само због тога, како тврде Ерцеговац и 
Ричардсон (Richardson), што нису овладали вештинама правилног писања и цити-
рања на енглеском, него зато што нису знали за дијаметрално супротно културно 
вредновање плагијаризма у средини у којој студирају, у односу на ставове које су 
усвојили у својој домовини29.

Делотворно спречавање плагијаризма, како изгледа, највише зависи од ус-
пешног сузбијања културе преварног поступања у академској средини. Да ли је то 
могуће постићи у савременим условима? Чини се да није јер, како наводи Бенет 
(Bennett), академску и научну заједницу у европском културном миљеу традицио-
нално прожимају, хоризонтално и вертикално, патерналистички интерперсонални 
односи који спутавају оригиналност студената и научника терајући их да пасивно, 
кроз технике имитације, усвајају и репродукују знање које им учитељ или ментор 
ауторитативно преноси у замену за заштиту и промоцију. Са друге стране, студент 
или млади научник приморан је да у кратком времему објави што више радова 
сходно правилу „објавити или нестати“ (publish or perish) које важи у савременој 
науци, што директно подстиче плагијаризам30.

ЗАКЉУЧАК

У складу са захтевима постинформатичког друштва у коме наука постаје важан 
фактор привредног напретка и извор профита, плагијаризам се данас сматра изу-
зетно штетном друштвеном појавом на коју треба реаговати не само свим прав-
ним средствима него и проактивно.

Извршена анализа упућује на то да је став према плагијаризму културно де-
терминисан. Плагијат у сваком случају представља повреду права аутора на вла-
стити идентитет, али од интензитета те повреде зависи да ли је неопходна правна 
реакција. Како нема универзално прихватљиве правне дефиниције плагијаризма, 
из правног аспекта се плагијат одређује саобразно предметима појединих грана 
права (ауторског, казненог и слично), како би се обезбедила судска заштита пра-
ва интелектуалне својине. Другачије и шире поимање плагијата могуће је једино 
у праву које регулише наставно-научну делатност, али се правна реакција тада 
своди на дисциплинско кажњавање онога ко крши правила професионалне етике 
у научном раду. Пошто у савремено доба танка линија дели поље слободног науч-
ног или уметничког стваралаштва од кршења права личности аутора плагијатом, 
делотворније је, уместо правним санкцијама, моралним прекором деловати на 
плагијаторе, можда на начин како се то одавно и веома успешно чини у Сканди-

29 Z. Ercegovac, J. V. Richardson, Academic Dishonesty, Plagiarism Included, in the Digital Age: A Litera-
ture Review, College & Research Libraries, 2004, vol. 65, n. 4, p. 312, https://crl.acrl.org/index.php/
crl/article/view/15673/17119, 22. 7. 2018; K. Benett, o. c., p. 61. 

30 K. Bennett, o. c., p. 62–63.
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навији.31 Карен Бенет (Karen Bennett), међутим, аргументовано указује на то да је 
садашње инсистирање на академској части императив који се лицемерно промови-
ше у складу са циљевима неолибералног капитализма, а не ради одбране интегри-
тета науке и високог образовања, те је стога и плагијат питање огромне контрадик-
ције, пошто се просветитељске вредности поштеног прибављања знања промовишу 
под друштвеним притиском усвајања доминантног система вредности32.

Растући плагијаризам у привреди, образовном систему и науци не може се 
посматрати изоловано од друштвених услова који му погодују, при чему је диги-
тализација до неслућених граница повећала могућности проналажења, прераде и 
копирања одређених садржаја са интернета. У кибер-пословању плагијаризам се 
већ прихвата као „нормални“ пословни ризик са којим се рачуна. У области науке 
и образовања промовише се приступ отворености, упркос ризицима плагијаризма и 
примењују се проактивни механизми са циљем да се плагијаризам, као својеврсна 
„интелектуална корупција“, сведе на „прихватљиву“ меру, уз ширење културе ака-
демске честитости. Како не постоји јасна дефиниција плагијата и где је граница из-
међу недопуштеног плагирања и друштвено прихватљивог копирања нејасна, остаје 
да се запитамо колико су поуздани истакнути вредносни критеријуми. Зато правна 
реакција на плагијат мора да се примени само ultima ratio и мора бити добро из-
балансирана како би се осујетиле злоупотребе туђих ауторских права, а да то не 
угрози слободну размену информација на интернету. Јер, у савременој науци још 
увек дословно важи доскочица Вилсона Мизнера (Wilson Мizner) „ако копирам од 
једног то је плагијаризам, а ако копирам од двојице, то је истраживање“.33
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PLAGIARISM IN THE ERA OF DIGITALIZATION –
LEGAL CONSEQUENCES

Nataša Mrvić Petrović and Vladimir Čolović
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SUMMARY: In the digital era, the risks of online piracy and digital plagiarism have increased, 
especially in science. The authors determine plagiarism as violation of the personal rights 
and rules of academic honesty and explain legal consequences such of violation (in civil law 
and criminal law). On the basis of examples from the comparative law and the results of 
foreign research, the authors conclude that proactive approaches (use the plagiarism detec-
tion systems) and initiation of ethical responsibility are more useful in preventing plagiarism 
than applying the mechanisms of compensation and criminal law, which should be applied 
in the extreme case.

Keywords: digitalization, plagiarism, copyright, compensation of damages, criminal law
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ
И ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Ана Батрићевић и Никола Пауновић
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд

САЖЕТАК: Дигитализација културне и научне баштине отвара простор за злоупотребу пра-
ва интелектуалне својине и то на начин који се може сматрати високотехнолошким кри-
миналом. Имајући то у виду, аутори у овом раду анализирају инкриминације у важећем 
Кривичном законику Републике Србије од значаја за сузбијање кривичних дела усмерених 
против права интелектуалне својине у ситуацијама када је њихов објект радње дигитали-
зована културна или научна баштина. Поред тога, аутори се баве спорним криминалис-
тичким и процесним аспектима у фазама откривања и доказивања поменутих кривичних 
дела, са освртом на примере добре праксе у сузбијању високотехнолошког криминала у 
контексту дигитализације научне и културне баштине. Констатујући да је потребно унапре-
дити постојећи нормативни оквир у области дигитализације у Србији, аутори у закључним 
разматрањима износе препоруке за побољшање актуелног стања у овој области, како на 
нормативном тако и на практичном нивоу.

Кључне речи: високотехнолошки криминал, дигитализација, интелектуална својина, кривич-
на дела, доказивање

Дигитализација културних збирки, у комбинацији са повећањем капацитета за 
складиштење дигиталних информација на интернету замењује традиционалне 
моделе коришћењa, управљањa и приступа знању и информацијамa везаним за 
културно наслеђе базиране на физичкој доступности културних добара.1 С друге 
стране, дигитализација отвара простор за злоупотребу права интелектуалне своји-
не и то на начин који се може сматрати високотехнолошким криминалом. Диги-
тална технологија се непрестано развија и усавршава кроз софтверске промене, а 
њени корисници постају дигитално обученији, те и начини извршења дигиталних 
кривичних дела постају све софистициранији. Стога су надлежни органи за суз-
бијање овог облика високотехнолошког криминала у трајној трци са извршиоцима 
у проналажењу начина за разоткривање дигиталних кривичних дела и пронала-
жење, обезбеђење и чување дигиталних доказа. Други део проблема у контексту

1 Enrico Bertacchini, Federico Morando, The Future of Museums in the Digital Age: New Models of Access 
and Use of Digital Collections, International Journal of Arts Management, 2/2013, 63.
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дигиталне форензике и коришћења дигиталних доказа у кривичном поступку 
представља питање развоја одговарајуће методологије која обухвата форензичку 
анализу дигиталног места извршења злочина.2

У Интерпол, међународну полицијску организацију, свакодневно пристижу 
информације о различитим појавним облицима кривичних дела против дигитали-
зованог културног наслеђа. Права размера проблема не може се са прецизношћу 
одредити, али је јасно да се број кривичних дела против дигитализованог кул-
турног наслеђа непрестано повећава. Сложеност проблема откривања ових кри-
вичних дела произлази из неколико значајних фактора као што су: разноврсност 
објеката радње; све већа лакоћа приступа дигитализованим културним добрима; 
низак ниво вероватноће откривања; прикривено испољавање; постојање и умно-
жавање транснационалних организованих криминалних група специјализованих 
за извршење ове врсте кривичних дела, те висок профит који се стиче њиховим 
извршењем. Упркос томе што се уочавају напори надлежних органа на међуна-
родном и националном плану у погледу сузбијања кривичних дела против диги-
тализоване културне баштине ради превазилажења свих изазова, међународна 
заједница и националне владе морају наставити са предузимањем превентивних 
активности у циљу решавања наведених проблема.3

О КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ НА ДИГИТАЛИЗОВАНОЈ

КУЛТУРНОЈ И НАУЧНОЈ БАШТИНИ У СРБИЈИ

Упркос бројним предностима, дигитализација националне културне баштине от-
вара простор за злоупотребе којима се повређују и/или угрожавају како ауторска 
права тако и сама културна добра4. С обзиром на то да је реч о дигитализованим 
добрима, кривична дела учињена против интелектуалне својине могу се сврстати 
у високотехнолошки криминал, те су за њихову заштиту релевантне како опште 
одредбе кривичног материјалног и процесног права, тако и оне које се односе на 
сузбијање високотехнолошког криминала. Према члану 2. Закона о организацији 
и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала5, 
високотехнолошки криминал представља вршење кривичних дела код којих се 
као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски 

2 Mark Reith, Clint Carr, Gregg Gunsch, An Examination of Digital Forensic Models, International Jour-
nal of Digital Evidence, 3/2002, 10.

3 Interpol, Creating A National Cultural Heritage Unit, Lyon, 2017, 4.
4 Ана Батрићевић, Правни оквири дигитализације културне баштине: међународни стандарди и 

стање у Србији, Правни оквири дигитализације културне баштине, Београд, САНУ и Институт за 
упоредно право, 2017, 24.

5 Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког 
криминала, Службени гласник Републике Србије, бр. 61/2005 и 104/2009.
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системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у мате-
ријалном или електронском облику. Када су испуњени законом прописани услови, 
и кривична дела против ауторских и сродних права могу се сматрати високотех-
нолошким криминалом, о чему ће посебно бити речи.

Правну заштиту интелектуалне својине примарно пружа право интелектуалне 
својине, које обухвата ауторско и сродна права и право индустријске својине. Овом 
граном права штите се различита, по својој природи хетерогена субјективна права, 
чије су заједничке особине нематеријални (интелектуални) карактер и економска 
функција, захваљујући којој субјект тих права може да присваја материјалну ко-
рист од њихове привредне експлоатације.6 Интелектуална својина не подразуме-
ва конкретно, материјално власништво над неким предметом, већ право односно 
скуп овлашћења које правни поредак земље признаје носиоцу права интелектуал-
не својине.7 Интелектуалну својину чине ауторско и сродна права и индустријска 
својина. У ауторско и сродна права спадају: ауторско право, право интерпретатора, 
као и право произвођача фонограма, видеограма, емисија и базе података, док 
права индустријске својине чине патентно право, право жига, право заштите гео-
графских ознака порекла, право узорака и модела (право дизајна), право заштите 
топографија интегрисаних кола, право сузбијања нелојалне конкуренције и послов-
на тајна. Дакле, овде предмет кривичноправне заштите чине субјективна права ин-
телектуалне својине које субјект заснива на правним нормама права интелектуалне 
својине као правне гране.8 Она се кривичноправним нормама штите само у мери 
и у случајевима када је то нужно, односно кадa се нормама права интелектуалне 
својине и других грана права не може пружити адекватна заштита.9

За кривичноправну заштиту права интелектуалне својине на дигитализова-
ној културној баштини релевантне су одредбе: 1) кривичног материјалног пра-
ва – кривична дела против интелектуалне својине, која су систематизована у 
двадесетом поглављу Кривичног законика Републике Србије10 (у даљем тексту: 
КЗРС), и 2) кривичног процесног права – Законикa о кривичном поступку11, као 
lex generalis, и Законa о организацији и надлежности државних органа за борбу 
против високотехнолошког криминала, као lex specialis.

За разлику од већине иностраних законодавстава, КЗРС садржи засебно 
поглавље које на целовит начин обезбеђује заштиту права интелектуалне својине. 

6 Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, Службени гласник, 2016, 614.
7 Драган Прља, Марио Рељановић, Звонимир Ивановић, Интернет право, Београд, Институт за 

упоредно право, 2012, 9.
8 Зоран Стојановић, o.c., 614.
9 Ibid.
10 Кривични законик, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 

72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
11 Законик о кривичном поступку, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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Ту спадају следећа кривична дела: 1) повреда моралних права аутора и интер-
претатора (члан 198. КЗРС), 2) неовлашћено искоришћавање ауторског дела или 
предмета сродног права (члан 199. КЗРС), 3) неовлашћено уклањање или мењање 
електронске информације о ауторском и сродним правима (члан 200. КЗРС), 4) 
повреда проналазачког права (члан 201. КЗРС) и 5) неовлашћено коришћење 
туђег дизајна (члан 202. КЗРС). Будући да су релевантна за кривичноправну заш-
титу дигитализоване културне баштине, набројана кривична дела анализирана су 
у посебном делу рада.

Кривична дела против интелектуалне својине делимично су бланкетног ка-
рактера, те је за њихово правилно тумачење потребно познавање следећих пропи-
са: 1) Закона о ауторском и сродним правима12 (у даљем тексту: ЗАП), 2) Закона 
о жиговима13, 3) Закона о патентима14, 4) Закона о правној заштити индустријског 
дизајна15, 5) Закона о ознакама географског порекла16 и 6) Закона о кинематогра-
фији17. Наведени закони, као и релевантне одредбе Кривичног законика, усклађе-
ни су са одговарајућим међународним стандардима у области заштите интелекту-
алне својине18. Међу њима се као најзначајнији издваја Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)19, документ који је на снази од 1. јану-
ара 1995. године и који обавезује све државе чланице Светске трговинске органи-
зације да поштују минималне стандарде заштите права интелектуалне својине и да 
настоје да спрече трговину фалсификованом робом.20

Треба истаћи да се за потребе интерпретације инкриминација усмерених 
на заштиту интелектуалне својине, појам ауторског дела дефинише у складу са 
ЗАП, који је конципиран тако да омогућава да се наведена заштита омогући и 
ауторском делу у дигиталној форми. Наиме, према члану 2. ЗАП, ауторско дело 
је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без об-
зира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, 
садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове 
садржине. Овај закон под појам ауторског дела подводи и збирку, која с обзиром 

12 Закон о ауторском и сродним правима. Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009, 
99/2011, 119/2012 и 29/2016.

13 Закон о жиговима, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009 и 10/2013.
14 Закон о патентима, Службени гласник Републике Србије, бр. 99/2011 и 113/2017.
15 Закон о правној заштити индустријског дизајна, Службени гласник Републике Србије, бр. 

104/2009 и 45/2015.
16 Закон о ознакама географског порекла, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2010.
17 Закон о кинематографији, Службени гласник Републике Србије, бр. 99/2011, 2/2012 и 46/2014.
18 Зоран Стојановић, o.c., 615.
19 World Trade Organization (WTO) – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Prop-

erty Rights (TRIPS Agreement), https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm 
13.07.2018.

20 Зоран Стојановић, o.c., 615.
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на избор и распоред саставних делова, испуњава услове за постојање ауторског 
дела (енциклопедија, зборник, антологија, изабрана дела, музичка збирка, збирка 
фотографија, графичка мапа, изложба и сл.) (члан 5. став 1. ЗАП), затим збирку 
народних књижевних и уметничких творевина, као и збирку докумената, судских 
одлука и сличне грађе која испуњава наведене услове (члан 5. став 2. ЗАП). За 
заштиту права интелектуалне својине на дигитализованој баштини значајно је и 
то да се збирком сматра и база података, без обзира на то да ли је у машински 
читљивој или другој форми, која с обзиром на избор и распоред саставних делова 
испуњава услове да буде третирана као ауторско дело (члан 5. став 3. ЗАП).

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ИЗ КЗРС
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ БАШТИНЕ

Повреда моралних права аутора и интерпретатора (члан 198. КЗРС)

Кривично дело Повреда моралних права аутора и интерпретатора у основном об-
лику чини лице које под својим именом или именом другог у целини или дели-
мично објави, стави у промет примерке туђег ауторског дела или интерпретације, 
или на други начин јавно саопшти туђе ауторско дело или интерпретацију (члан 
198. став 1. КЗРС). Други облик овог кривичног дела постоји када неко лице без 
дозволе аутора измени или  преради туђе ауторско дело или измени туђу снимље-
ну интерпретацију (члан 198. став 2. КЗРС). Трећи облик постоји када се стављају 
у промет примерци туђег ауторског дела или интерпретације на начин којим се 
вређа част или углед аутора или извођача. (члан 198. став 3. КЗРС).21

За сва три случаја прописано је обавезно одузимање предмета (члан 198. 
став 4. КЗРС). У питању су предмети који представљају телесну материјализацију 
ауторског права, односно права интерпретатора, с тим што је у прва два облика 
реч о предметима који су настали извршењем кривичног дела, односно о пред-
метима код којих је на недозвољен начин дошло до телесне материјализације 
права аутора или интерпретатора. Међутим, код трећег облика овог кривичног 
дела може се поставити питање природе предмета који се одузимају. У неким 
случајевима су то примерци ауторског дела који сами по себи представљају адек-
ватну материјализацију наведених права, али је начин њиховог стављања у про-
мет такав да вређа част или углед аутора или интерпретатора. Тада се не ради о 
предметима насталим извршењем кривичних дела већ су у питању средства упо-
требљена за њихово извршење, што нема утицај на примену мере безбедности 
одузимања предмета (члан 87. КЗРС), али може бити од значаја за њихову даљу 
судбину у току поступка њеног извршења.22

21 Зоран Стојановић, o.c., 617.
22 Зоран Стојановић, o.c., 618.
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Дигитализација културне башт ине подразумева не само пребацивање низа 
најразличитијих ауторских дела у дигиталну форму, већ и њихово чињење доступ-
ним широј јавности путем интернета. Доступност ауторских дела тако широком 
кругу лица и без икаквих ограничења олакшава да било које лице дође у посед 
туђег ауторског дела те да оствари елементе бића овог кривичног дела тако што 
ће под својим именом или именом другог у целини или делимично објавити, ста-
вити у промет или на други начин јавно саопштити туђе ауторско дело или интер-
претацију. Слично важи и за стављање у промет туђег ауторског дела или интер-
претације на начин којим се вређа част или углед аутора или извођача.

Неовлашћено искоришћавање ауторског дела
или предмета сродног права (члан 199. КЗРС)

Први основни облик кривичног  дела Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или 
предмета сродног права чини лице које неовлашћено објави, сними, умножи, или на 
други начин јавно саопшти у целини или делимично ауторско дело, интерпретацију, 
фонограм, видеограм, емисију, рачунарски програм или базу података (члан 199. 
став 1. КЗРС). Његов други основни облик постојаће када неко лице стави у промет 
или у намери стављања у промет држи неовлашћено умножене или неовлашћено 
стављене у промет примерке ауторског дела, интерпретације, фонограма, видео-
грама, емисије, рачунарског програма или базе података (члан 199. став 2. КЗРС). 
Тежи облик дела постоји ако је његов основни облик учињен са намером приба-
вљања имовинске користи за себе или другог (члан 199. став 3. КЗРС).

Посебан облик овог кривичног дела чини лице које произведе, увезе, стави у 
промет, прода, да у закуп, рекламира у циљу продаје или давања у закуп или држи 
у комерцијалне сврхе уређаје или средства чија је основна или претежна намена 
уклањање, заобилажење или осујећивање технолошких мера намењених спреча-
вању повреда ауторских и сродних права, или које такве уређаје или средства ко-
ристи у циљу повреде ауторског или сродног права (члан 199. став 4. КЗРС).

Предвиђена је обавезна примена мере безбедности одузимања предмета 
из члана 87. КЗРС, с тим што је прописано и њихово обавезно уништавање (члан 
199. став 5. КЗРС). У прве три сутуације реч је о предметима који су настали 
извршењем кривичног дела, док се у четвртоj ради о предметима који су били 
употребљени или намењени да буду употребљени за извршење кривичног дела.23

У контексту дигитализације к ултурне баштине треба нагласити да ће често 
његов објект радње (осим у случају посебног облика из члана 199. став 4. КЗРС) 
бити управо дигитализовано ауторско дело, доносно примерак ауторског дела, 
интерпретације, фонограма, видеограма, емисије, рачунарског програма или 
базе података које је учињено доступним широј јавности путем интернета, чиме 
је потенцијалним учиниоцима практично олакшан приступ том објекту радње.

23 Зоран Стојановић, o.c., 621.
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Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације
о ауторском и сродним правима(члан 200. КЗРС)

Кривично дело Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ау-
торском и сродним правима постојаће када учинилац неовлашћено уклони или 
измени  електронску информацију о ауторском или сродном праву, или стави у 
промет, увезе, извезе, емитује или на други начин јавно саопшти ауторско дело 
или предмет сродноправне заштите са којег је електронска информација о пра-
вима неовлашћено уклоњена или измењена (члан 200. став 1. КЗРС). И у овом 
случају примењује се мера безбедности одузимања предмета из члана 87. КЗРС 
(члан 200. став 2. КЗРС).

Чини се да ова инкриминација посебно добија на значају уколико је учиње-
на у односу на дигитализовану културну или научну баштину доступну широј јав-
ности путем интернета, будући да се неовлашћеним уклањањем или мењањем 
информације о ауторском и сродним правима озбиљно нарушава истинитост и 
поузданост информација о истој. На тај начин се потенцијално изузетно широк 
круг лица доводи у заблуду о културном наслеђу и културном идентитету једне 
земље, што ово кривично дело чини посебно озбиљним и намеће питање да ли 
постоји потреба за предвиђањем његовог тежег облика у случају да је учињено 
управо у односу на дигитализовану националну културну баштину.

Повреда проналазачког права (члан 201. КЗРС)

Кривично дело Повреда пронал азачког права у основном облику чини лице које 
неовлашћено производи, увози, извози, нуди ради стављања у промет, ставља у 
промет, складишти или користи у привредном промету производ или поступак 
заштићен патентом (члан 201. став 1. КЗРС). Тежи облик овог кривичног дела 
постоји у случају да је извршењем његовог основног облика прибављена имовин-
ска корист или проузрокована штета у износу који прелази милион динара (члан 
201. став 2. КЗРС). Посебан облик кривичног дела повреде проналазачког права 
постоји уколико неко лице неовлашћено објави или на други начин учини доступ-
ним суштину туђег пријављеног проналаска пре него што је овај проналазак обја-
вљен на начин утврђен законом (члан 201. став 3. КЗРС). Још један облик истог 
кривичног дела постоји ако неко лице неовлашћено поднесе пријаву патента или 
у пријави не наведе или лажно наведе проналазача (члан 201. став 4.). И овде је 
предвиђена обавезна примена мере безбедности одузимања предмета у случају 
основног и тежег облика овог кривичног дела (члан 201. ст. 1–2. КЗРС), као и њи-
хово уништавање (члан 201. став 5.).

Слично као и у случају повреде ауторског права, дигитализација и чињење 
доступним широј јавности објекта радње олакшава учиниоцу приступ истом, с тим 
што је овде реч о дигитализованој научној баштитни.
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Неовлашћено коришћење туђег ди зајна (члан 202. КЗРС)

Неовлашћено коришћење туђег дизајна постоји када учинилац на свом произво-
ду у промету неовлашћено употреби, у целости или делимично, туђи пријављени, 
односно заштићени дизајн производа (члан 202. став 1.). Лакши облик овог кри-
вичног дела чини лице које неовлашћено објави или на други начин учини дос-
тупним јавности предмет пријаве туђег дизајна пре него што је објављен на начин 
утврђен законом (члан 202. став 2.). У односу на производе на којима је неовла-
шћено употребљен туђи дизајн обавезна је примена мере безбедности одузимања 
предмета (члан 202. став 3.). Дигитализација и код овог кривичног дела практич-
но доприноси да објект радње (у овом случају дизајн, који би такође могао да 
потпада под дигитализовану културну баштину) буде лако доступан ширем кругу 
потенцијалних учинилаца. Због тога се јавља потреба за константним развојем и 
ефикасном применом одговарајућих мера заштите дигитализоване културне и на-
учне баштине како би се истовремено заштитио интерес јавности да има приступ 
овим делима и то без просторних и временских ограничења и интерес држава и 
друштва да културна баштина буде не само адекватно презентована у свету већ и 
ефикасно заштићена од могућих злоупотреба.

КРИМИНАЛИСТИЧКИ И ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ СУЗБИЈАЊА 
ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА У КОНТЕКСТУ 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НАУЧНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Особеност кривичних дела са дигиталном компонентом намеће потребу за по-
себним регулисањем кривичних поступака који се воде у таквим случајевима. У 
Републици Србији та област је уређена Законом о организацији и надлежности 
државних органа за борбу против високотехнолошког криминала, чије одредбе у 
појединим ситуацијама могу да се примењују и на случајеве повреде права инте-
лектуалне својине на дигитализованој културној или научној баштини. Наиме, чла-
ном 2. овог закона, високотехнолошки криминал дефинисан је тако да обухвати 
вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења јављају 
рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њи-
хови производи у материјалном или електронском облику. Иначе, под произво-
дима у електронском облику посебно се подразумевају рачунарски програми и 
ауторска дела која се могу употребити у електронском облику. Чланом 3. наведе-
ног закона прописано је да се он између осталог примењује и на кривична дела 
против интелектуалне својине, код којих се као објекат или средство извршења
кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и ра-
чунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском 
облику, ако број примерака ауторских дела прелази 2000 или настала мате-
ријална штета прелази износ од 1.000.000 динара. То значи да је за поступање у
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предметима таквих кривичних дела против интелектуалне својине надлежно по-
себно одељење за борбу против високотехнолошког криминала у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду (чл. 4–8.), односно Одељење за борбу против високотех-
нолошког криминала у Вишем суду у Београду (члан 11.), као и да обављање по-
слова органа унутрашњих послова у вези са тим кривичним делима врши Служба 
за борбу против високотехничког криминала у оквиру Министарства унутрашњих 
послова (члан 9.). Ова специјализација оправдана је и неопходна с обзиром на 
особености наведених кривичних дела, услед којих је њихово откривање и дока-
зивање скопчано са бројним потешкоћама.

Под дигитализацијом се у контексту дигиталне форензике подразумева све-
обухватан поступак који укључује, али се не ограничава на превођење из аналог-
не у дигиталну форму чињеница које могу послужити у кривичном поступку, као 
и њихово дуготрајно чување, укључујући и решавање проблема промене формата 
физичких носача и записа дигиталних информација односно обезбеђивање трај-
ног и поузданог приступа дигитализованим доказима, као и оптималног и без-
бедног коришћења тих доказа за најразличитије намене у кривичном поступку. 
Ово стога што у савременом свету велики број кривичних дела има дигиталну 
компоненту, због чега постоји потреба да се трајно сачувају дигитални докази о 
историји случаја. Са растућим бројем кривичних дела компјутерског криминали-
тета, многе земље су почеле да у своје законодавство уводе одредбе о концепту 
дигиталне форензике, којим се регулише прихватљивост дигиталних информација 
као доказа. С тим у вези, експерти у области компјутерске форензике се слажу да 
постоји потреба за израдом специфичних правила која доприносе легалности и 
прихватљивости дигиталних доказа на суду. За прихватљивост дигиталних доказа, 
судови захтевају доказ о аутентичности дигиталне информације. Главни фактор 
који би доказао постојање аутентичности дигиталних доказа је упоређивање по-
датака и слика са аналогно и дигитално похрањене информације. Иако није реал-
но очекивати да све земље примењују исте законе и прописе, чини се да је ипак 
неопходно у циљу прихватљивости аутентичности дигиталних доказа, а у оквиру 
пружања међународне правне помоћи, успоставити јединствен стандардизован 
модел њиховог чувања.24 Међутим, праксе показују да нема униформности по 
питању прихватљивости дигиталних информација као дигиталних доказа, већ ово 
питање зависи од надлежности поступајућег суда и његовог познавања техноло-
гије, као и поверења које укаже степену вероватноће да се дигитални докази по-
клапају са оригиналном верзијом информације.25

Да би се доказалo да су дигитални докази аутентични, неопходно је да суд 
стекне уверење да је дигитални доказ прибављен са тачно одређеног рачунара или 

24 Molina Granja, Rodríguez Rafael, The preservation of digital evidence and its admissibility in the court, 
International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, 1/2017, 7–10.

25 Molina Granja, Rodríguez Rafael, o.c., 13. 
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дигиталне локације, да је набављена потпуна и тачна копија дигиталних доказа и 
да је она остала непромењена откад је прикупљена. У неким случајевима може 
бити значајна у контексту утврђивања аутентичности дигиталног доказа провера 
одређених информација, као што су датуми креирања одређених датотека од зна-
чаја за конкретни случај. У сваком случају, за демонстрирање аутентичности диги-
талних доказа неопходно је обратити пажњу на хронологију и степен интегритета 
дигиталних информација. Хронолошким посматрањем дигиталних информација 
може се доћи до закључка да ли дигитални докази потичу са одређеног рачунара 
и/или локације, као и да ли су дигитални докази контролисани од момента када су 
прикупљени. Дакле, хронолошко посматрање дигиталних информација омогућава 
суду да доведе у везу дигиталне доказе са извршеним кривичним делом. Непот-
пуна документација може створити неповерење код суда око тога одакле потичу 
одређени дигитални докази и тиме може изазвати сумњу у њихову поузданост. С 
друге стране, одговарајући на питање да ли постоји интегритет документације, 
суд испитује да ли су дигитални докази били измењени од момента настанка. У 
циљу утврђивања аутентичности дигиталних доказа, неопходно је проценити сте-
пен њихове поузданости.

У том смислу, постоје два приступа за процену да ли прикупљени дигитални 
докази могу бити коришћени као валидни докази на суду. Фокус првог је на испи-
тивању да ли је рачунар на коме су генерисани одређени докази функционисао 
нормално, а други усмерава пажњу на анализирање поузданости самих дигиталних 
доказа. Иако се у пракси примарно користио први приступ, дошло се до закључка 
да у процени поузданости дигиталних доказа судови треба да се фокусирају на 
сам дигитални доказ, а не на утврђивање поузданости рачунарског система путем 
којег је он направљен.26 Коначно, имајући у виду рачунарске грешке, примера 
ради, у погледу времена због тога што је системски сат на рачунару погрешно 
подешен или локације настанка дигиталних доказа догађаја, нетачне ИП адресе, 
један од најозбиљнијих изазова у контексту могућности коришћења дигиталних 
доказа представаља питање степена њихове сигурности. С тим у вези, када се 
оцењује степен сигурности дигиталних доказа, дигитални форензичари обично ко-
ристе неформални систем степена вероватноће који варира како у афирмативном 
тако и у негативном смислу: 1) извесно поуздан, 2) највероватније, 3) вероватно,
4) врло могуће и 5) могуће. Међутим, проблем тумачења наведених степена 
вероватноће сигурности дигиталниох доказа настаје пред судом будући да фо-
рензичари различито схватају ове термине. Стога је јасно да постоји потреба за 
формалнијим и доследнијим методом приликом давања мишљења о сигурности 
различитих врста дигиталних доказа.27

26 Eoghan Casey, Digital evidence and computed crime, Ed. Eoghan Casey, Elsevier, 2011, 49–64.
27 Eoghan Casey, o.c., 69–71.
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У СУЗБИЈАЊУ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ 
КРИМИНАЛА У КОНТЕКСТУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

НАУЧНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Полазећи од сложености ове врсте кривичних дела чини се да би се резултати на 
плану сузбијања високотехнолошког кри минала у контексту дигитализације науч-
не и културне баштине могли постићи само путем оснивања специјализоване је-
динице са високообученим особљем. Конкретније, формирање посебне организа-
ционе јединице за борбу против кривичних дела против дигитализоване културне 
баштине унутар Министарства унутрашњих послова представља један од приме-
ра добре праксе. Тиме се постиже квалитетнија координација на националном и 
међународном нивоу између надлежних органа у размени релевантних информа-
ција. Осим тога, путем оснивања специјализоване јединице постиже се и јачање 
могућности за умрежавање и партнерство између националних полиција и служ-
беника који раде у специјализованим јединицама ради обављања комбинованих 
операција у контексту повећавања могућности за улажење у траг организованим 
криминалним групама и идентификовањe дигитализованог културног добра које 
представља објект кривичног дела и које је предмет конкретне истраге. Коначно, 
на тај начин се остварује свеобухватнија анализа начина извршења организова-
них криминалних група укључених у извршење кривичних дела високотехнолош-
ког криминала када је објект радње дигитализовано културно добро.28

У том смислу, пример добре праксе представља успостављање италијанске 
специјализоване јединице за заштиту културног наслеђа 1992. године. Основна 
улога ове јединице је спровођење истрага у циљу идентификовања извршилаца 
кривичних дела против дигитализованог културног наслеђа путем криминалистич-
ких провера каталога аукцијских и других комерцијалних интернет сајтова, као 
и управљање базом података о незаконито присвојеним дигитализованим кул-
турним добрима.29 Такође, у овом контексту, пример добре праксе представља 
оснивање Националног центра за заштиту културног наслеђа у Аргентини 2002. 
године чија надлежност се тиче откривања кривичних дела високотехнолошког 
криминала када је објекат радње дигитализовано културно добро. У досадашњем 
раду ово тело је успешно спровело неколико сложених истрага. С друге стране, 
службеници овог тела су организовањем и учествовањем на тренинзима, састан-
цима радних група и симпозијумима подигли свест о значају заштите дигитализо-
ване културне баштине. С обзиром на то, ово тело је 2015. године преименовано 
у Одељење за заштиту културног наслеђа, са две подређене јединице: Одсек за 
заштиту културних добара и Одсек за откривање и разјашњавање кривичних дела 
када је објекат радње дигитализовано културно добро. Коначно, и ФБИ је 2004. 

28 Interpol, o.c., 7–8.
29 Interpol, o.c., 10–11.



238

године формирао тим за откривање кривичних дела када је објекат радње диги-
тализовано културно добро. Основне надлежности овог тела укључују спровођење 
истрага у контексту ових кривичних дела; пружање смерница истражним органи-
ма у другим тимовима; сарадња са локалним институцијама, колекционарима и 
аукционарима и тсл; сарадња са другим владиним и локалним органима за спро-
вођење закона у контексту супротстављања овој врсти криминала; учешће у обу-
кама о начинима борбе против криминала који се тичу дигитализованог културног 
наслеђа на националном и међународном нивоу.30

Пример добре праксе представља и формирање националне базе података 
о дигитализованим културним добрима, чиме се олакшава улажење у траг диги-
тализованим добрима која су објект радње кривичних дела против интелектуалне 
својине. Постојање овакве базе је изузетно корисно, имајући у виду да извршиоци 
ових кривичних дела често у пракси држе сакривене украдене примерке објекта 
радње пре поновног појављивања на илегалном тржишту. Осим тога, извршиоци 
често у пракси корисне могућност поделе или пресецања једног дигитализованог 
културног добра на неколико нових у циљу избегавања њихове идентификације.31 
Из наведеног јасно произлази колики је значај формирања посебних база подата-
ка у циљу сузбијања ове врсте кривичних дела.32 У том смислу, Интерполова база 
података о украденим уметничким делима, формирана 1995. године, у којој се 
похрањују и размењују подаци прикупљени од стране надлежних органа земаља 
чланица, најважније је средство на међународном нивоу за борбу против недоз-
вољене трговине дигитализованим културним добрима.33

ЗАКЉУЧАК

Дигитализација културне и научне баштине представља један од приоритета у об-
ласти развоја културе Републике Србије. Иако има бројне предности, међу који-
ма се као најзначајније издвајају очување културних добара од пропадања и њи-
хово чињење доступним свима, без обзира на просторне и временске баријере, 
чињеница је да дигитализација истовремено ствара услове за бројне злоупотребе. 
Најтеже од њих спадају у кривична дела против ауторског и сродних права, а под 
одређеним, законом прописаним условима, могу се подвести под високотехно-
лошки криминал. Како би се вршење ових кривичних дела спречило, потребно је 
предузети неколико активности усмерених на њихову превенцију на нормативном 
и практичном плану.

30 Interpol, o.c., 13–18.
31 Interpol, o.c., 9.
32 Више о томе: Никола Пауновић, Значај израде базе података о украденим културним добрима, 

Правни оквири дигитализације културне баштине, Београд, САНУ и Институт за упоредно 
право, 2017.

33 Interpol, o.c., 22.
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Предуслов за превенцију представља детаљно, потпуно и свеобухватно ре-
гулисање самог поступка дигитализације научне и културне баштине у смислу 
прописивања прецизних смерница за спровођење тог поступка. У том смислу, по-
зитиван корак представља усвајање Правилника о ближим условима за дигитали-
зацију библиотечко-информационе грађе и извора крајем 2017. године.34

Поред тога, потребно је даље радити на унапређењу техничких предусло-
ва како за спровођење дигитализације културне и научне баштине у различитим 
установама у Србији, тако и за остваривање ефикасне заштите ауторских дела у 
дигитализованом облику од могуће злоупотребе. Наведено се пре свега односи на 
обезбеђивање потребног хардвера и софтвера, али и на обуку запослених у овим 
установама.

Осим превенције, потребно је унапредити ефикасност државне реакције у 
ситуацијама када дође до повреде и/или угрожавања дигитализоване културне и 
научне баштине. Иако нормативни и правосудно-организациони услови за то већ 
постоје (Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала), неопходно је инсистирати на континуираној обу-
ци и професионалном усавршавању представника судова, тужилаштава и органа 
унутрашњих послова за поступање у оваквим случајевима. То се посебно односи 
на прикупљање, чување и оцену, односно вредновање дигиталних доказа у кри-
вичном поступку.

Коначно, треба истаћи да значајну превентивну меру представља подизање 
свести о значају очувања националне културне и научне баштине и њеном пре-
зентовању јавности путем Интернета, како би се генерално утицало на грађане да 
не чине кривична дела усмерена против културних добара и ауторских права на 
њима. У том смислу, кључна је улога образовног система, медија, научно-истра-
живачких организација и цивилног сектора у едукацији и подизању нивоа диги-
талне писмености.
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DIGITALISATION OF CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE
AND HIGH-TECH CRIME

Ana Batrićević and Nikola Paunović
Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade

SUMMARY: The digitalisation of cultural and scientific heritage leaves space for abuse of the 
rights of intellectual property in the manner that can be considered high-tech crime. Having 
that in mind, the authors of this paper analyse the incriminations in current Criminal Code 
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of the Republic of Serbia relevant to the suppression of criminal offences directed against 
intellectual property rights in the situations when they are committed against digitalised 
cultural or scientific heritage. Moreover, the authors discuss controversial forensic and pro-
cedural aspects in various phases of discovering and proving the aforementioned criminal 
offences, with focus on the examples of good practice in combating high-tech crime in the 
context of the digitalisation of cultural and scientific heritage. Being aware of the fact that 
current normative framework in the field of digitalisation in Serbia should be enhanced, in 
concluding remarks the authors point out the recommendations for the improvement of 
current situation in this area on normative as well as on practical level.

Keywords: high-tech crime, digitalisation, intellectual property, criminal offences, evidence
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САЖ ЕТАК: XXI век је увелико проглашен добом података који представљају основно гориво 
дигиталне трансформације. Европска унија је још почетком прошле деценије имплементи-
рала регулаторни оквир отворених података који омогућава олакшано коришћење подата-
ка из јавног сектора од стране бизнис актера, научноистраживачких организација, медија 
и осталих заинтересованих државних и цивилних организација.

У С рбији иницијално регулисање овог питања и увођење појма отворених подата-
ка у правни систем Србије се догодило током пролећа 2018. године кроз усвајање Зако-
на о електронској управи. Нови регулаторни приступ подразумева два различита аспекта 
приступа отвореним подацима: проактиван и пасиван аспект. Решења која се налазе у 
оквиру постојећег Закона о електронској управи, уколико буду имплементирана на адек-
ватан начин, могу имати утицај на дигитализацију културне баштине.

Кљу чне речи: отворени подаци, право приступа, поновна употреба података, дигитализа-
ција, дигитална трансформација, културна баштина

ПОЈАМ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

Отворени подаци имају сличан извор као и „информације од јавног значаја“: оба 
појма су утемељена у захтеву да рад државних органа треба да буде транспарен-
тан, и да јавност треба да има увид у документа која у свом раду „производе“ др-
жавни органи (сем у случају јасно дефинисаних изузетака, као што је безбедност 
земље, интерес судског и других поступака, и сл.). Ипак, између ових појмова 
постоје и одређене, не тако неважне, разлике. У овом тексту покушаћемо да их 
разграничимо кроз призму правног регулисања материје отворених података у 
Европској унији. Такође, осврнућемо се на утицај Закона о електронској управи1 
на библиотеке, архиве, музеје и друге културне установе.

1 Закон о електронској управи, „Службени гласник РС“, број 27 од 6. априла 2018.



244

ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ РЕГИОНА

Европска унија је први пут 2003. године донела прописе који су регулисали отво-
рене податке, доношењем Директиве 2003/98/ЕЗ о поновној употреби информа-
ција из јавног сектора (у даљем тексту: ПСИ Директива).2 ПСИ Директива није 
обавезивала државе чланице да достављају податке за поновну употребу, нити је 
мењала генерални режим приступа информацијама од јавног значаја држава чла-
ница, већ је регулисала правила достављања података за поновну употребу онда 
када је приступ био дозвољен по појединачним захтевима грађана.

Изменама ПСИ Директиве 2013/37/ЕУ из 2013. године3 уведена je обавез-
ност достављања информација за поновну употребу, у складу са условима из саме 
Директиве. Додатно је проширен и круг докумената на које се ПСИ Директива од-
носи, тако да се обавеза проширила на информације у поседу библиотека, музеја 
и архива, уз ограничења регулисана самом ПСИ Директивом. Такође, значајна 
новина јесте да је изменама ПСИ Директиве прописан принцип бесплатне понов-
не употребе информација, или где то није могуће, принцип маргиналних трошко-
ва за добијање података за поновну употребу, опет уз одређене веома ограничене 
и транспарентне изузетке.

Државе чланице су у време доношења ПСИ Директиве биле на различи-
тим регулаторним нивоима када се ради о концепту поновне употребе инфор-
мација. Неке су га већ познавале и имале своје националне законе, а неке су 
обавезу поновне употребе увеле тек у циљу имплементације ПСИ Директиве. 
Такође је постојала разлика и у томе што су неке државе обавезу достављања 
података за поновну употребу директно везивале за право слободног приступа 
информацијама, а код неких та веза није била јасна, што је изазивало правну 
несигурност. Ове разлике довеле су до тога да су правила из ПСИ Директиве 
примењивана на различите начине. Неке државе чланице, попут Данске, су још 
пре усвајања измена ПСИ Директиве имале више стандарде у појединим аспек-
тима поновне употребе информација.4

Међутим, после 2013. године, бар у делу који се тиче правног нормирања, 
законска решења држава чланица Европске уније углавном прате услове регули-

2 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the 
re-use of public sector information, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:en:PDF

3 Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending 
Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, доступно на: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02003L0098–20130717

4 На пример, и пре 2013. године према данским прописима у случају наплате за достављање 
података за поновну употребу није било дозвољено наплаћивање „разумног поврата улагања“, 
већ је горњи лимит за наплату трошкова била накнада за маргиналне трошкове.
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сане самом ПСИ Директивом. У циљу промовисања отворених података и мотиви-
сања органа јавне власти да учинковито поступају по захтевима за поновну упо-
требу, поједине државе су отишле корак напред, као на пример Грчка, која је у 
својим прописима установила посебну награду за орган власти који буде предња-
чио у овом смислу.5

Европске државе су се поделиле по начину на који су имплементирале ПСИ 
Директиву: 13 земаља је усвојило посебне законе, 12 је то учинило кроз измене 
законских оквира за слободан приступ информацијама од јавног значаја, док су 
три земље унапредиле посебна решења која су постојала и пре овог прописа.6 Од 
земаља Европске уније из региона, Словенија, Хрватска, Бугарска, Чешка и Сло-
вачка су у циљу примењивања правила из ПСИ Директиве измениле своје законе 
о слободном приступу информацијама. На тај начин су поред захтева за слободан 
приступ информацијама истим законом регулисале и захтеве за поновну употребу 
информација, пратећи (горе наведена) минимална правила из ПСИ Директиве. 
Што се тиче осталих земаља из региона, Црна Гора је најпре имала предлог да 
се донесе посебан Закон о слободном коришћењу информација у поседу органа 
власт, међутим, ово решење није имало подршку те је на крају материја поновне 
употребе података такође регулисана кроз измене и допуне Закона о слободном 
приступу информацијама. Македонија је донела Закон о коришћењу података из 
јавног сектора који је праћен Правилником о отвореним подацима.7

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ И СЛОБОДНИ ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Из разлога делимичног преклапања али и учесталог неразумевања шире јавности, 
важно је разграничити институте отворених података и слободног приступа инфор-
мацијама од јавног значаја, који су настали из два слична покрета. У том смислу, 
треба напоменути да покрети за отварање података за поновну употребу информа-
ција (OGD – open government data) и за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја (RTI – right to information) имају доста сличности и додирних тачака, али и 
аспеката у којима се разликују. Разлике су углавном историјске и све више бле-
де. Наиме, покрет за слободу приступа информацијама историјски је заснован на 
идеји права грађана на информисаност и смањивање асиметрије информација, 
односно идеји да држава прикупља и чува информације ради користи грађана, а 
не своје сопствене (ideologically driven), док је покрет за отварање података за по-

5 Члан 12б грчког закона, доступно на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/imple-
mentation-psi-directive-greece

6 European Commission: Implementation of the Public Sector Information Directive https://ec.eu-
ropa.eu/digital-single-market/en/implementation-public-sector-information-directive

7 Доступно на: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/zakon-za-koristenje-na-podatoci-od-javniot-sektor
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новну употребу стављао акценат на технолошку корисност таквих података за даље 
коришћење у циљу иновација и економског напретка, па тек онда на одговорност 
државе и захтеве транспарентности (technologically driven).8 Још једна разлика је то 
да слободан приступ информацијама никад нема захтев за одговарајућим лиценца-
ма за увид и/или употребу, узимајући у обзир да се првенствено ослања на слободу 
информисања, што са отвореним подацима не мора бити случај.

Ипак, у литератури и стручној јавности став је да су сличности бројније 
и значајније. Оно што је идеја иза тог става је да иако немају потпуно иденти-
чан садржај, оба института имају толико велико и значајно поље пресека да има 
смисла регулисати их заједно, тако да се могу тумачити у односу комплементар-
ности уместо међусобног искључивања. Штавише, у свету се јавља и нова генера-
ција покрета који има идеју да оба права треба да чине јединствено „право на по-
датке“ (right to data).9 Сличности се најпре виде у идентичности захтева од стране 
заговарача оба права за транспарентан рад државних органа и слободу приступа 
свим информацијама који су у њиховом поседу, осим података који су по неком 
посебном режиму изузети. Право на поновну употребу отворених података тако 
се ослања на већ развијену и изграђену свест о важности транспарентног рада 
државе, док право на слободан приступ користи околност да се под притиском за-
хтева за поновну употребу повећава квалитет информација које се достављају по 
захтевима за слободан приступ (због чињенице да су захтеви за поновну употребу 
по правилу детаљнији и конкретнији).10

Другим речима, већ сада установљено право на слободан приступ испуњава 
своју сврху тек уколико су информације које се дају тачне и јасне. То, нажалост, 
често није случај због тога што сами државни органи не прикупљају и чувају ин-
формације на одговарајући начин, информације нису систематизоване, структу-
иране и валидиране, није реткост да органи имају дуплиране информације које 
се не подударају, и слично. Филозофија иза отворених података омогућава већу 
сарадњу и размену података у јавном сектору и мотивише државне органе да се 
позабаве наведеним проблемима и уреде управљање подацима у јавном сектору. 
Додатно, паралелним поступањем и по захтевима за слободан приступ и захтевима

8 Aikaterini Yannoukakou, Iliana Araka Access to Government Information: Right to Informa-
tion and Open Government Data Synergy: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S187704281404018X

9 World Wide Web Foundation, From open data to a right to data: A response to the UN Data Rev-
olution report: 

 http://webfoundation.org/2014/12/from-open-data-to-a-right-to-data-a-response-to-the-un-
data-revolution-report/; Open knowledge blog: http://blog.okfn.org/2012/09/28/open-data-and-
access-to-information-advocates-unite/

10 World Wide Web Foundation Blog, Open data + Right to Information = Right to Data: http://web-
foundation.org/2015/06/open-data-right-to-information-right-to-data/.
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за поновну употребу, државни службеници развијају знања и вештине у области 
транспарентне е-управе и управљања подацима, што индиректно доприноси по-
бољшању и у неким другим областима, од којих се као најважнија истиче компе-
тентност у поступању са подацима о личности и информационе безбедности.11

ПРАВО НА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ИНФОРМАЦИЈА
И ОТВАРАЊА ПОДАТАКА

Отворени подаци, за разлику од информација од јавног значаја, имају одређене 
специфичности јер је (поред транспарентности) нагласак на томе да су у питању 
подаци које јавност даље може користити за неке друге сврхе, различите од оних 
коју су имали код органа који су их прикупили односно произвели (даља комер-
цијална или некомерцијална употреба). Стога отворени подаци имају утврђен 
квалитет: у отвореним су форматима и машински читљивом облику да би били 
погодни за даљу употребу.

Међутим, у правном регулисању од изузетне важности је направити још јед-
ну дистинкцију – како корисници долазе до података о отвореним форматима: 
да ли по сопственом захтеву упућеном одговарајућем државном органу, или тако 
што државни органи и без конкретног захтева податке које израђују у свом раду 
објављују јавности као отворене податке. Тада говоримо о пасивном и проактив-
ном отварању података.

Проактиван аспект

Пошто је покрет за отварање података утемељен у идејама транспарентности и 
корисности за приватан сектор, постоји захтев органима да проактивно отварају 
своје податке, тј. да у отвореним форматима објављују информације које при-
купљају у свом раду. Тако јавно објављене информације може да користи било 
које лице из приватног или јавног сектора. На овај начин се остварује пуна сврха 
отварања података, јер сви заинтересовани корисници могу да употребе такве 
информације и произведу „додатну вредност“ друштвеног или економског ка-
рактера. Активно јавно објављивање података у отвореном формату је такође у 
потпуности у складу са принципима недискриминације и транспарентности, и по 
правилу, бесплатног достављања. На овај начин државни органи додатно бивају 
мотивисани да објављују податке који су доброг квалитета, тачни и проверени. 
Најзад, активним објављивањем могу се уштедети кадровски ресурси јавних ор-
гана јер се смањује потенцијално велики број поступања по појединачним захте-
вима за поновну употребу информација (у случају да постоји велики број поједи-

11 World Wide Web Foundation Blog, Open data + Right to Information = Right to Data;

 http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/data-protection-in-re-use-psi.pdf 



248

начних захтева сличне садржине, односно усмерених на исте/сличне групе пода-
така), док се истовремено омогућава и боља размена података у јавном сектору.

Тренутно на нивоу Европске уније не постоје прописи који би регулисали 
минимум правила које државе чланице морају да поштују приликом проактивног 
отварања података, нити правила о томе који круг, врста и обим података морају 
бити отворени тј. објављени на овај начин. У том смислу, свака држава чланица 
има право да својим националним прописима регулише ово питање, у складу са 
својим тренутном законским оквиром и одговарајућим политикама и стратегија-
ма. Сходно томе, већина држава чланица Европске уније и земаља из региона 
је развила своје портале отворених података, и до одређене мере законски ре-
гулисала начин на који се објављују информације на порталу. Одређене државе 
(укључујући и државе из региона попут Бугарске, Хрватске, Македоније и Слове-
није) регулисале су постојање каталога информација, односно обим информација 
који су државни органи обавезни да објављују онлајн.

Национални Портал отворених података Републике Србије (data.gov.rs) 
представља место на коме се објављују информације о скуповима отворених по-
датака које објављују државни органи (што обухвата органе државне управе, ау-
тономних покрајина и локалних самоуправа, као и организације којима је пове-
рено вршење јавних овлашћења – нпр. Влада, министарства, општине, агенције, 
регулаторна тела, установе и комунална предузећа и други). Портал отворених 
података замишљен је не само као репозиторијум отворених података држав-
них органа, већ и као место интеракције са заједницом која те податке корис-
ти. Осим могућности свеобухватног претраживања објављених скупова података, 
портал корисницима нуди могућност праћења активности државних органа који 
објављују податке, као и могућност дискусије о објављеним подацима. Садржаји 
портала доступни су програмерима путем апликативног програмског интерфеј-
са (API). Такође, портал корисницима пружа могућност представљања случајева 
употребе података – било да се ради о мобилним или веб-апликацијама које упо-
требљавају отворене податке, различитим визуелизацијама, мапама или другим 
облицима поновне употребе.

Пасиван аспект

Када би држава проактивно објављивала све податке који су јој у поседу у отворе-
ном облику, императив транспарентност би био у потпуности задовољен. Међутим, 
како то за сада није реално, потребно је првенствено приватном сектору обезбе-
дити право да (са друге стране) од државе захтева да му буду достављени тачно 
одређени подаци који одговарају његовим конкретним потребама, и ту долазимо 
на терен „права на поновну употребу информација“ где држава поступа пасивно, 
тј. тек по захтеву. Дакле, „право на поновну употребу информација“ претпоставља 
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да је грађанима одређеним прописом загарантовао право да од надлежног орга-
на захтевају и добију конкретне информације одговарајућег квалитета, односно 
„отворене податке“.

Право ЕУ кроз ПСИ Директиву регулише како органи државе чланице мо-
рају да поступе ако приме захтев од било ког лица (правног или физичког) да му 
буду достављени тачно одређени отворени подаци. Поновна употреба се дефини-
ше као: „употреба докумената у поседу органа јавног сектора од стране физичких 
или правних лица за комерцијалне или некомерцијалне намене које су другачије 
од првобитне намене у оквиру јавне дужности за коју су документи сачињени. 
Размена докумената међу органима јавног сектора искључиво ради обављања 
јавних дужности не представља поновну употребу.“12

Да сумирамо, пасиван аспект, тј. достављање података у отвореном облику 
на поновну употребу тек по конкретном захтеву тражиоца, подразумева хармони-
зована правила (и ту се примењује ПСИ Директива), док проактиван аспект отво-
рених података, тј. јавно објављивање одређених скупова података у отвореном 
облику од стране јавних органа, остаје у потпуности у оквиру надлежности нацио-
налних држава услед околности да није хармонизовано те не постоји минимум за-
хтева у Европској унији, сем једног члана у ПСИ Директиви који подстиче државе 
чланице да објављују податке за поновну употребу у циљу њихове промоције.13

Српски законодавац је имао у виду оба ова аспекта приликом формули-
сања правних правила која ће ову материју регулисати за све грађане, привреду, 
научне институције и друге значајне кориснике отворених података, као и држав-
не органе у Републици Србији.

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ У ОКВИРУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ

У Србији, до ступања на снагу Закона о електронској управи14 (у даљем тексту: 
Закон) средином априла 2018. године, нису постојали позитивноправни про-
писи који регулишу достављање информација за поновну употребу по захтеву 
корисника. Сходно томе, лица која су желела да дођу до података из јавног 
сектора могла су једино користити захтеве за информације од јавног значаја, 
стављајући постојеће право у функцију и користећи већ утемељена материјална 
и процесна правила.

12 ПСИ Директива, члан 2.
13 Члан 9 ПСИ Директиве гласи: „Државе чланице обезбеђују успостављање практичних решења 

која олакшавају тражење докумената доступних за поновну употребу, као што су спискови 
извора најважнијих докумената с одговарајућим метаподацима, по могућности доступни на 
интернету и у машински читлјивом формату, као и портали повезани са списковима извора. 
Када је то могуће, државе чланице омогућавају међујезичко тражење докумената.“

14 Закон о електронској управи, „Службени гласник РС“, број 27 од 6. априла 2018. године.
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Спровођење ПСИ Директиве и увођење права на отворене податке у оквиру 
Закона о електронској управи је, узимајући у обзир претходно наведену европску 
и регионалну праксу, прилично необично решење, иако је било много више аргу-
мената да се ова материја нађе у оквиру Закона о слободном приступу информа-
цијама (у даљем тексту: ЗСПИЈЗ). Основни разлози који су ишли у прилог импле-
ментацији у оквиру ЗСПИЈЗ су: околност да се тај закон већ годинама примењује, 
да су државни органи, стручна јавност и грађани добро упознати са правима на 
информације која су на њему заснована, да постоје организациони капацитети 
односно лица одређена за поступање по овом закону, као и да су процедуре за 
остваривање права успостављене и јасне.

Пре него што наставимо, осврнућемо се на једну терминолошку напомену. 
У европској и регионалној регулативи и пракси се наизменично користе термини 
„поновна употреба“ информација јавног сектора и „отворени подаци“, где се „по-
новна употреба“ односи на могућност коришћења за сврхе другачије од првобит-
не, а „отворени подаци“ на формат у коме се информације предузимају (подаци, 
заједно са метаподацима, у машински читљивом и отвореном облику). Насупрот 
томе, наш законодавац користи нови термин: „поновна употреба података“ који 
дефинише као коришћење отворених података и/или докумената органа за сврхе 
другачије од првобитне за коју су били израђени. Дакле, иако под овим термином 
обухвата и податке и документе, Закон у наставку текста користи термин „по-
даци“ за предмет поновне употребе који је у оквиру ПСИ Директиве дефинисан 
као „документ“. Ова разлика, иако на први поглед не изгледа значајно, у пракси 
може проузроковати значајне дивергенције услед чињенице да је очекивано да 
ће одредбе Закона бити тумачене од стране органа, надлежних институција и су-
дова аутономно, без много ослањања на законодавни оквир ЕУ што може довести 
до бројних врста ограничења и сужавања новоуспостављеног права (апсолутна и 
релативна права која се могу успоставити у односу на интелектуалне творевине 
и податке се значајно разликују).15 Из свих ових разлога у наставку текста ћемо 
користити термине „поновна употреба информација“ и „отворени подаци“ без 
обазирања на појам „поновна употреба података“.

По захтеву за остваривање права на отворене податке дужни су да поступају 
актери на које се примењује Закон о електронској управи: државни органи и ор-
ганизације, органи и организације покрајинске аутономије и локалне самоуправе, 
установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулатор-
на функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења.16 

15 P. Bernt Hugenholtz, Data property in the system of intellectual property law: Welcome guest or mis-
fit?, paper presented at conference „Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and 
Tools“, Muenster Colloquium on EU Law and the Digital Economy, University of Muenster, 4–5 
May 2017.

16 Закон о електронској управи „Службени гласник РС“, члан 1 став 1.
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Овај опсег актера се разликује од органа јавне власти у смислу ЗСПИЈЗ,17 који 
укључује друга правна лица која врше јавни интерес а оснива их или финансира 
у целини, односно у претежном делу неки од државних органа. Опсег органа из 
ЗСПИЈЗ много више одговара опсегу који предвиђа ПСИ Директива18 од опсега 
Закона, те се већ овде може утврдити одређена неусклађеност. Стога је извесно 
да се нова правила о отвореним подацима примењују на институције културе које 
су основане од стране државе али остаје неизвесно да ли се ова правила могу 
применити на установе које су у приватном власништву али су у целини, односно 
у претежном делу финансиране од стране државних органа. Са друге стране, 
иако се ПСИ Директива примењује само у односу на информације у поседу биб-
лиотека, архива и музеја али не и на друге институције културе попут позоришта, 
балета, опера итд.19, наш Закон не предвиђа такво правило и све институције кул-
туре третира на исти начин као обвезнике Закона.

Подносилац захтева за поновну употребу информација може бити свако 
лице, што поред грађана, привреде и цивилног друштва укључује и органе јавне 
управе и институције јавног сектора. Захтев мора садржати назив органа власти 
коме се подноси, име, презиме и потребне адресне податке, као и што прецизнији 
опис података за које се тражи поновна употреба, облик и начин добијања пода-
така за поновну употребу. У захтеву се обавезно наводи сврха поновне употребе 
тражених података међутим није потпуно јасан правни значај сврхе унесене у за-
хтев узимајући у обзир да је чланом 26. Закона предвиђено да се подаци дају под 
слободном лиценцом која омогућава слободну поновну употребу, у комерцијалне 
или некомерцијалне сврхе, које укључују умножавање, дистрибуцију, стављање на 
располагање трећим лицима, прилагођавање и повезивање са другим подацима, 
интегрисање у пословне процесе, производе и сервисе, измене, као и друге по-
новне употребе. Дакле, чини се да без обзира на то коју сврху лице наведе на 
захтеву он податке које добије може користити у складу са правилима лиценце, 
односно и за сврхе које није навео у захтеву. Ограничење сврхе поновне употребе 
може бити установљено искључиво посебним законом,20 што значи да уколико 
институције културе желе да установе посебне лиценце у односу на информације 
у свом поседу мораће да од ресорног Министарства захтевају покретање пос-
тупка измене секторских закона. До тренутка ступања на снагу таквих законских 

17 Каталог органа јавне власти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја се у формату отворених података може пронаћи на Порталу отворених података 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на адреси: http://
data.poverenik.rs/sl/dataset/katalog. Каталог на дан 12. фебруар 2018. године поседује 11419 
органа јавних власти од којих око 159 поседује назив библиотека у свом имену.

18 ПСИ Директива, члан 2 став 1 тачке (а) и (б).
19 ПСИ Директива, члан 2 став 1 тачке (ф)
20 Закон о електронској управи, „Службени гласник РС“, члан 26 став 1
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измена успостављање посебних лиценци неће бити могуће подзаконским актима 
нити одлукама институција културе.

Закон предвиђа да орган не наплаћује накнаду за поновну употребу, осим 
ако то посебним законом није другачије утврђено. Такође, Законом је утврђено 
да максимални износ накнаде, када је утврђена посебним законом, не сме пре-
лазити укупан износ трошкова прикупљања, производње, репродукције и давања 
података. У пракси то значи да уколико институције културе у перспективи желе 
да наплате накнаду за поновну употребу оне ће морати да од ресорног Министар-
ства захтевају покретање поступка измене секторских закона који би их овлас-
тили да врше наплату. ПСИ Директива, са друге стране, овлашћује библиотеке, 
музеје и архиве да могу поред трошкова наплатити накнаду за поновну употребу, 
чији укупан годишњи износ не сме прелазити износ трошкова прикупљања, произ-
водње, репродукције, објављивања, очувања и ослобођења информација од права 
интелектуалне својине, укључујући разуман поврат улагања.21

Закон не утврђује посебне санкције за орган који не поступи по захтеву за 
поновну употребу информација тако да не постоји основ за прекршајну одговор-
ност. На основу упућујућих одредби на поступак остваривања права на слободан 
приступ информацијама од јавног значаја22 поступак заправо није превише јасан. 
Евентуално, може се тврдити да постоји могућност спровођења административног 
извршења решења Повереника које спроводи Повереник принудом (принудном 
мером, односно новчаном казном).23

ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВА НА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ИНФОРМАЦИЈА
И ИСКЉУЧИВА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

КАО ОСНОВ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА

Органи, укључујући институције културе, могу одбити захтев за поновну употребу 
информација у тачно прописаним ситуацијама. Одбијање захтева је најпре мо-
гуће по истим основима по којима се може одбити захтев за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, као и по додатним основима када се захтев 
односи на податке у поседу органа коме је упућен захтев чија је употреба из-
ван делокруга послова које обавља, податке на којима постоји искључиво пра-
во интелектуалне својине и податке који су резултат истраживања образовних и 
научних установа, осим библиотека у установама високог образовања. Дакле, у 
складу са ПСИ Директивом, наш Закон је предвидео да научно стваралаштво није 
обухваћено правом на отворене податке те у погледу сопствених истраживања 

21 ПСИ Директива, члан 6 став 1 тачке (ц).
22 Закон о електронској управи „Службени гласник РС“, члан 25. став 8.
23 На основу члана 28. ЗОСПИЈЗ.
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домаће образовне и научне установе имају потпуну слободу да одлуче да ли ће, 
и на који начин, отварати сопствене податке без обавезе да узму у обзир решења 
предвиђена Законом.

Од института интелектуалне својине релевантну препреку за отварање по-
датака и поновну употребу информација, као уосталом и за процесе дигитализа-
ције културне баштине,24 представљају ауторско право и право произвођача базе 
података док су остали облици интелектуалне својине попут жига и патента мање 
значајни. Ова права одликује читав низ овлашћења титулара не само да се успро-
тиве умножавању и неовлашћеном економском искоришћавању већ и било ком 
утицању на интегритет ауторског дела.25 У контексту отворених података посебну 
пажњу треба обратити на право произвођача базе података које настаје када кре-
атор базе уложи знатна средства у прибављање, проверу или презентацију њеног 
садржаја.26 Произвођач базе има искључиво право да дозволи или забрани умно-
жавање целе базе или њених делова, без обзира на то о којој намени или о ком 
облику је реч, стављање у промет примерака базе или повезивање на рачунарску 
мрежу или било који други вид јавног саопштавања базе.

У погледу овог изузетка значајно је уочити да је Закон предвидео неш-
то шири изузетак од оног предвиђеног ЕУ регулативом. Наиме, ПСИ Директива 
предвиђа да се захтев за поновну употребу информација може одбити уколико на 
предмету захтева постоје права интелектуалне својине трећих лица27 док домаћи 
Закон не поседује одредницу везану за трећа лица, што значи да се захтев може 
одбити и услед права интелектуалне својине органа коме је упућен захтев.

Дакле, уколико на документима, информацијама или подацима који су за-
хтевани постоје ауторска права или права произвођача података, орган је заправо 
дужан да одбије захтев како би заштитио права трећих лица (давање на поновну 
употребу добра на коме постоји искључиво ауторско или сродно право може бити 
основ за кривичну28 и грађанско-правну одговорност). Уколико је носилац права 

24 Иза Разија Мешевић, „Ауторскоправни и практични аспекти дигитализације културне баштине“ 
и Миодраг Савовић и Данило Рончевић, „Дигитализација између заштите ауторског права и 
права коришћења културне баштине“ у оквиру Правни аспекти дигитализације културне башти-
не, уредник Драган Прља, Институт за упоредно право из Београда и Српска академија наука и 
уметности, Београд 2017.

25 Слободан М. Марковић, Право интелектуалне својине и информационо друштво, Службени гла-
сник, Београд 2014, ст. 113.

26 Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 
и 29/2016 – одлука УС), члан 139.

27 ПСИ Директива, члан 4 став 3.
28 Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 

72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), члан 199 – Неовлашћено иско-
ришћавање ауторског дела или предмета сродног права.
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интелектуалне својине искључиво орган од кога се захтева добро, на њему је да 
одлучи да ли жели да удовољи захтеву.

Ипак, постоје одређене категорије добара, односно информација, у односу 
на које не постоје искључива права интелектуалне својине. То су добра у јавном 
домену: добра којима је истекао период заштите, добра код којих су се аутори 
одрекли права али и добра изузета из режима ауторско-правне заштите по сили 
закона. Међутим, треба имати у виду да самим процесом дигитализације добара 
над којима не постоје искључива права интелектуалне својине може настати ново 
дело које представља вид изведеног дела.29 Такође, уколико процес дигитализа-
ције спроводи лице изван институције неопходно је обезбедити да се уговором 
пренесу права на изведеном делу на саму институцију30 како би институција мо-
гла да дигитализовано дело стави у поновну употребу. Додатно, треба уочити да 
ПСИ Директива, за разлику од домаћег оквира, утврђује општу забрану органу 
да уговором, другим споразумом или одлуком одобри тражиоцу поновну употре-
бу информација која би спречила поновну употребу тих информација од стране 
других корисника, али и и изузетке у одређеним ситуацијама, а нарочито у сврху 
дигитализације информација у области културе, и то на период који не сме бити 
дужи од 10 година.31

Узимајући у обзир да је основни циљ регулаторног оквира поновне употребе 
информација ослобађање у облику отворених података оних добара која су кре-
ирана управо од стране јавног сектора, поставља се као питање да ли су добра 
настала у оквиру рада културних институција у јавном сектору предмет зашти-
те интелектуалне својине и да ли услед тога може бити ускраћен приступ овим 
добрима. Зато је значајно обратити пажњу на околност да се изузимање из ре-
жима ауторско-правне заштите, по сили закона, односи на службене материјале 
државних органа и органа који обављају јавну функцију32. Чини се да се сто-
га ауторско-правна заштита не може односити на, у првом реду, све материјале 
који имају нормативни, програмски или политички значај, као и материјале који 
садрже податке који су у функцији израде материјала из прве групе, а које су из-
радили државни органи или органи који обављају јавну функцију. Ово тумачење 
је телеолошко, јер полази од разлога због којег би „службени материјали држав-
них органа и органа који обављају јавну функцију“ били искључени из режима 
ауторскоправне заштите. Претпоставка је да је то зато што: а) државни интерес 

29 Иза Разија Мешевић, „Ауторскоправни и практични аспекти дигитализације културне баштине“ 
у оквиру Правни аспекти дигитализације културне баштине, уредник Драган Прља, Институт за 
упоредно право из Београда и Српска академија наука и уметности, Београд 2017, ст. 118.

30 Ibid., ст. 127.
31 ПСИ Директива, члан 11.
32 Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 

29/2016 – одлука УС“), члан 6 став 2 тачка 2.
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налаже да такви материјали слободно циркулишу, а не да њихова циркулација 
буде ометана деловањем ауторског права, б) ови материјали настају захваљујући 
средствима из буџета односно ‘новцем грађана’, те не постоји интерес заштите, и 
в) држава не жели да се као послодавац или налогодавац аутора тих материјала 
излаже компликацијама уређивања тог односа. Са друге стране, треба имати у 
виду да се изузимање из режима ауторско-правне заштите, у нашем праву, односи 
само на ауторска дела али не и на базе података на којима може постојати срод-
но право у корист институција културе.

Сходно изнесеном, извесно је да је за успешну примену новоуспоставље-
ног законског оквира поновне употребе информација неопходно разјаснити обим 
заштите интелектуалне својине у односу на предмете који настају у оквиру рада 
органа. Добра страна ширег опсега ауторско-правне заштите се огледа у могућ-
ности да органи заштите интегритет дела која отварају за даље коришћење услед 
околности да уколико не постоји ауторско правна заштита не постоји правни на-
чин ни да органи могу заштити даље злонамерне измене дела.33

Одбијање захтева по додатним основима може проузроковати различита 
тумачења приликом почетка примене новог регулаторног оквира услед околности 
да за њих не постоји пракса која је већ успостављена за изузетке који произила-
зе из ЗСПИЈЗ. Орган који одбије захтев за поновну употребу због заштите права 
интелектуалне својине, дужан је да пружи обавештење о носиоцу права интелек-
туалне својине уколико му је познат, односно о лицу које је пренело права инте-
лектуалне својине. У складу са ПСИ Директивом34 ова обавеза се не односи на 
библиотеке, архиве и музеје како им не би проузровала превише додатног посла, 
што у оквиру Закона није случај.

ЗАКЉУЧАК

И даље је потпуно неизвестан потенцијалан утицај примене регулативе из области 
отворених података на дигитализацију културне баштине. Но, јасно је да установе 
културе што пре треба да развију механизме који ће им омогућити да управљају 
овим процесом. Установама културе је неопходно да се организују ради загова-
рања измена секторских закона (попут Закона о библиотечко-информационој де-
латности) како би стекли право да дају уже лиценце и остварују финансирање 
кроз наплату трошкова. Додатно, било би од значаја да се установе културе допу-
ном Закона о електронској управи изборе не само на право за накнаду трошкова 
већ и разумног поврата улагања, као и за друга права која им припадају према 
ПСИ Директиви.

33 Radim Polčák, Digitisation, Cultural Institutions and Intellectual Property, Masaryk University Journal 
of Law and Technology, Vol. 9:2 2015. 

34 ПСИ Директива, члан 4 став 3.
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Коначно, како је процес дигитализације културне баштине у раној фази, а 
поступак отварања података тек у зачетку, препоручљиво је појединачно пратити 
препреке на које се наилази, као и њихову међусобну интеркацију која ће у бу-
дућности бити више него учестала.

WHAT OPEN DATA CAN BRING TO THE DIGITALIZATION
OF CULTURAL HERITAGE

Đorđe Krivokapić* and Jelena Adamović**
* Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

** SHARE Foundation

SUMMARY: XXI Century has largely been proclaimed to be an era of data as fundamental 
drive of digital transformation. The European Union implemented regulatory framework for 
open data to a great extent and thus enabled business actors, organizations for science and 
research, media and other state and civil organizations of interest to use data from public 
sector more easily.

In Serbia, the initial regulation of this issue and the introduction of the concept of 
open data in the legal system of Serbia occurred in spring 2018, by adopting the Law on 
Electronic Government. The new regulatory approach implies two different aspects of open 
data access: proactive and passive. If adequately implemented, solutions provided by the 
existing Law on Electronic Government may influence the digitization of cultural heritage.

Keywords: open data, right to access, reuse of data, digitalization, digital transformation 
cultural heritage
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