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Проф. др Дра ган Пр ља
Ин сти тут за упо ред но пра во, бе о град

СЛО БО ДА РАЗ МЕ НЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА  
У ДИ ГИ ТАЛ НОМ СВЕ ТУ

Ре зи ме: Сло бод на раз ме не ин фор ма ци ја у ди ги тал ном све ту пред у слов је 
кре а тив ног ства ра ла штва у 21. ве ку. ве ли ка до ступ ност ин фор ма ци ја, ко ја је 
по сле ди ца раз во ја ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, про из ве ла је низ по зи тив них, али 
и не га тив них по сле ди ца. Ни ка да ра ни је ин фор ма ци је и аутор ска де ла ни су би ли 
до ступ ни ји за кре а тив но ства ра ла штво, али ни кад до са да ни је би ло то ли ко 
зло у по тре ба аутор ских пра ва. По сто је ћа прав на ре гу ла ти ва чи ји је основ ни циљ 
да за шти ти аутор ска пра ва на од ре ђе ни на чин по ста ла је пре пре ка сло бод ној 
раз ме ни ин фор ма ци ја и да љем кре а тив ном ства ра ла штву. У тра же њу са вре ме
них ре ше ња ко ја ће по ми ри ти по тре бу сло бод не раз ме не ин фор ма ци ја и по тре бу 
за шти те аутор ских пра ва ја вља ју се раз не вр сте ли цен ци од ко јих су да нас нај
при хва тљи ви је ли цен це отво ре ног са др жа ја, од но сно ли цен це кре а тив не за јед
ни це (cre a ti ve com mon li cen ses).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ИН Те лек ТУ ал На Сво јИ На, аУТоР Ско ПРа во, 
лИ цеН це оТво Ре НоГ Са ДР жа ја, лИ цеН це кРе а ТИв Не За јеД НИ це

1. ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НА СВО ЈИ НА И ЈАВ НИ ДО МЕН

Под пој мом ин те лек ту ал не сво ји не озна ча ва мо ства ра ла штво ума, 
кре а тив на де ла (про на ла ске, књи жев на и умет нич ка де ла, сим бо ле, име на, 
итд.). Ин те лек ту ал на сво ји на ни је кон крет но, ма те ри јал но вла сни штво 
над не ким пред ме том, већ пра во од но сно скуп овла шће ња ко је прав ни 
по ре дак зе мље при зна је но си о цу пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Ова пра ва 
има ју ауто ри, про на ла за чи и оста ли но си о ци пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. 
Ин те лек ту ал на сво ји на је уни кат на и она је плод лич не кре а тив но сти и 
ино ва тив но сти. То мо же би ти би ло ко ја ак тив ност из би ло ко је обла сти 
жи во та: про на ла зак из би ло ко је обла сти тех ни ке, име под ко јим се про да је 
про из вод или ну ди услу га, пе сма, сли ка, филм, и сл. Ско ро у сва ком по је-
ди нач ном слу ча ју, ин те лек ту ал на сво ји на сти му ли ше на пре дак, тран сфор-
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ми шу ћи дру штво и до да ју ћи вред ност на шем жи во ту.1 Ин те лек ту ал на сво-
ји на се де ли на две ка те го ри је: ин ду стриј ску сво ји ну и аутор ско пра во.
Ин ду стриј ска сво ји на об у хва та па тен те за про на ла ске, жи го ве, ин ду стриј ски 
ди зајн и ге о граф ске озна ке и озна ке по ре кла, и то по гра фи ју ин те гри са них ко ла. 

Аутор ско пра во укљу чу је, али се не огра ни ча ва на књи жев на де ла (као 
што су ро ма ни, по е зи ја и дра ме), на уч на де ла (мо но гра фи је, члан ци, пре да-
ва ња), фил мо ви, му зич ка де ла, умет нич ка де ла (као што су цр те жи, сли ке, 
фо то гра фи је, ко ре о гра фи је, скулп ту ре, итд.), ре фе рент на де ла, но ви не, 
ре кла ме, ма пе, тех нич ке цр те жи, ком пју тер ски про гра ми, ба зе по да та ка 
и ар хи тек тон ски ди зајн. Аутор ско пра во се пр во шти ти ло у штам пар ској 
ин ду стри ји, а ка сни је се про ши ри ло и на сва оста ла аутор ска де ла. Из раз 
аутор ско пра во ка рак те ри сти чан је за европ ско пра во. У англосаксонском 
праву се ко ри сти из раз ко пи рајт (eng. copyright) Основ на раз ли ка из ме ђу 
ова два из ра зе је у то ме што је аутор ско пра во у су шти ни лич но пра во 
ауто ра ба зи ра но на ве зи из ме ђу ауто ра и ње го вог де ла, док се ко пи рајт 
стрикт но од но си на де ло као та кво.

Пи та ње јав ног до ме на (енг. pu blic do main), од но сно јав ног вла сни штва 
је јед но од нај че шће рас пра вља них пи та ња у ве зи са ин те лек ту ал ном сво-
ји ном. 

Да нас јав ни до мен озна ча ва јав но вла сни штво ин те лек ту ал не сво ји не. 
То је прав ни ин сти тут ан гло сак сон ског пра ва и озна ча ва зна ње и ино ва-
ци је у од но су на ко је ни јед на осо ба, или дру ги прав ни су бјект не мо же (или 
не же ли) да ус по ста ви или одр жа ва вла снич ке ин те ре се. Па ова ква аутор-
ска де ла и ино ва ци је чи не део оп штег кул тур ног и ин те лек ту ал ног на сле ђа 
чо ве чан ства ко је у прин ци пу сва ко мо же да ко ри сти или ис ко ри шћа ва.2

У исто риј ском сми слу јав ни до мен је прет хо дио за шти ти ин те лек ту ал не 
сво ји не. Пр во су сва кул тур на и на уч на де ла пред ста вља ла јав ни до мен, па 
се тек раз во јем штам пар ске ин ду стри је и тр жи шта до но се прав ни про пи си 
о за шти ти аутор ских пра ва. По јам јав ног до ме на уоб ли чен је кра јем 19. ве ка. 
Вик тор Иго, фран цу ски књи жев ник, 1878. је од ре дио два глав на обе леж ја 
јав ног до ме на. Пр во, да де ло на кон што га аутор об ја ви ни је ви ше је ди но 
ње го во вла сни штво већ при па да и људ ском ду ху, по ста је дру штве но јав но 
до бро и, са дру ге стра не, си гур на суд би на де ла је да јед ног да на по ста не 
јав но до бро. Берн ска кон вен ци ја из 1886. го ди не по зи ва се на јав ни до мен 
ко ме при па да ју де ла ко ја не ма ју ви ше аутор ско прав ну за шти ту.3

1 За шти та ин те лек ту ал не сво ји не у Ср би ји, Ин тер нет адре са: http://www.po slov na ze-
na.biz/po slo va nje/za sti ta-in te lek tu al ne-svo ji ne-u-sr bi ji-1-1186 

2 Јав но вла сни штво, Ин тер нет адре са: http://sr.wi ki pe dia.org/, pro na đe no 6.11.2010.
3 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, In ter net adre sa: http://www.wi po.int/ip-de ve lop-
ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, pro na đe no 6.11.2010.
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Јав ни до мен као ар гу мент ко ри сте мно ги кри ти ча ри са да шњег си сте ма 
за шти те ин те лек ту ал не сво ји не. Пи та њем јав ног до бра ба ви се Свет ска ор га-
ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну, као и мно ги по ли ти ча ри и вла де. Мно ги 
про јек ти ди ги та ли за ци ја кул тур ног на сле ђа ба зи ра ју се на јав ном до ме ну.4

Ни ка ква до зво ла ни је по треб на да би се ко ри стио или ко пи рао, од но-
сно ди стри бу и рао ма те ри јал ко ји је део јав не сво ји не, без об зи ра на свр ху 
или на ме ну ка ко при ват ну та ко и ко мер ци јал ну (ин ду стриј ску). То се мо же 
чи ни ти пот пу но бес плат но, без пла ћа ња пра ва на ко ри шће ње, трај ни, или 
при вре ме ни за куп ли цен це и слич но.

Јав ни до мен се мо же де фи ни са ти и као су прот ност ра зним об ли ци ма 
за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, јав ни до мен сто ји на су прот за шти ће ним 
роб ним мар ка ма, па тен ти ма и слич но. За ма те ри јал под “јав ним вла сни-
штвом” не ма за ко на ко ји га чу ва од ко ри шће ња од стра не чла но ва дру-
штва. Мо же се ре ћи да ма те ри јал ко ји је пред мет јав не сво ји не слу жи као 
основ за но ви кре а ти ван рад. 

При ли ком де фи ни са ња пој ма јав ног вла сни штва од но сно јав не сво ји не 
мо же се ре ћи да је то оно што при па да свим љу ди ма. При ли ком ко ри шће ња 
де ла ко ји је део јав ног до ме на ни сте чак ни у оба ве зи да се по зи ва те на ори-
ги нал ног ауто ра, иако се то сма тра уч ти вим и фер од но сом. Ме ђу тим, тре ба 
има ти на уму да, иако је до зво ље на кре а тив на упо тре ба де ла у јав ном вла-
сни штву, као и ње го во ме ња ње, уна пре ђи ва ње и/или ин кор по ра ци ја у дру га 
де ла, то не зна чи да и но во де ло ко је мо же на ста ти том при ли ком пред ста вља 
јав ну сво ји ну, оно мо же да са др жи и де ло ве ко ји спа да ју под до мен за шти те 
аутор ских пра ва, то јест мо же би ти вла сни штво ауто ра ко ји га је ство рио, те 
уко ли ко ни је ја сно на зна че но да и то но во де ло аутор ста вља у јав но вла сни-
штво тре ба прет по ста ви ти да по сто је не ка за др жа на пра ва.

Аутор ска пра ва цен трал ну па жњу по кла ња ју екс пло а та ци ји ра да, али 
ни ка да не ре гу ли шу сам при ступ и упо тре бу де ла док је код јав ног до ме на у 
пр вом пла ну мо гућ ност ин те лек ту ал ног при сту па де ли ма у јав ном до ме ну.5

Јав но до бро је ге не рал но де фи ни са но као ма те ри јал ко ји не под ле же 
за шти ти аутор ских пра ва или је ма те ри јал ко ме су аутор ска пра ва ис те кла, 
пре ста ла да ва же. Јав но вла сни штво упу ћу је на пот пу но од су ство аутор ске 
за шти те де ла, од но сно на ин те лек ту ал ну сво ји ну ко ја ни је кон тро ли са на 
од стра не не ког.

Ма те ри јал, рад де кла ри сан као јав ни до мен или вла сни штво се мо же 
сма тра ти де лом “јав ног кул тур ног на сле ђа”, сва ки члан дру штва се под сти че 
да га ко ри сти за сва ку свр ху, укљу чу ју ћи ко пи ра ње, мо ди фи ко ва ње, уна пре-
ђе ње, чак га мо же те и про да ти од но сно ко ри сти ти у ко мер ци јал не свр хе. 

4   Ibi dem.
5   Ibi dem.
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Аутор ско де ло по ста је део јав ног до ме на или он да ка да ори ги нал ни 
аутор де ла ста ви де ло на рас по ла га ње дру штву, ка да се све сно, до бро-
вољ но и нео по зи во од рек не пра ва ко ја му као ауто ру де ла сле ду ју, или још 
че шће ка да пра ва на ко пи ра ње и ко ри шће ње не ког де ла ис тек ну, од но сно 
ка да де ло до стиг не од ре ђе ну ста рост, или ка да ори ги нал ни аутор, од но сно 
но си лац пра ва не про ду жи пра ва ко ја има или их се од рек не.

Аутор ска де ла и ино ва ци је мо гу се на ћи у јав ном до ме ну на раз ли чи те 
на чи не:

1. Из о стан ком прав не за шти те за то што су: кре а тив на де ла ко ја су 
на ста ла пре до но ше ња за кон ске ре гу ла ти ве у овој обла сти (де ла 
Ви ли ја ма Шек спи ра, Лу дви га ван Бе то ве на, Ар хи ме до ви про на-
ла сци, итд.), де ла; на род не умо тво ри не, тра ди ци о нал ни фол клор; 
де ла за ко је се не мо же утвр ди ти ко је аутор, не кре а тив на де ла ко ја 
због не до стат ка кре а тив но сти не пот па да ју под за шти ту за ко на о 
аутор ским пра ви ма (ма те ма тич ке фор му ле, суд ске од лу ке, ле ги-
сла ти ва, ин ту и тив но ор га ни зо ва не збир ке по да та ка, азбуч ни спи-
ско ви, ре зул та ти пре тра жи ва ња, итд.).6

2. Ис те ком прав не за шти те за то што је про шао рок. Ве ћи на аутор-
ских пра ва има рок тра ја ња и кад про ђе тај рок де ло или па тент 
пре ла зи у јав но вла сни штво. Код па те на та тај рок је уоби ча је но 20 
го ди на, а код аутор ских пра ва је по треб но да се ис пу ни ви ше усло ва. 
Ти усло ви су: да је де ло об ја вље но пре 1.1.1923. или нај ма ње 95 го ди на 
пре 1. ја ну а ра те ку ће го ди не, да је вла сник аутор ских пра ва умро 
нај ма ње 70 го ди на пре 1. ја ну а ра те ку ће го ди не, да ни јед на др жа ва 
пот пи сни ца Берн ске кон вен ци је о аутор ским пра ви ма ни је од ре-
ди ла трај на аутор ска пра ва на од ре ђе ном де лу, да САД и ЕУ ни су 
до не ле прав ни акт о про ду же њу тра ја ња аутор ских пра ва.

3. од ри ца њем од прав не за шти те. За ко ном о аутор ским пра ви ма 
САД сва де ла ство ре на од стра не Вла де САД ста вља ју се у јав но 
вла сни штво. По је ди не ин сти ту ци је и ауто ри мо гу се од ре ћи прав не 
за шти те и пре не ти сво ја де ла у јав ни до мен уз по моћ ре ци мо ГНУ 
ли цен ци за сло бод ну до ку мен та ци ју, ли цен це сло бод ног софт ве ра, 
“copyleft” ли цен ци, “Cre a ti ve Com mon 0” ли цен це. У слу ча ју ка да 
је аутор де ла све сно, до бро вољ но и нео по зи во ста вио сво је де ло у 
јав ни до мен, он се од ре као свих пра ва ко је је имао над тим де лом и 
не мо же их ка сни је (у слу ча ју да про це ни дру га чи је) опо зва ти, од но-
сно по вра ти ти пра ва над до тич ним де лом. То зна чи да је у мо мен ту 
ста вља ња де ла био све стан да ће се ње го во де ло мо ћи ко ри сти ти 
без ика кве на кна де, од би ло ко га и на би ло ко ји на чин. На при-
мер, ауто ри де ла ко ји су сво је ра до ве ста вља ли у јав но вла сни штво 

6   Јав но вла сни штво, Ин тер нет адре са: http://sr.wi ki pe dia.org/, пронађенo 6.11.2010.



Год. III (2011): стр. 33-48

Сло бо да раз ме не ин фор ма ци ја у ди ги тал ном све ту 37

пре 20-30 го ди на ве ро ват но ни су мо гли ни да прет по ста ве да ће се 
њи хо ва де ла ко ри сти ти у ме ди ју му као што је ин тер нет и на на чи не 
и у свр хе у ко је се ко ри сте. Пре по ру ком Уне ска из 2003. го ди не, 
ко ја се од но си на уни вер зал ни при ступ сај бер про сто ру у окви ру 
де фи ни ци је јав ног до ме на, укљу чу ју се и јав ни по да ци и зва нич не 
ин фор ма ци је ко је ства ра ју вла де и ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
до бро вољ но им омо гу ћу ју при ступ.7 Прак тич но, мо же се ре ћи да 
је ма те ри јал ко ји је де кла ри сан ли цен цом “јав но до бро” за пра во 
ма те ри јал са нул том ли цен цом. Од ри ца ње од са да шњих и бу ду ћих 
аутор ских пра ва мо гу ће је на осно ву прав них про пи са аме рич ког 
за ко но дав ства, ко је ре гу ли ше “јав ни до мен”. У на шем пра ву та ква 
мо гућ ност пре но са свих аутор ских пра ва или од ри ца ња од свих 
аутор ских пра ва не по сто ји.8 

Зна чај по сто ја ња јав ног до ме на је ве ли ки из ви ше раз ло га: обра зов ног, 
де мо крат ског, еко ном ског и сло бод не кон ку рен ци је. Та уло га је јед на ког зна-
ча ја као и уло га по сто ја ња аутор ских пра ва, јер омо гу ћу је кул тур ну ра зно-
ли кост, сло бо ду ства ра ња, ино ва ци је, раз вој кул ту ре и на у ке. Сна жан и јак 
јав ни до мен у кул ту ри и на у ци омо гу ћа ва ства ра ња кул тур ног бла га чо ве-
чан ства и до ступ ност тог бла га сви ма. То је основ ни по кре тач дру штве ног 
и еко ном ског раз во ја и шти ти од при ва ти за ци је, при сва ја ња и пред ста вља 
ба ланс у од но су на по сто ја ње ис кљу чи во сти ин те лек ту ал не сво ји не.9

Ве ли ку прет њу јав ном до ме ну пред ста вља ју по ку ша ји ства ра ња ди ги-
тал них мо но по ла уз по моћ тех но ло шких ме то да огра ни ча ва ња при сту па 
ди ги тал ним са др жа ји ма.

Упра вља ње ди ги тал ним пра ви ма (Di gi tal Rights Ma na ge ment – DRM) 
пред ста вља тер мин ко ји по кри ва не ко ли ко раз ли чи тих си сте ма и ме ха-
ни за ма гло бал не кон тро ле са др жа ја. Дру гим ре чи ма, ДРМ би тре ба ло да 
оза ко ни си сте ме кон тр о ле ко ји омо гу ћа ва ју пот пу но кон тро ли са ње ди ги-
тал них са др жа ја, би ло ко ја упо тре ба да је у пи та њу. Ра ни при мер ДРМ-а су 
крип то ва ни ДВД са др жа ји ко ји су ко ди ра ни од ре ђе ном ен крип ци јом чи ји 
је кључ у вла сни штву ДВД фо ру ма и др жи се у тај но сти, па пр о из во ђа чи 
ДВД пле је ра мо ра ју пот пи са ти од ре ђе не уго во ре ка ко би мо гли да ре про ду-
ку ју крип то ва ни ДВД са др жај. Ово је са мо је дан од при ме ра ка ко ДРМ про-
7 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.

8 Ин тер нет адресa: http://cre a ti ve com mons.org.rs/faq. про на ђе но 6.11.2010.
9 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.
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пи си оне мо гу ћа ва ју сло бод ну раз ме ну са др жа ја, па се че сто мо же чу ти да 
би скра ће ни ца ДРМ тре ба ло да озна ча ва Di gi tal Re stric ti ons Ma na ge ment.10

2. ИЗА ЗОВ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОМ КОН ЦЕП ТУ АУТОР СКИХ ПРА ВА

Ду го се ни је до во дио у пи та ње кон цепт аутор ског пра ва, али по ја вом и 
раз во јем но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ин тер не та кон цепт аутор-
ских пра ва по чи ње да се зна чај но ме ња, од но сно да до би ја ал тер на ти ву у 
ви ду отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма.

У дру гој по ло ви ни де ве де се тих го ди на упо ре до са раз во јем ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја раз ви ја ла се и иде ја ства ра ња софт ве ра отво ре ног 
ко да, од но сно бес плат ног софт ве ра. Ауто ри ова квог софт ве ра омо гу ћа-
ва ли су дру ги ма да софт вер: бес плат но ко ри сте, при сту па ју из вор ном ко ду, 
ди стри бу и ра ју и да га уна пре ђу ју, од но сно ме ња ју.11

Ко ми си ја Европ ске уни је је 2007. уста но ви ла ли цен цу за бес пла тан 
софт вер од но сно софт вер отво ре ног ко да под на зи вом “The Euro pean Union 
Pu blic Li cen ce” (EUPL). Зва нич на вер зи ја ове ли цен це до ступ на је на 22 зва-
нич на је зи ка ЕУ. Да нас у све ту по сто ји пре ко 100 раз ли чи тих ли цен ци за 
бес пла тан софт вер, од но сно софт вер отво ре ног ко да.12

По ја ва ко пи лефт (енг. Copyleft) ли цен це и ли цен це отво ре ног са др жа ја 
(Open Con tent Li cen se) ука зу ју на по тре бу ра ди кал не про ме ном ме ђу на-
род не по сто је ће ре гу ла ти ве аутор ских пра ва у ци љу ства ра ња фун да мен-
тал них пра ва на фер и јав ну упо тре бу у ди ги тал ном све ту. Ко пи лефт и 
Ли цен це отво ре ног са др жа ја ства ра ју са мо суб кул ту рал на остр ва сло бод не 
упо тре бе и ди стри бу ци је ра до ва у окви ру ве ли ког мо ра не-сло бод не ме диј-
ске кул ту ре.13

Иде ја о ства ра њу софт ве ра отво ре ног ко да вре ме ном се, са свим оче ки-
ва но, про ши ри ла и на оста ла аутор ска де ла. Ова иде ја ства ра ња сло бод-
ног софт ве ра, од но сно отво ре ног са др жа ја, ко ја се по ја вљу је на стан ком 
ди ги тал ног све та, ра ди кал но ме ња кон цепт аутор ских пра ва. На су прот 
иде ји о ге ни јал ном ауто ру ко ји сво је де ло шти ти аутор ским пра ви ма и дру-
ги ма омо гу ћа ва са мо да бу ду па сив ни ко ри сни ци, су прот ста вља се иде ја о 
10 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фо р ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 

адре са: http://www.bos.rs/ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, про на ђе но 4.11.2010.
11 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, про на ђе но 6.11.2010.

12 Ин тер нет адре са: http://www.osor.eu/eupl, про на ђе но 14.11.2010.
13 Law ren ce Li ang, Gu i de to Open Con tent Li cen ses, 2004, Ин тер нет адре са: http://me dia.

open cul tu res. net/open_con tent_gu i de/ocl_v1.2.pdf, про на ђе но 4.11.2010.
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ауто ру ко ји же ли да омо гу ћи крај њем ко ри сни ку да по ста не ко а у тор, од но-
сно да мо же софт вер или дру го де ло да ко пи ра, ме ња, уна пре ђу је. Та ко да 
те но ве ди ги тал не сло бо де, но ва ди ги тал на кул ту ра омо гу ћа ва обич ном 
ко ри сни ку, обич ном чо ве ку да по ста не ко а у тор, да ство ри но ву вред ност, 
но во умет нич ко, књи жев но или дру го де ло. Ова кав мо дел фун да мен тал но 
ме ња тра ди ци о нал но схва та ње аутор ских пра ва. Осно ва ове но ве иде је 
је да ства ра ла штво по чи ва на кре а тив ној упо тре би по сто је ћих де ла у јав-
ном до ме ну. Део ове но ве иде је је и са рад ња де се ти на или сто ти на ауто ра 
у ства ра њу јед ног но вог де ла. Не ка де ла, као што су, ре ци мо, ве ли ке ен ци-
кло пе ди је, мо гу ће је ство ри ти са мо са рад њом ве ли ког бро ја ауто ра ши ром 
све та. До бар при мер ка ко се на осно ву по сто је ћег аутор ског де ла уз по моћ 
кре а тив но сти ства ра но во аутор ско де ло је хип-хоп му зи ка. Мно ге но во-
ство ре не кул тур не вред но сти за пра во су за сно ва не на ко пи ра њу већ по сто-
је ћих аутор ских де ла. Ди зај ни ра ње но вих ме ди ја, ре ци мо на ин тер не ту, 
за сно ва но је у ве ли кој ме рио на ко пи ра њу по сто је ћих фон то ва, скрип то ва, 
ала та, итд. На су прот кла сич не иде је о аутор ском пра ву ко је оне мо гу ћа ва 
да ље ко ри шће ње и из ме ну аутор ског де ла, сто ји иде ја са рад ње у ства ра њу 
на ба зи сло бод не раз ме не ин фо р ма ци ја у ди ги тал ном све ту. Па сив ни ко ри-
сни ци аутор ских де ла по ста ју кре а тив ни са рад ни ци ко ји не пре кид но обо-
га ћу ју јав ни до мен до сту пан сви ма. Јав ни до мен пред ста вља за јед нич ки 
ре сурс ко ји је до сту пан сви ма и ко ји се мо же ко ри сти ти без по тре бе до би-
ја ња би ло ка квих одо бре ња и до зво ла. Не што слич но ули ца ма, пар ко ви ма 
и игра ли шти ма, ко ји су у јав ном до ме ну и сви их мо гу ко ри сти ти.14

Енорм ним по ве ћа њем бр зи не про то ка ин фор ма ци ја и до ступ но сти 
аутор ских де ла у свим об ли ци ма до ве ло је у не сра зме ру кла си чан кон-
цепт аутор ских пра ва са по тре бом по сто ја ња јав ног до ме на и мо гућ но сти 
до ступ но сти зна ња, као и мо гућ но сти ства ра ња но вог зна ња као јав ног 
до бра про ис те клог из јав ног ин те ре са. 

Пу но је раз ло га за омо гу ћа ва ње при сту па аутор ском де лу као отво ре-
ном са др жа ју. Не ки од тих раз ло га су:

Ауто ри ко ји још увек ни су по ста ли по зна ти же ле да се што ве ћи број •	
љу ди упо зна са њи хо вим де лом, од но сно же ле да га по пу ла ри шу 
ка ко би из гра ди ли сво ју ре пу та ци ју. На тај на чин се мо гу обез бе-
ди ти но ви на сту пи, но ви спон зо ри, итд.
Из бе га ва ју се по сред ни ци, ди стри бу те ри и омо гу ћа ва се ди рек тан •	
кон такт са ауто ри ма.
Ауто ри ко ји де ла не ства ра ју да би за ра ди ли већ из дру гих раз ло га – •	
да би ши ри ли сво је иде је.

14   Ibi dem.
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Иде ја отво ре ног са др жа ја омо гу ћа ва да се и за ра ди та ко што се ака дем-•	
ској за јед ни ци и не про фит ним ор га ни за ци ја ма мо же омо гу ћи ти сло-
бо дан при ступ, а за др жа ва ју се пра ва на ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.
Не по зна ти ауто ри мо гу сво ја де ла по ну ди ти као пот пу но сло бо дан •	
са др жај, а по ну ди ти они ма ко ји то же ле да да ју до на ци је оно ли ко 
ко ли ко же ле.
Ауто ри ко ји де ла об ја вљу ју на кла си чан на чин, ре ци мо у штам па-•	
ним ме ди ји ма, ако исто вре ме но об ја ве сво је де ло и на ин тер не ту као 
отво ре ни са др жај обич но та ко по спе шу ју про да ју свог штам па ног 
де ла, јер омо гу ћа ва ју куп ци ма да се са њим упо зна ју пре ку по ви не.
Не ки од ауто ра су при ву че ни иде јом ин те лек ту ал не са рад ње, од но-•	
сно иде јом иде а ли зма, и њи хов број на ин тер не ту ни је ма ли.
Мно ги ауто ри фи нан си ра ни су за свој рад из јав них сред ста ва, па •	
је ло гич но да њи хо ва де ла бу ду до ступ на као јав но ин те лек ту ал но 
до бро.15

3. ЛИ ЦЕН ЦЕ ОТВО РЕ НОГ СА ДР ЖА ЈА

Но ве иде је о сло бод ном софт ве ру, сло бод ном при сту пу ин фор ма ци-
ја ма, до би ле су и сво је кон крет не об ли ке у ра зним ли цен ца ма отво ре ног 
са др жа ја ко је су тре ба ле да пред ста вља ју сред ства за оства ри ва ње за јед нич-
ког ци ља про ши ре ња де ла до ступ них у јав ном до ме ну. Ако је аутор од лу чио 
да омо гу ћи при ступ свом де лу као отво ре ном са др жа ју, сам аутор до но си 
од лу ку о ти пу ли цен це ко ји же ли да иза бе ре, а ко јом ће пре ци зни је де фи-
ни са ти ко ја пра ва же ли да за др жи. На рав но, пр ва прет по став ка да ва ња 
ли цен це отво ре ног са др жа ја је да аутор има ва же ће аутор ско пра во ка ко 
би мо гао сво ја екс клу зив на пра ва пре не ти на дру ге. Без одо бре ња ауто ра 
у окви ру од ре ђе не ли цен це ни је мо гу ће ко ри сти ти де ло, од но сно оно се 
на ла зи под пу ном за шти том аутор ског пра ва. Све ли цен це отво ре ног са др-
жа ја у ства ри од ре ђу ју ко је су сло бо де у од но су на де ло до зво ље не. Не ка 
пра ва су за јед нич ка за све ли цен це отво ре ног са др жа ја, као што је то пра во 
на ко пи ра ње, док су дру га ве за на са мо за од ре ђе ну вр сту ли цен ци, као што 
је, на при мер, пре ра да де ла. Сва ко де ло ко је је ство ре но на осно ву по сто-
је ћег де ла је пре ра ђе но де ло. Основ на раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих вр ста 
ли цен ци отво ре ног са др жа ја је баш у то ме ка ко ре ша ва ју пи та ња ве за на 
за но во на ста ло пре ра ђе но де ло. Код ГНУ ли цен ци зах те ва се оба ве зно да 
де ло ко је је пре ра ђе но на осно ву де ла ко је је под ГНУ ли цен цом мо ра би ти 
ли цен ци ра но под ГНУ ли цен цом. То за пра во зна чи да ка да не ко има при-
ли ку да ко ри сте ћи де ло ко је је под ли цен цом отво ре ног са др жа ја и на ба зи 
15 Ibi dem.
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ње га ство ри пре ра ђе но де ло, не мо же то де ло са да учи ни ти не до ступ ним, 
већ га мо ра ли цен ци ра ти као отво ре ни са др жај. На овај на чин се оне мо гу-
ћа ва да то но во пре ра ђе но де ло иза ђе из јав ног до ме на, ка да је већ на ста ло 
на осно ву де ла ко је је у јав ном до ме ну. Пи та ње мо гућ но сти кон тро ле пре-
ра ђе них ра до ва на осно ву ли цен це нај ва жни је је пи та ње ли цен ци отво ре-
ног са др жа ја. Још јед но ва жно пи та ње ли цен ци отво ре ног са др жа ја је сте 
пи та ње ко ри шће ња де ла у ко мер ци јал не и не ко мер ци јал не свр хе. Аутор 
сам од лу чу је да ли ће до зво ли ти са мо не ко мер ци јал ну или и ко мер ци јал ну 
упо тре бу свог де ла. Ако се од лу чи да омо гу ћи не ко мер ци јал но ко ри шће ње 
ње го вог де ла, он и да ље мо же, на осно ву свог аутор ског пра ва, да скло пи 
уго вор са из да ва чем, об ја ви сво је де ло и оства ри еко ном ску на кна ду. Ве ћи на 
ли цен ци отво ре ног са др жа је зах те ва ју по што ва ње стрикт не про це ду ре 
ка ко би се мо гло сма тра ти да је де ло ли цен ци ра но под ли цен цом отво ре ног 
са др жа ја. Ли цен ци ра ње под ли цен цом отво ре ног са др жа ја не ма ни ка кав 
ути цај на пра во фер ко ри шће ња аутор ских пра ва. То зна чи да и онај ко 
не же ли да тра жи одо бре ње ауто ра, од но сно да при хва ти ли цен цу, мо же 
ко ри сти ти сво је пра во на фер упо тре бу де ла у не ко мер ци јал не и обра зов не 
свр хе. Ка рак те ри сти ка ли цен ци отво ре ног са др жа ја је да има ју стан дард ну 
кла у зу лу и да не да ју ни ка кву вр сту га ран ци ја, што је и оче ки ва но јер се не 
зах те ва фи нан сиј ска на док на да за упо тре бу де ла.16 

Ли цен це отво ре ног са др жа ја мо гу се по де ли ти на осно ву то га да ли 
су оп штег ти па као „Ли цен це кре а тив не за јед ни це” или су на ме ње не за 
од ре ђе ни ме диј, као што су, на при мер, софт вер или му зич ка де ла. Пре ма 
при ро ди, ли цен це отво ре ног са др жа ја мо гу се по де ли ти на оне ко је про-
мо ви шу „ап со лут не“ сло бо де са ма лим огра ни че њи ма, и оне ко је од ре ђу ју 
ја сна огра ни че ња сло бо да ко ри шће ња де ла, као што то чи не „Ли цен це кре-
а тив не за јед ни це”.17

Сло бод на умет нич ка ли цен ца по ја ви ла се 2000. го ди не и она је омо-
гу ћа ва ла ко пи ра ње, ди стри бу ци ју и пре ра ду де ла под усло вом да је ја сно 
на зна че на ова ли цен ца, да је на ве ден аутор ор ги на ла и да је на зна че но где 
се ори ги нал мо же про на ћи. Пре ра ђе ни рад, на стао на осно ву ове ли цен це, 
оста је у јав ном до ме ну и то под Сло бод ном умет нич ком ли цен цом.18

ГНУ по крет и за јед ни ца ко ја се ство ри ла око иде је сло бод ног софт ве ра, 
пред ста вља јед ну од пр вих прак тич них ини ци ја ти ва ко ја је уро ди ла пло дом 
омо гу ћа ва ју ћи љу ди ма да сло бод но ко ри сте пред но сти ин фор ма тич ких 
тех но ло ги ја. Овај по крет је осно ван 1984. го ди не са ци љем ства ра ња сло-
бод ног опе ра тив ног си сте ма слич ног UNIX-u. GNU Ge ne ral Pu blic Li cen ce 
(ГНУ оп шта јав на ли цен ца) – ГНУ ГПЛ пред ста вља сва ка ко јед ну од нај-
16   Ibi dem.
17   Ibi dem.
18   Ibi dem.



Проф. др Дра ган Пр ља

Годишњак Факултета за културу и медије

42

по зна ти јих ли цен ци. На ста ла је за по тре бе ства ра ња сло бод ног софт ве ра и 
ње го вог прав ног ре гу ли са ња. Ова ли цен ца омо гу ћа ва че ти ри ба зич не сло-
бо де: сло бо да ко ри шће ња, ко пи ра ња, мо ди фи ка ци је и ди стри бу ци је мо ди-
фи ко ва них вер зи ја про гра ма. По ред по што ва ња сло бо да ко ри сни ка, ГНУ 
ГПЛ је уста но вио прин цип ко ји је на зван “Copyleft”, што зна чи да се, у слу-
ча ју сло бод ног софт ве ра, он мо ра ди стри бу и ра ти под истим усло ви ма под 
ко ји ма је до би јен. На тај на чин је сло бо да за шти ће на у оба сме ра, јер ГПЛ 
да је сло бо ду и ко ри сни ку и софт ве ру. Еду ка тив ни ма те ри јал и умет нич ка 
де ла се та ко ђе мо гу об ја вљи ва ти под усло ви ма ко ји ко ри сни ци ма обез бе-
ђу ју за до во ља ва ње, у нај ма њу ру ку, еле мен тар них људ ских пра ва ко ри-
сни ка и ауто ра. По ред ли цен це за софт вер, ГНУ про је кат је из не дрио још 
јед ну ли цен цу ко ја је на ме ње на об ја вљи ва њу до ку мен та ци је под на зи вом 
GNU Free Do cu men ta tion Li cen ce (ГНУ ли цен ца за сло бод ну до ку мен та-
ци ју) – ГНУ ФДЛ. ФДЛ је на стао за по тре бе об ја вљи ва ња до ку мен та ци је за 
сло бо дан софт вер и, гру бо ре че но, омо гу ћа ва до ку мен та ци ји оно што ГПЛ 
омо гу ћа ва софт ве ру. Ова ли цен ца је јед на од нај ли бе рал ни јих ли цен ци за 
пи са ни ма те ри јал19

ГНУ Ли цен ца за сло бод ну до ку мен та ци ју пре вас ход но је би ла на ме-
ње на за до ку мен та ци ју ко ја иде уз софт вер. Ка сни је је та ли цен ца ко ри-
шће на и за дру ге са др жа је, по себ но ко лек тив на де ла (на при мер под том 
ли цен цом је на ста ла Ви ки пе ди ја). Овом ли цен цом се да је пра во ко пи ра ња, 
ди стри бу ци је, пре ра де и не ко мер ци јал ног и ко мер ци јал ног ко ри шће ња, 
али пре ра ђе ни ра до ви мо ра ју би ти да ти на ко ри шће ње под истом ГНУ 
ли цен цом (copyleft).20

Ли цен це кре а тив не за јед ни це (Cre a ti ve Com mons Li cen ses) да нас пред-
ста вља ју нај ва жни ји об лик ли цен ци отво ре ног са др жа ја. Њи ма је прет хо-
ди ла Ли цен ца отво ре ног са др жа ја (од 1998. до 2004) ко ја се ин кор по ри ра ла 
у Ли цен це кре а тив не за јед ни це. Иде ја Кре а тив не за јед ни це је знат но ши ра 
од по ну де са мих ли цен ци и она се ба зи ра на ши ре њу зна ња о аутор ским 
пра ви ма, јав ном до ме ну, сло бо ди го во ра, итд. „Ли цен це кре а тив не за јед-
ни це“ омо гу ћу ју ауто ру да пр во иза бе ре да ли же ли да за шти ти сво је де ло 
или не, а по том, ако се од лу чи за не ку вр сту за шти те де ла, мо же да би ра 
јед ну од 6 вр ста ли цен ци.21

19 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фор ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 
адре са: http://www.bos.rs/ ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, пронађенo 4.11.2010.

20 Law ren ce Li ang, gu i de to open con tent li cen ses, 2004, Ин тер нет агре са: http://me dia.
open cul tu res.net/ open_con tent_gu i de/ocl_v1.2.pdf, пронађенo 4.11.2010.

21 Ibi dem.
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4. ЛИ ЦЕН ЦЕ КРЕ А ТИВ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ  
(CRE A TI VE COM MONS LI CEN SES)

Кре а тив но за јед ни цу, као про јект и ор га ни за ци ју, осно вао је Ло ренс 
Ле синг 2001, екс перт за пи та ња сај бер пра ва, са глав ном иде јом да, слич но 
као и по крет за сло бо дан софт вер, омо гу ћи ко ри сни ци ма основ не сло бо де 
ко пи ра ња и ди стри бу и ра ња ра до ва за шти ће них аутор ским пра ви ма уз 
по моћ ви ше раз ли чи тих ли цен ци ко је се не од но се на софт вер, већ на све 
дру ге об ли ке аутор ских де ла.22

Основ но пи та ње ка да се го во ри о де лу ко је се да је на ко ри шће ње ши ро-
ком кру гу ко ри сни ка је на чин ди стри бу ци је, од но сно за шти та аутор ских 
пра ва ауто ра де ла. У сво јим по че ци ма, ко пи рајт је слу жио као за шти та ко ју 
је аутор при ме њи вао на сво је де ло у ци љу омо гу ћа ва ња или оне мо гу ћа-
ва ња ко пи ра ња од стра не из да ва ча. Крај њи ко ри сни ци ни су има ли пре-
ви ше раз ло га про тив, јер се он од но сио са мо на из да ва че не по га ђа ју ћи 
кон зу мен те де ла ко је му је под ле га ло. Раз вој ра чу нар ских тех но ло ги ја и 
мре жа је омо гу ћио ма сов ну раз ме ну ин фор ма ци ја и зна ња. Ко пи ра ње и 
де ље ње књи га, му зич ких са др жа ја или би ло че га дру гог, је по ста ло ла ко и 
бр зо. У том мо мен ту је Copyright по стао огра ни че ње и за ко ри сни ке, ко ји су 
све на ве де не мо гућ но сти са вре ме них тех но ло ги ја има ли у сво јим ру ка ма. 
Кре а тив на сло бо да и мо гућ ност не сме та ног про то ка ин фор ма ци ја и зна ња 
на жа лост ни су по ста ле ци ви ли за циј ске те ко ви не. Из да вач ки и ме диј ски 
ло би ји су ис ко ри сти ли ко пи рајт као ме тод ре пре си је и кон тро ле па уме-
сто да за ко ни шти те ко ри сни ке и омо гу ћа ва ју им сло бо дан при ступ зна њу, 
по че ли су да слу же ком па ни ја ма као сред ство кон тро ле. Мо дер на при ме на 
ко пи рај та у ве ли кој ме ри од сту па од ње го ве ини ци јал не при ме не. Уме сто 
кон тро ле из да ва ча од стра не ауто ра, ко пи рајт слу жи као сред ство кон тро ле 
у ру ка ма из да ва ча у оба сме ра: пре ма ко ри сни ци ма и пре ма ауто ри ма. Сло-
бо да је по ста ла ре зи ду ал на ка те го ри ја, док аутор ска пра ва, уме сто ауто ру, 
при па да ју из да вач кој ком па ни ји ко ја об ја вљу је ње гов рад.23

По ја вљи ва њем сло бод них ли цен ци ко је су омо гу ћи ле ства ра ње сло-
бод них са др жа ја, пра ви ла су до ве де на у слу жбу ко ри сни ка омо гу ћа ва ју ћи 
прав ну за шти ту сло бо де.24

Је дан од по ку ша ја за у ста вља ња ме диј ских ком па ни ја у оства ри ва њу 
екс тра про фи та пред ста вља ју флек си бил не ли цен це ко је ауто ри ма вра-
22 Du sol li er Séve ri ne, sco pIng study on copyrIght and re la ted rIghts and 

the pu blIc do MaIn, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve lop-
ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.

23 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фо р ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 
адре са: http://www.bos.rs/ ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, пронађенo 4.11.2010.

24 Ibi dem.
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ћа ју пра во на сво ја де ла ко ја им про ду цент ске ку ће у не ку ру ку ус кра ћу ју. 
Ли цен це кре а тив не за јед ни це пред ста вља ју сет ли цен ци ко је ауто ри ма омо-
гу ћа ва ју бр зо и ла ко об ја вљи ва ње де ла, чи ме они са ми по ста вља ју усло ве 
ко ри шће ња свог де ла уме сто ме диј ских ком па ни ја ко је то да нас ра де.25

Ли цен це кре а тив не за јед ни це су сво јим по сто ја њем омо гу ћи ле од ре-
ђе ну флек си бил ност у де фи ни ци ји усло ва под ко ји ма се де ло об ја вљу је. 
Сет ли цен ци кре а тив не за јед ни це чи ни шест ли цен ци ко је се раз ли ку ју 
по флек си бил но сти, од нај сло бод ни је до нај ре стрик тив ни је. Њи хо ва за јед-
нич ка ка рак те ри сти ка је да ко ри сник има пра во ко пи ра ња са др жа ја. Бит на 
ка рак те ри сти ка ли цен ци кре а тив не за јед ни це је и то што ауто ри ма по мо ћу 
не ко ли ко кли ко ва ми шем и од го во ра на вр ло три ви јал на пи та ња, обез бе-
ђу ју прав ну ре гу ла ти ву за об ја вљи ва ње де ла без по тре бе за са рад њом са 
ме диј ским кор по ра ци ја ма.26

Шест ли цен ци кре а тив не за јед ни це су:

1. аутор ство
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и пре-

ра де, ако се на ве де име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца 
ли цен це, чак и у ко мер ци јал не свр хе. Ово је нај сло бод ни ја од свих ли цен ци.

2. аутор ство – не ко мер ци јал но
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра де, ако се на ве де име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це. Ова ли цен ца не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.

3. аутор ство – не ко мер ци јал но – без пре ра де
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, без 

про ме на, пре о бли ко ва ња или упо тре бе де ла у свом де лу, ако се на ве де име 
ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца ли цен це. Ова ли цен ца 
не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла. У од но су на све оста ле ли цен це, 
овом ли цен цом се огра ни ча ва нај ве ћи обим пра ва ко ри шће ња де ла.

4. аутор ство – не ко мер ци јал но – де ли ти под истим усло ви ма
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра де, ако се на ве де име ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це и ако се пре ра да ди стри бу и ра под истом или слич ном ли цен-
цом. Ова ли цен ца не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла и пре ра да.

25   Ibi dem.
26   Ibi dem.
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5. аутор ство – без пре ра де
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, 

без про ме на, пре о бли ко ва ња или упо тре бе де ла у свом де лу, ако се на ве де 
име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца ли цен це. Ова 
ли цен ца до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.

6. аутор ство – де ли ти под истим усло ви ма
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра ду, ако се на ве де име ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це и ако се пре ра да ди стри бу и ра под истом или слич ном 
ли цен цом. Ова ли цен ца до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла и пре ра да. 
Слич на је софт вер ским ли цен ца ма, од но сно ли цен ца ма отво ре ног ко да

Ако се иза бе ре не ка од ли цен ци кре а тив не за јед ни це, то под ра зу ме ва и 
да се у де ло уне се ди ги тал ни код ко ји ће у окви ру ме та по да та ка омо гу ћи ти 
пре тра жи ва чи ма да де ло иден ти фи ку ју као де ло об ја вље но под „Ли цен цом 
кре а тив не за јед ни це”.

По ред по је ди на ца ко ји ко ри сте „Ли цен це кре а тив не за јед ни це“ све је 
ве ћи број и ин сти ту ци ја, па и вла да по је ди них зе ма ља, ко је се од лу чу ју за 
ко ри шће ње. Вла да Хо лан ди је је у мар ту 2010. го ди не от по че ла са ко ри шће-
њем „Нул те ли цен це кре а тив не за јед ни це“ (Cre a ti ve Com mons Ze ro – CC0) 
за са др жа је wеб si te пре зен та ци ја 5 ми ни стар ста ва (до кра ја 2010. би ће пред-
ста вље на и оста ла ми ни стар ства) по мо ћу ко јих ће се про мо ви са ти отво-
ре на раз ме на ин фор ма ци ја јав ног сек то ра. Ову од лу ку Хо ланд ска вла да је 
до не ла на осно ву ис тра жи ва ња Ам стер дам ског ин сти ту та за ин фор ма ци-
о но пра во (Am ster dam’s In sti tu te for In for ma tion Law) о упо тре би „Ли цен ци 
кре а тив не за јед ни це“ као ли цен ци за ин фор ма ци је у јав ном сек то ру.27

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ства ра ње но ве ди ги тал не за јед ни це не пре кид ним по ве ћа ва њем бро ја 
ко ри сни ка ин тер ен та не у мит но је усло ви ло енорм ни раст ди ги тал них 
ин фор ма ци ја у свим об ли ци ма. Ова по ја ва уз др ма ла је тра ди ци о нал не 
кон цеп те у го то во свим обла сти ма жи во та и ра да и на мет ну ла је по тре бу 
тра же ња но вих ре ше ња. Јед на од тих обла сти сва ка ко је и област ин те лек-
ту ал не сво ји не, аутор ских пра ва и сло бод не раз ме не ин фор ма ци ја. Нео-
гра ни че на до ступ ност књи жев них де ла, на уч них ра до ва, му зич ких ра до ва, 
27 New go vern men tal usa ge of open li cen ces in the Net her lands and UK, 7 April, 2010, 

Ин тер нет адре са: http://www.edri.org/edri gram/num ber8.7/open-con tent-go vern ment-
uk-net her lands, пронађенo 4.11.2010.
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ви део ра до ва, и дру гих аутор ских де ла у ди ги тал ном об ли ку, уз др ма ла је из 
те ме ља тра ди ци о нал ни кон цепт аутор ских пра ва. По тре ба за шти те аутор-
ских пра ва и же ља из да ва ча да што ефи ка сни је за шти те ди ги тал на аутор-
ска де ла у пот пу но сти је у су прот но сти са же љом ве ли ког број чла но ва 
ди ги тал не за јед ни це да сло бод но раз ме њу ју зна ње и кре а тив не ре сур се 
ко ји чи не оп ште кул тур но и ин те лек ту ал но на сле ђа чо ве чан ства. Низ 
по ку ша ја тра же ња пра вог ре ше ња на кра ју се свео на ства ра ње ли цен ци 
отво ре ног са др жа ја, ко је ну де ауто ри ма мо гућ ност од лу чи ва ња у ко јој 
ме ри ће сво ја де ла учи ни ти до ступ ним остат ку ди ги тал не за јед ни це. На 
овај на чин огром на ри зни ца зна ња дост пу ног у ди ги тал ном об ли ку по ста је 
и да ље сва ко га да на све ве ћа, али су ја сно по ву че не гра ни це у ко ју се свр ху 
од ре ђе но аутор ско де ло мо же ко ри сти ти, а у ко ју не. Ова ко се от кла ња ју 
ди ле ме око прав них по сле ди ца ко је мо гу на сту пи ти ко ри шће њем не ког 
аутор ског де ла. Нај бо љи при мер ове вр сте ли цен ци су “Ли цен це кре а тив не 
за јед ни це” ко је да нас при хва та огро ман број ауто ра и ин сти ту ци ја у нај-
ве ћем бро ју зе ма ља све та. Ове ли цен це су пра ви при мер до брих ре ше ња у 
обла сти оства ри ва ња сло бо да и пра ва у ди ги тал ној за јед ни ци. Ди ги тал на 
за јед ни ца да нас је за јед ни ца кре а тив них љу ди, за јед ни ца ства ра ла ца јед-
ног је дин стве ног ре сур са – људ ског зна ња. Овај је дин стве ни ре сурс сва ког 
да на је све бо га ти ји и до сту пан је сви ма под јед на ким усло ви ма као моћ на 
осно ва за да љу кре а тив ност и ства ра ла штво.
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Ab stract: the free ex chan ge of in for ma tion in the di gi tal world is a pre re qu i si te of 
cre a ti ve pro duc tion in the 21 cen tury. the wi de ava i la bi lity of in for ma tion, which is a 
re sult of de ve lop ment of in for ma tion tec hno logy, has pro du ced a num ber of po si ti ve and 
ne ga ti ve con se qu en ces. ne ver be fo re in for ma tion and copyright works we re not ac ces si ble 
for cre a ti ve art, but ne ver be fo re had been so many abu ses of copyright. the exi sting le gal 
fra me work who se main goal is to pro tect copyrights in a cer tain way, be co me an ob stac le 
to the free ex chan ge of in for ma tion and furt her the cre a ti ve arts. In se arch of mo dern so lu
ti ons that re con ci le the need for free ex chan ge of in fo r ma tion and the need for copyright 
pro tec tion the re are va ri o us kinds of li cen ses of which are to day the most ap pro pri a te open 
con tent li cen ses or li cen ses of the cre a ti ve com mu nity (cre a ti ve com mon li cen ses). 
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