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Ап стракт: Пи ра те ри ја је по ста ла гло бал ни фе но мен. Ско ро да не по сто
ји про из вод људ ског ума ко ји ни је ко пи ран и пи ра ти зо ван. За бе ле же ни су 
при ме ри фал си фи ко ва них ал ко хол них пи ћа, пар фе ма, ле ко ва, књи га, нов
ца, па и не из о став но ра чу нар ског софт ве ра. Ка ко је пи ра те ри ја по ја ва на 
ко ју ути чу број ни чи ни о ци, ме ђу ко ји ма се из два ја ју еко ном ски и кул тур
ни, из ве сно је да ју је не мо гу ће ис ко ре ни ти, али се уз све ср дан труд дру
штва и по је ди на ца мо же све сти на при хва тљив ни во. По ред исто риј ског 
пре гле да пи ра те ри је ме ди ја за пре нос ин фор ма ци ја, у ра ду је дат и пре глед 
раз ли чи тих ти по ва софт вер ске пи ра те ри је, а за тим и пре сек ста ња у Ср би
ји да нас, али и у прет ход ним го ди на ма. 

Кључ не ре чи: софт вер, ин те лек ту ал на сво ји на, пи ра те ри ја, Ср би ја.



ИНФОтека, број 1, год. XI, април 2010.34

1. Увод
По гре шно је ми сли ти да је пи ра те ри ја по

ја ва са вре ме ног до ба. Кри во тво ре ње и пи ра
те ри ја су ста ри ско ро ко ли ко и људ ски род. 
Обе по ја ве се жу ду бо ко у про шлост, а то што 
су да нас прак тич но по при ми ле раз ме ре епи
де ми је, мо же мо за хва ли ти но вим ме ди ји ма и 
чи ње ни ци да са вре ме на тех но ло ги ја омо гу ћа
ва ла ко ко пи ра ње ори ги на ла. Не ки од пр вих 
при ме ра пи ра те ри је, то јест кри во тво ре ња се
жу до рим ског до ба, од но сно до про из во ђа ча 
ви на и ли ке ра из Нар бо не у ју жној Фран цу
ској ко ји су ко пи ра ли ита ли јан ске за пу ша че за 
ам фо ре, на сто је ћи да пла си ра ју сво ја ви на као 
ита ли јан ска, ко ја су се у то до ба бо ље ко ти ра
ла на тр жи шту (Žar ko vić 2003). 

Иако је већ до бро по зна то да Гу тен бер гов 
изум штам пе по крет ним сло ви ма ни је ори ги
на лан, с об зи ром на то да се слич на тех но ло ги
ја ко ри сти ла у Ки ни већ од 11. ве ка, он је ипак 
је дан од нај е по хал ни јих и нај да ле ко се жни јих 
изу ма у исто ри ји чо ве чан ства и људ ске кул ту
ре (Фу ру но вић 2000). До тог мо мен та књи га 
као ме диј за пре нос ин фор ма ци ја је би ла ску
па и не до ступ на ши рој пу бли ци. Гу тен бер гов 
про на ла зак је све то про ме нио. Књи га по ста
је јеф ти ни ја и до ступ на сви ма, што ути че на 
ши ре ње пи сме но сти, а за тим и на да љи раз
вој на у ке и тех ни ке. Ме ђу тим са по чет ним 
по ле том ја вља ју се и но ви про бле ми. Ка ко је 
по тра жња за књи га ма ра сла, та ко се за о штра
ва ла кон ку рен ци ја ме ђу из да ва чи ма. У тим да
ни ма, аутор је прак тич но про да вао пра во од
ре ђе ном из да ва чу да об ја ви да то де ло, што је 
зна чи ло да са мо тај из да вач има екс клу зив но 
пра во да га об ја ви. Ме ђу тим, број ни из да ва чи 
су пре штам па ва ли књи ге не тра же ћи са гла
сност од пр вог из да ва ча или ауто ра и убр зо су 
по ста ја ли кон ку рент ни пр вом из да ва чу де ла, 
по вре ђу ју ћи ти ме ње го ве ин те ре се. Из да ва чи 
ко ји су се ба ви ли ова квом де лат но шћу су са
мим тим оства ри ва ли ве ћу еко ном ску до бит 
јер ни су има ли тро шко ве око при пре ме ру ко

пи са за штам пу ко је има пр ви из да вач, а ни
су ни пла ћа ли на кна ду ауто ру. Упра во је ова
ква си ту а ци ја и до ве ла до то га да се из да ва чи 
удру же и од вла да ра зах те ва ју из да ва ње при
ви ле ги ја ко је су зна чи ле ис кљу чи во пра во на 
штам па ње и из да ва ње јед ног де ла и за бра ну 
пре штам па ва ња. Вре ме ном, њи хо вим зах те
ви ма се при дру жу ју и ауто ри, па је за јед нич
ки при ти сак уро дио пло дом у Ен гле ској, где 
је 1710. го ди не до нет за кон Ане Стју арт, ко
ји пред ста вља пр ву пи са ну нор му аутор ског 
пра ва (Do ma zet 2007). Пр ви про пи си ко ји су 
ре гу ли са ли ову ма те ри ју у кон ти нен тал ној 
Евро пи се ја вља ју у Фран цу ској као јед на од 
те ко ви на Ре во лу ци је из 1789. го ди не (Stan ko
vić и Te šma no vić 2007). 

Ка ко се на у ка и тех но ло ги ја да ље раз ви ја ју, 
та ко на ста ју но ви ме ди ји за пре нос и скла ди
ште ње ин фор ма ци ја, а мо гућ но сти ко пи ра ња 
и не ле гал ног ис ко ри шћа ва ња де ла за шти ће
них аутор ским пра ви ма по при ма ју не слу ће не 
раз ме ре. У не ком сми слу, исто ри ју пи ра те ри је 
ме ди ја за пре нос ин фор ма ци ја је мо гу ће пра
ти ти кроз њи хо ву ево лу ци ју. 

На кра ју 19. и по чет ком 20. ве ка на пра вље
на су и пр ва сред ства за сни ма ње зву ка и по
кре та. То мас Еди сон је пред ста вио све ту пр ве 
ме ди је за сни ма ње – пр во ва љак за сни ма ње, 
а по том пло чу у об ли ку ди ска и це лу ло ид ну 
тра ку за сни ма ње фил мо ва. Ин же ње ри ком
па ни је Am pex су 1949. го ди не про јек то ва ли 
и на пра ви ли ма ши не за сни ма ње на аудио и 
ви део маг нет не тра ке, на кон че га су око 1956. 
го ди не про из ве ли и пр ви си стем под на зи вом 
Qu a dri plex (Ganc и Ro če ster 2007). Ево лу ци ја 
ових уре ђа ја за сни ма ње се  на ста ви ла ве ли
ком бр зи ном, та ко што  се 1975. го ди не по ја
вио си стем Be ta max ја пан ске ком па ни је Sony, 
а 1979. го ди не и VHS си стем (Vi deo Ho me 
System) ком па ни је JVC (Mi lo va no vić 1991).

По чет ком 60тих го ди на по ја ви ле су се ка
се те фир ме Phi lips за дик та фо не. Тех но ло ги ја 
сни ма ња је на пре до ва ла и ком па ни је су убр
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зо по че ле да из да ју LP (Long Play) ал бу ме на 
ка се та ма. Ком па ни ја Phi lips ни је мо гла ни да 
пред ви ди да ће љу ди ма сов но да ку пу ју пра
зне ка се те – очи глед но да би на њих сни ма ли 
са ми. Био је то по че так кул тур ног по ма ка од 
ма сов них ме ди ја ка пер со на ли зо ва ним – „ја 
би рам шта ћу и ка да сни ма ти, ко јим ре дом и 
на ком ме сту“ (Ganc и Ro če ster 2007).

До дат ни под стрек за раз вој пи ра те ри је 
на ста је по ја вом ди ги тал них по да та ка. Иако 
су ди ги тал ни по да ци у прак си већ по сто ја ли 
ви ше од 50 го ди на, прак тич но са по ја вом пр
вих ра чу на ра, све до по чет ка 1980тих го ди на 
ни је по сто јао ма сов но при хва ће ни аде кват ни 
на чин њи хо вог скла ди ште ња и ди стри бу ци је. 
Тач ни је, 1979. го ди не су се ком па ни је Phi lips 
и Sony удру жи ле да би ство ри ле стан дард за 
ди стри бу ци ју аудио по да та ка по зна ти ји као 
„Com pact Disc – CD“. Тех но ло шка пре те ча 
оп ште при хва ће ног CD стан дар да је био La
ser disc ко ји се по ја вио не ко ли ко го ди на ра ни
је, али он се ни је одр жао у прак си. Оно што је 
La ser disc имао за јед нич ко са CDом је то да је 
ко ри шћен ла сер ски зрак, али ипак ра ди ло се 
и да ље о ана лог ним по да ци ма. Ана лог ни VHS 
фор мат је др жао при мат над ди ги тал ним фил
мо ви ма, све до по ја ве DVD (Di gi tal Ver sa ti le 
Disc) ди ско ва пре са мо не ко ли ко го ди на.  Све 
до по ло ви не 1990тих го ди на, док се ни су по
ја ви ли кућ ни „ре за чи“ CDова, пи та ња аутор
ских пра ва за ди ги тал не по дат ке ни су би ла 
то ли ко из ра же на јер су је ди на ме ста где су се 
ди ско ви мо гли умно жа ва ти би ле за пра во фа
бри ке где су се и про из во ди ли, прем да је већ 
и та да би ло и пра вих пи рат ских фа бри ка чи ји 
се тех но ло шки про цес ни је уоп ште или ни је 
мно го раз ли ко вао од ори ги нал ног (Do ma no vić 
2004). Ко пи ра ње ова квих ме ди ја по ста је ма ње 
зах тев но, а што се ква ли те та ти че, ко пи је не 
гу бе на ње му као код ана лог них ме ди ја. Са
да је већ по ста ло мо гу ће да се у вр ло крат ком 
вре мен ском ро ку на пра ви огро ман број ко пи ја 
истог ква ли те та.

По ја ва Ин тер не та је до дат но за ком пли ко
ва ла ства ри. До ми нант ни об лик не за ко ни те 
ди стри бу ци је софт ве ра то ком 1980тих го ди
на звао се „мра вља тр го ви на“. Ова ква вр ста 
про да је ра чу нар ских про гра ма свих на ме на, 
ко ју су по кре та ле и ор га ни зо ва ле про фе си
о нал не бан де, нај че шће се оба вља ла на „бу
вљим пи ја ца ма“ (Dra ku lić и Dra ku lić 1999). 
То ком де ве де се тих, за хва љу ју ћи Ин тер не ту, 
ја вља ју се но ви, ефи ка сни ји на чи ни ди стри
бу ци је не ле гал ног софт ве ра.

Из раз „софтверскапиратерија“ ула зи у 
упо тре бу ка сних 70тих го ди на про шлог ве ка, 
од но сно па ра лел но са раз во јем PC ра чу на ра. 
Ори ги нал но зна че ње овог из ра за је под ра зу
ме ва ло иле гал но ко пи ра ње или пре про да ју 
ту ђих про гра ма, уме сто да их ко ри сни ци ле
гал но ку пу ју (и пла те) или са ми ура де. Из раз 
се обич но при ме њи вао на кра ђу софт ве ра ко
ји је био на ме њен про да ји, тј. тр жи шту (Pe tro
vić 2004). По у че ни ис ку стви ма из про шло сти, 
ком па ни је ко је про из во де софт вер су већ у 
тим пр вим фа за ма по кре ну ле раз ли чи те кам
па ње ко је су има ле за циљ да ко ри сни ке упо
зо ре на штет не ефек те пи ра те ри је, али и на 
за кон ске по сле ди це уко ли ко ипак ре ше да иг
но ри шу упо зо ре ња и на ста ве да се ба ве овом 
не ле гал ном ак тив но шћу.

2. Ти по ви софт вер ске пи ра те ри је
Под пи ра те ри јом се ге не рал но под ра зу

ме ва би ло ко је нео вла шће но ко ри шће ње од
ре ђе них са др жа ја. Ка да се оно по сма тра кроз 
при зму аутор ских пра ва он да оно пред ста вља 
нео вла шће ну про из вод њу, ди стри бу ци ју, про
да ју или на би ло ко ји дру ги на чин нео вла шће
но ис ко ри шћа ва ње од ре ђе них аутор ских де ла 
без до зво ле, на кна де, за кон ских ли цен ци или 
из у зе та ка пред ви ђе них за ко ном. Ова кво од
ре ђе ње пи ра те ри је од но си се и на ра чу нар ске 
про гра ме.

По сто је раз ли чи ти по јав ни ви до ви пи ра
те ри је и кре ћу се од по је ди на ца ко ји пре ко 
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им про ви зо ва них P2P (енг. Pe ertope er) мре жа 
раз ме њу ју софт вер, до ру ске ма фи је и бив ших 
ко лум биј ских го спо да ра дро ге ко ји во де фа
бри ке за про из вод њу ко пи ра них ком пакт ди
ско ва јер фал си фи ко ва ње ди ги тал них ме ди ја 
по чи ње да до но си ве ћи про фит од по сло ва са 
дро гом (Ganc и Ro če ster 2007). У су шти ни сви 
ви до ви пи ра те ри је ко ји су ка рак те ри стич ни за 
да на шње сај бер окру же ње се мо гу свр ста ти у 
не ки од 5 основ них ти по ва (Spa sić 2007):

1. Пиратерија од странекрајњихкори
сника – нео вла шће но умно жа ва ње софт ве
ра од стра не рад ни ка фир ме, а са сто ји се из 
раз ли чи тих рад њи: ин ста ли ра ње про гра ма са 
јед не ли цен ци ра не ко пи је на ви ше ра чу на ра; 
умно жа ва ње ма те ри ја ла за ин ста ли ра ње и њи
хо ва ди стри бу ци ја; на до град ња (енг. up gra de) 
без ле гал не ко пи је про гра ма ко ји се на до гра
ђу је; сти ца ње при ме ра ка софт ве ра ко ји ни су 
до ступ ни у ко мер ци јал не свр хе и раз ме на ма
те ри ја ла на рад ном ме сту или из ван ње га.

2. Прекомерно коришћење клијентсер
вера, зна чи да пре ве ли ки број умре же них за
по сле них слу жбе ни ка ко ри сти исту цен трал ну 
ко пи ју софт ве ра. При том, ли цен ца до пу шта 
са мо од ре ђе ни број ко ри сни ка

3.Интернетпиратерија – нео вла шће но 
учи та ва ње (енг. dow nlo ad) софт ве ра с Ин тер
не та, а од но си се на он лајн ку по ви ну. Ин тер
нет пи ра те ри ја мо же има ти сле де ће об ли ке: 
пи рат ски сај то ви ко ји ну де софт вер за бес
плат но пре у зи ма ње или у за ме ну за по ста
вља ње но вих про гра ма на мре жу; Ин тер нет 
аук ци је ко је ну де фал си фи ко ва ни софт вер ван 
ле гал них ка на ла; P2P мре же ко је до зво ља ва
ју не а у то ри зо ва ну раз ме ну софт ве ра. Мно ги 
љу ди ко ји ку пу ју софт вер пре ко Ин тер не та 
не кад и не до би ју ро бу ко ју су пла ти ли, а дру
ги не мо гу да по вра те уло же ни но вац ако от
кри ју да је ку пље ни софт вер фал си фи ко ван, 
јер не по ште не Итер нет фир ме углав ном му
ње ви то не ста ју. Осим то га, из у зет но је те шко 
про по зна ти пи ра ти зо ва ни софт вер на сер ве

ру, јер се пре ку по ви не по ну ђе ни про из вод не 
мо же ви зу ел но по гле да ти. 

4. Инсталирање нелегалног софтвера
нановосастављенерачунаре (Hard Disc Lo
a ding – HDL) – од но си се на фир ме ко је се 
ба ве про да јом та квих ра чу на ра, а ов де спа да
ју и фир ме ко је про да ју или ин ста ли ра ју но ви 
софт вер на ра чу на ре на рад ном ме сту.

5.Фалсификовање софтвера – не ле гал
но ко пи ра ње и про да ја про из во да за шти ће
них аутор ским пра вом с на ме ром ди рект ног 
опо на ша ња аутен тич ног про из во да. До фал
си фи ко ва ња софт ве ра до ла зи у слу ча ју иле
гал ног умно жа ва ња – ду пли ра ња и про да је 
ауто ри зо ва ног ма те ри ја ла са на ме ром да се 
ди рект но ими ти ра за шти ће ни про из вод. Фал
си фи ко ва ње софт ве ра у прак си има два нај че
шћа об ли ка.
a.	Ко	пи	ра	ње	 крај	њих	 ко	ри	сни	ка: при ја те љи 

јед ни дру ги ма по за мљу ју ди ско ве, или ор
га ни за ци је при ја вљу ју ма њи број ин ста ли
ра ног софт ве ра. Иако се раз ме на софт ве ра 
ме ђу при ја те љи ма мо же учи ни ти пот пу но 
на ив ном, тре ба на гла си ти да ова ак тив ност 
ипак кр ши за кон о ин те лек ту ал ним сво ји
на ма и са мим тим пред ста вља ри зик за ко
ри сни ке софт ве ра. Та ко ђе, ин те ре сант на 
си ту а ци ја на ста је са по ја вом раз ли чи тих 
дру штве них мре жа, као што су Fa ce bo ok, 
My Spa ce и слич не, где број „при ја те ља“ мо
же да пре ђе и не ко ли ко де се ти на хи ља да, а 
у том слу ча ју про ста раз ме на софт ве ра ме ђу 
при ја те љи ма мо же и те ка ко да има озбиљ не 
по сле ди це по до бит њи хо вих про из во ђа ча.

b.	Фал	си	фи	ко	ва	ње: ра зни на чи ни ду пли ра
ња и ди стри бу и ра ња не ле гал но ко пи ра ног 
софт ве ра. Мно ге фал си фи ка тор ске гру пе 
по ве за не су са ор га ни зо ва ним кри ми на лом 
за фал си фи ко ва ње и па ко ва ње софт ве ра и 
за то ко ри сте на пред ну тех но ло ги ју. Та ко се 
упа ко ван софт вер про да је као ма ње или ви
ше вер на ими та ци ја ле ги тим ног софт ве ра. 
Ка да се вр ши у ве ли ком оби му, фал си фи ко
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ва ње пред ста вља озбиљ ну кри ми нал ну ак
тив ност. Софт вер ска пи ра те ри ја по ста ла је 
део ме ха ни зма за пра ње нов ца, што на рав но 
да ље во ди до тр го ви не оруж јем, коц ка ња, 
из ну ђи ва ња и про сти ту ци је.

Та ко ђе, тех но ло ги ја ко ју фал си фи ка то ри 
ко ри сте стал но на пре ду је та ко да ни ис ку сни 
ко ри сни ци не мо гу увек да раз ли ку ју ле гал ни 
софт вер од фал си фи ка та. Мо гућ ност пре ва ре 
је по ве ћа на с ра стом по пу лар но сти тр го ви не 
пре ко Ин тер не та, јер ку пац ни је у мо гућ но
сти да ви ди про из вод док не стиг не до ње га. 
Фал си фи ка то ри че сто при вла че му ште ри је 
ну де ћи про из во де по из у зет но ни ским це на
ма, а ри зи ци ко ји ма се на тај на чин ко ри сни ци 
из ла жу су број ни (не те сти ра ни софт вер ко
пи ран без број пу та и то са по тен ци јал но за
ра же ног твр дог ди ска, про из вод без тех нич ке 
по др шке, про из вод без га ран ци је, про из вод 
на чи је ко ри шће ње ку пац не ма ле гал на пра ва, 
про из вод ко ји не мо же до би ти на до град њу...). 

Као што је већ на ви ше ме ста ре че но, по
ја вом Ин тер не та отво ри ле су се не слу ће не 
мо гућ но сти за ди стри бу ци ју пи ра ти зо ва ног 
софт ве ра. На при мер, ка да се го во ри о раз
ме ни да то те ка на Ин тер не ту, че сто ће се чу ти 
и из раз „wa rez“. Овај из раз пред ста вља ци
нич ну па ро ди ју из ра за „wa res“ (енг. ро ба или 
про из во ди за про да ју) (Ganc и Ro če ster 2007). 
Тзв. „wa rez“ гру пе су прак тич но тај не ор га
ни за ци је на Ин тер не ту, ко је чи не по је дин ци 
и ор га ни зо ва не гру пе ко је ко ри сте Ин тер нет 
за не ле гал ну ди стри бу ци ју аутор ски за шти
ће ног софт ве ра ве ли ких раз ме ра. Чла но ви 
тзв. „wa rez“ гру пе су обич но ве о ма ве шти у 
„до ба вља њу“ но вих софт вер ских про из во да 
и њи хо вој да љој ди стри бу ци ји ши ром све та. 
У ова квој гру пи, по је ди ни чла но ви (по зна ти 
као „до ба вља чи“) има ју при ступ аутор ски за
шти ће ном софт ве ру, ви део игри ца ма, фил мо
ви ма, му зич ким да то те ка ма и слич но, че сто и 
пре не го што су ти на сло ви по ста ли до ступ ни 
ши ро кој пу бли ци. За тим, не ки чла но ви (по

зна ти као „раз би ја чи за шти та“) ко ри сте сво
је тех нич ко зна ње и ве шти ну да за о би ђу или 
„раз би ју“ за шти те на аутор ски за шти ће ном 
ди ги тал ном ме ди ју, док дру ги (по зна ти као 
„ку ри ри“) раз но се пи ра ти зо ва ни софт вер по 
ра зним сер ве ри ма да то те ка на Ин тер не ту ко ји 
дру ги ма омо гу ћа ва ју при ступ, ре про дук ци ју 
и да љу ди стри бу ци ју. Ова кав на чин ди стри бу
ци је не ле гал них са др жа ја озбиљ но угро жа ва 
по сло ва ње про из во ђа ча софт ве ра, па се ак ци
је су зби ја ња софт вер ске пи ра те ри је нај че шће 
спро во де упра во про тив ова квих гру па. 

3. Си ту а ци ја у све ту
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја Bus si nes Soft

wa re Ali an ce (BSA) је осно ва на 1988. го ди не 
као удру же ње про из во ђа ча по слов ног софт ве
ра, са ци љем да обра зу је ко ри сни ке о аутор
ским пра ви ма над софт ве ром и ин фор ма
тич кој без бед но сти, тр го ви ни, елек трон ском 
по сло ва њу, али и да се бо ри про тив софт вер
ске пи ра те ри је. Не ке од чла ни ца BSA су: Ado
be, Ap ple Com pu ter, Auto desk, Com paq, Dell, 
IBM, In tel, Inu it, Mac ro me dia, Mic ro soft, No
vell, Syman tec и број не дру ге. BSA са да већ 
има раз ви је не про гра ме у не ких 80 зе ма ља 
све та.

BSA сва ке го ди не од ме ђу на род не ана ли
ти чар ске ку ће за ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
In ter na ti o nal Da ta Cor po ra tion (IDC) на ру чу је 
гло бал ну сту ди ју о ни во и ма пи ра те ри је. Ка
ко се ова сту ди ја из ра ђу је већ ви ше од јед не 
де це ни је, то је и она са ма по ста ла пред мет 
про у ча ва ња и омо гу ћи ла је да софт вер ска пи
ра те ри ја бу де нај ви ше пра ће ни и ис тра жи ва
ни вид пи ра те ри је. Ме то до ло ги ја за про це ну 
пи ра те ри је ко ју IDC ко ри сти при из ра ди ове 
сту ди је је ком пли ко ва на. У су шти ни она се 
за сни ва на про це ни ко ли ко је софт вер ских 
па ке та ин ста ли ра но на пер со нал ним ра чу на
ри ма у јед ној зе мљи, па да се тај број упо ре
ди са укуп ним бро јем па ке та ис по ру че них од 
стра не ком па ни ја.
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Украт ко, у гло бал ној сту ди ји о софт вер ској 
пи ра те ри ји за 2008. го ди ну1 се на во ди, да је 
пи ра те ри ја упр кос тру ду вла да и про из во ђа
ча софт ве ра да се за у ста ви не за ко ни та упо
тре ба ра чу нар ског софт ве ра, и да ље озби љан 
про блем у свим зе мља ма, чи ме се ко чи еко
ном ски опо ра вак, али и ду го роч ни раст и на
пре дак. То ком 2008. го ди не ни вои софт вер ске 
пи ра те ри је су па ли у око по ла (тач ни је 57) од 
110 зе ма ља ко је су об у хва ће не сту ди јом. У 36 
зе ма ља је оста ла на истом ни воу, а по ра сла је 
тек у 16. Уку пан про це нат софт вер ске пи ра те
ри је на свет ском ни воу са да из но си 41%, што 
је по ве ћа ње од око 3% у од но су на прет ход не 
го ди не. Нов ча ни гу би ци за софт вер ске ком па
ни је су по пр ви пут пре шле 50 ми ли јар ди до
ла ра ши ром све та.

4. Си ту а ци ја у Ср би ји
У Ср би ји ско ро да не по сто је озбиљ не сту

ди је о по јав ним об ли ци ма и раз ме ра ма софт
вер ске пи ра те ри је. Осим но вин ских нат пи са и 
сту ди ја овог фе но ме на у струч ним ча со пи си
ма из обла сти пра ва, ак тив но сти BSA и њи хо
ви из ве шта ји до не кле мо гу да ука жу на пра
ву сли ку. Ме ђу тим, нај де таљ ни ји опис ста ња 
софт вер ске пи ра те ри је у Ср би ји се на ла зи у 
„Спе	ци	јал	ном	из	ве	шта	ју	301“ ко ји за по тре бе 
аме рич ког Ми ни стар ства тр го ви не већ 21 го
ди ну из ра ђу је In ter na ti o nal In tel lec tual Pro perty 
Al li an ce (IIPA). IIPA је Ме ђу на род на али јан са 
за за шти ту пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ко ја 
је фор ми ра на 1984. го ди не у Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма, са ци љем да за сту па ин те ре
се ин ду стри је за сно ва не на ко ри шће њу аутор
ских пра ва и раз ви ја стан дар де за ефи ка сну 
за шти ту аутор ских и срод них пра ва, од но сно 
спре ча ва ње нео вла шће ног ко ри шће ња ма те ри
ја ла за шти ће них аутор ским пра ви ма и њи хо ве 
зло у по тре бе. Ра ди се о ко а ли ци ји се дам зна чај

1 доступна на адреси: http://global.bsa.org/globalpiracy 
2008/studies/globalpiracy2008.pdf

них тр го вач ких асо ци ја ци ја, ко је за сту па ју око 
1100 ком па ни ја ко је про из во де и ди стри бу и ра
ју, ши ром све та, ма те ри ја ле за шти ће не аутор
ским и срод ним пра ви ма. По ред BSA, чла ни це 
IIPA су: AAP (As so ci a tion of Ame ri can Pu blis
hers), ESA (En ter ta in ment Soft wa re As so ci a tion), 
In de pen dent Film & Te le vi sion Al li an ce, MPAA 
(Mo tion Pic tu re As so ci a tion of Ame ri ca), NMPA 
(Na ti o nal Mu sic Pu blis hers As so ci a tion) и RI AA 
(Re cor ding In du stry As so ci a tion of Ame ri ca).

Ка ко су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве нај
ве ћи свет ски из во зни ци ма те ри ја ла за шти ће
них аутор ским пра ви ма, има ју и нај ве ћи ин
те рес да се прав на за шти та тих ма те ри ја ла 
спро во ди у што ви ше зе ма ља. У скло пу тог 
тру да IIPA сва ке го ди не у апри лу ме се цу из ве
шта ва Ми ни стар ство тр го ви не САД о по ја ва
ма пи ра те ри је у све ту и о угро жа ва њу аме рич
ких ин те ре са по том осно ву, пред ла жу ћи да се 
пре ма зе мља ма у ко ји ма је пи ра те ри ја из ра зи
то рас про стра ње на уве ду еко ном ске санк ци је. 
На осно ву тог из ве шта ја, Ми ни стар ство тр
го ви не упу ћу је Кон гре су „Спе ци јал ни из ве
штај 301“ о за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не у 
све ту, са кон крет ним пред ло зи ма за уво ђе ње 
санк ци ја зе мља ма ко је су нај ве ћи пре кр ши о
ци и са „ли стом по сма тра ња“ зе ма ља ко је би 
у бу дућ но сти мо гле би ти ста вље не под санк
ци је због не за до во ља ва ју ћег ста ња за шти те 
ин те лек ту ал не сво ји не. 

Ср би ја (за јед но са Цр ном Го ром) се 4 пу та 
на шла у овом из ве шта ју, упра во на тзв. „ли
сти за по сма тра ње“, и то за 2003, 2004, 2005 и 
2006. го ди ну. По сле рас па да Др жав не за јед ни
це 2006. го ди не, IIPA ни је из ра ђи ва ла до си је ни 
за Ср би ју, ни за Цр ну Го ру. За пе ри од пре 2003. 
го ди не по да ци прак тич но да и не по сто је. 

4.1. Си ту а ци ја у Ср би ји 2001. и 2002. 
го ди не
Иако је до по да та ка за по ме ну те го ди не 

те шко до ћи, јед но ис тра жи ва ње спро ве де но 
у ју лу 2001. го ди не је по ка за ло да чак 99% 
ра чу на ра ра ди уз по моћ пи рат ских из да ња 
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опе ра тив них си сте ма (Žar ko vić 2003). То се 
про ме ни ло већ то ком сле де ће го ди не ка да 
су ко нач но на тр жи ште Ср би је ушле ве ли ке 
софт вер ске фир ме. Исте го ди не Mic ro soft је 
са са ве зном и срп ском вла дом пот пи сао спо
ра зом о стра те шком парт нер ству, чи ме је ли
цен ци ра но 30.000 ра чу на ра у ад ми ни стра ци ји 
и још 50.000 у шко ла ма и ака дем ским уста
но ва ма. У то ку ак ци је ко ју је у Ју го сла ви ји 
спро вео Mic ro soft, а ко ја је тра ја ла од сеп тем
бра до кра ја де цем бра 2002. го ди не, шан су за 
ле га ли за ци ју свог софт ве ра је ис ко ри сти ло и 
ви ше хи ља да прав них ли ца. Том при ли ком је 
за кљу че но укуп но 110.000 раз ли чи тих ли цен
ци, на осно ву ко јих је ин ста ли ран софт вер на 
35.800 ра чу на ра. Mic ro soft је у скло пу те ак
ци је отво рио у Бе о гра ду цен тар за по др шку 
ко ри сни ци ма, где сви ре ги стро ва ни ко ри сни
ци њи хо вог софт ве ра мо гу те ле фо ном да за
тра же тех нич ку по др шку, да до би ју по треб не 
ин фор ма ци је и да ак ти ви ра ју или за ме не ку
пље ни про из вод. У ок то бру 2002. го ди не, из 
Microsoftа су да ли са оп ште ње за јав ност да ће 
опе ра тив ни си стем сво је ком па ни је (Win dows 
XP Pro fes si o nal и па кет Of fi ce 11) пре ве сти на 
срп ски је зик, што је на вод но био још је дан од 
пре се да на ко је је Mic ro soft на чи нио за ју го
сло вен ско тр жи ште, јер је до са да шња прак са 
би ла да се, тек по што се на од ре ђе ном тр жи
шту стек не кри тич на ма са ко ри сни ка при сту
пи ло ка ли за ци ји опе ра тив ног си сте ма (Žar ko
vić 2003). Про це ње но је да се ле га ли за ци јом 
софт вер ских про из во да Microsoftа пи ра те ри ја 
у Ср би ји спу сти ла на не ких 75%, ма да по сто је 
и из ве шта ји да је у том пр вом мо мен ту про це
нат ра чу на ра са пи рат ским софт ве ром из но
сио тек 60%. Упр кос све му, скло ни ји смо да 
ми си мо да је пр ва ци фра и она ве ро ват ни ја.

Ка ко је тр жи ште Ср би је по ста ло отво ре
но за софт вер ске ком па ни је, али и удру же ња 
као што је BSA, та ко IIPA по пр ви пут има до
вољ но по да та ка да у пот пу но сти са гле да ста
ње за шти те ин те лек ту ал не сво ји не у Ср би ји и 
Цр ној Го ри.

4.2. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2003. го ди ну
У „Спе ци јал ном из ве шта ју 301“ за 2003. 

го ди ну2 се на во ди да Ср би ја и Цр на Го ра има
ју озбиљ не про бле ме у за шти ти ма те ри ја ла 
за шти ће них аутор ским пра ви ма. Ве ћи део 
сек то ра ко ји се ба ви про из вод њом ма те ри ја ла 
за шти ће них аутор ским пра вом је имао про
блем са про дук ци јом, ди стри бу ци јом, про
да јом, из во зом иле гал них оп тич ких ди ско ва, 
VHS пи ра те ри јом, као и са ве о ма ра ши ре ном 
пи ра те ри јом по слов ног и софт ве ра за за ба ву. 
Као је дан од узро ка ви со ког про цен та пи ра те
ри је (ско ро 100%) из ве штај име ну је прет ход
ну ју го сло вен ску власт (са Сло бо да ном Ми
ло ше ви ћем на че лу) као јед ног од кри ва ца. 
Пре ма из ве шта ју, по ме ну та власт је отво ре но 
по др жа ва ла пи ра те ри ју за пад них про из во да 
за шти ће них аутор ским пра ви ма као по се бан 
акт па три о ти зма. По сле ра та на Ко со ву, но ва 
са ве зна вла да је пре ки ну ла са том тра ди ци јом 
у ко јој је вла да по др жа ва ла пи ра те ри ју. Ме ђу
тим, пи ра ти зо ва ни ма те ри ја ли су и да ље би ли 
ши ро ко рас про ста ње ни и мо гли су се на ћи у 
број ним ки о сци ма, ма ло про дај ним објек ти ма 
и на пи ја ца ма. Би ло је ве о ма те шко да се про
на ђе би ло ка кав мло про дај ни обје кат ко ји ис
кљу чи во про да је ле га лан ма те ри јал. Сво је вр
стан па ра докс су пред ста вља ли ки о сци (њих 
50так) ис пред Сту дент ског кул тур ног цен тра 
(у ули ци Ге не ра ла Жда но ва, са да Ре сав ска), а 
у не по сред ној бли зи ни срп ског Ми ни стар ства 
тр го ви не, ту ри зма и услу га, ко ји су днев но 
про да ва ли на хи ља де иле гал них ка се та и оп
тич ких ме ди ја ко ји са др же му зи ку, фил мо ве и 
софт вер. Исто вре ме но, Ин тер нет пи ра те ри ја 
је та ко ђе пред ста вља ла озби љан про блем, са 
број ним wa rez ло ка ци ја ма ко је за пре у зи ма
ње ну де по слов ни софт вер и ра чу нар ске игре, 
али и са ве ли ким бро јем веб ло ка ци ја ко је те 
исте про из во де ну де по прин ци пу „на ре за ти 

2 доступан на адреси: http://www.iipa.com/special301_
TOCs/2003_SPEC301_TOC.html
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по на руџ би ни“. У зе мљи су, у то вре ме, би ле 
ак тив не и фа бри ке ко је су се ба ви ле про из вод
њом пи ра ти зо ва них оп тич ких ме ди ја. По ред 
то га што су по ме ну те фа бри ке снаб де ва ле тр
жи ште Ср би је и Цр не Го ре, њи хо ви про из во
ди су се из во зи ли и у су сед не зе мље као што 
су Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Грч ка, Ру
му ни ја, Сло ве ни ја и Тур ска, што је пред ста
вља ло до дат ни про блем. 

Као је дан од раз ло га за ова ко ви сок ни во 
пи ра те ри је Из ве штај на во ди и не а де ква тан 
За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма, али и 
оста ле про пи се ко ји ма се ре гу ли ше и шти ти 
ин те лек ту ал на сво ји на, али и спо рост и не
за ин те ре со ва ност ту жи ла штва и суд ства да 
пред ме ти ма ко ји се од но се на по вре ду аутор
ских пра ва да ју при о ри тет. Из тих раз ло га 
стра не ин ве сти ци је у ин ду стри ју за про из вод
њу ма те ри ја ла за шти ће них аутор ским пра ви
ма у Ср би ји и Цр ној Го ри су оне мо гу ће не, па 
САД и дру ги стра ни и ло кал ни но си о ци пра ва 
тр пе гу бит ке ко ји се ме ре ми ли о ни ма до ла ра. 
На при мер, му зич ка ин ду стри ја при ја вљу је 
ни во пи ра те ри је од 95%, што из но си не ких 
14 ми ли о на до ла ра гу бит ка са мо за му зич ку 
ин ду стри ју САД у 2002. го ди ни. Ме ђу тим, 
ме ђу на род ни при ти сак и па жња усме ре на на 
Ср би ју и Цр ну Го ру од стра не вла де САД су 
тре ба ле да спре че да Ср би ја и Цр на Го ра по
ста ну но ва Бу гар ска или Укра ји на на под руч ју 
Бал ка на, с об зи ром да се обе по ме ну те зе мље 
сма тра ју во де ћим у про из вод њи пи ра ти зо ва
них оп тич ких ме ди ја.

Пре ма по ме ну том Из ве шта ју 301, ак ци
је ко је је Вла да Ср би је и Цр не Го ре тре ба ло 
да пре ду зме у 2003. го ди ни да би уна пре ди ла 
свој ре жим за шти те аутор ских пра ва су:
− да по ло жи ин стру мен те за ра ти фи ка ци ју 
два та ко зва на „Ин тер нет уго во ра“ ко ја ад ми
ни стри ра Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек
ту ал ну сво ји ну (World In tel lec tual Pro perty 
Or ga ni za tion – WI PO): WI PO WCT (WI PO 
Copyright Tre aty) Уго вор о аутор ском пра ву 

и WI PO WPPT (WI PO Per for man ces and Pho
no grams Tre aty) Уго вор о ин тер пре та ци ја ма и 
фо но гра ми ма, оба из 1996. го ди не. Ови уго
во ри са др же ме ђу на род не прав не нор ме за 
спре ча ва ње не до зво ље ног при сту па за шти ће
ним де ли ма и ге не рал но ре гу ли шу њи хо во ко
ри шће ње на Ин тер не ту и дру гим ди ги тал ним 
мре жа ма. (Скуп шти на је у том тре нут ку већ 
одо бри ла оба уго во ра);
− да из ме ни За кон о аутор ским пра ви ма из 
1998. да би укљу чио бо љу за шти ту од пи ра те
ри је, по себ но у он лајн окру же њу;
− да усво ји за ко не ко ји ре гу ли шу про из вод
њу оп тич ких ме ди ја, ка ко би се кон тро ли са ла 
њи хо ва про из вод ња и ди стри бу ци ја;
− да упу ти аген ци је за спро во ђе ње за ко на да 
бор би са пи ра те ри јом да ју при о ри тет и по ста
ве ци ље ве ка ко би се по кре ну ле кри ми нал не 
ис тра ге, ра ци је и ту жбе;
− да по бољ ша ад ми ни стра тив не ан типи рат
ске на по ре да би се за тво ри ли ки о сци и дру ги 
ма ло про дај ни објек ти ко ји се ба ве про да јом и 
ди стри бу ци јом пи ра ти зо ва них ма те ри ја ла;
− да по ја ча спро во ђе ње за ко на на гра ни ца ма 
да би се спре чио увоз и из воз пи ра ти зва ног 
ма те ри ја ла, укљу чу ју ћи оп тич ке ме ди је;
− да уна пре ди суд ску обу ку о аутор ским пра
ви ма да би су до ви бр зо и ефи ка сно спро ве ли 
све аспек те за ко на о аутор ком пра ву.

Кра јем 2001. го ди не спро ве де на је до са
да и нај ве ћа ак ци ја про тив пи ра та, у ко јој су 
уче ство ва ли при пад ни ци по ли ци је и пред
став ни ци ми ни стар ста ва фи нан си ја, тр го ви не 
и кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је. Са мо тр жи шна 
ин спек ци ја за пле ни ла је 35.360 ком пакт ди
ско ва, 16.801 аудио ка се ту и ви ше од 2.000 ви
део ка се та (Žar ko vić 2003).

Ме ђу тим, је дан дру ги слу чај је при ву као 
ма ло ве ћу па жњу. Нај ве ћа за пле на пи рат ских 
ди ско ва у Евро пи икад од и гра ла се у Бе о гра
ду, где је 6. ју ла 2002. го ди не за пле ње но око 
750.000 пи рат ских ком пакт ди ско ва. У из најм
ље ним ма га цин ским про сто ри ја ма пред у зе ћа 
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„Ју го ек спорт“ на Зве зда ри, кри ми на ли стич ка 
по ли ци ја СУПа Бе о град от кри ла је иле гал ну 
про из вод њу му зич ких ком пакт ди ско ва чи ји је 
про из во ђач би ло пред у зе ће „Ge ne ral Disc Teh
no logy“ – GDT). Као ме ра обез бе ђе ња, опре
ма и пи ра ти зо ван ма те ри јал су за пе ча ће ни на 
ло ка ци ји, у скла ди шту ове фа бри ке. Вла сник 
GDTа је по ло мио пе ча те на про сто ри ји где су 
би ли ста вље ни под кон тро лу за пле ње ни ди
ско ви, пи рат ски ди ско ви су пу ште ни у про мет, 
а до каз о по вре ди аутор ских пра ва и пра ва на 
жиг је та ко не стао. Ште та ко ју су пре тр пе ли 
ра зни но си о ци пра ва (пи сци пе са ма, из во ђа
чи и про из во ђа чи фо но гра ма) ме ри се ми ли
о ни ма до ла ра, с тим што је и на ша др жа ва у 
овом слу ча ју из гу би ла екви ва лент од око 1,5 
ми ли он до ла ра од по ре за на 750.000 иле гал но 
про из ве де них и про да тих оп тич ких ди ско ва. 
У скло пу не раз ја шње них окол но сти оста је и 
пи та ње за што за ступ ник но си ла ца пра ва, СО
КОЈ, ни је био про пи сно ин фор ми сан о по вре
ди пра ва ње го вих кли је на та и за што му ни је 
до пу штен при ступ пи рат ским дис ко ви ма у 
свр ху пред у зи ма ња гра ђан скоправ них ме ра 
за шти те ауто ра и про из во ђа ча фо но гра ма, чи
ји су ди ско ви пи ра ти зо ва ни (Žar ko vić 2003). 
Иако се овај слу чај не ве зу је за софт вер ску 
пи ра те ри ју, он је као при мер сла бо сти та да
шњих за кон ских ме ха ни за ма ве о ма илу стра
ти ван. Од мах по об ја вљи ва њу овог Из ве шта
ја, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је на пра ви ла пр ви 
озби љан ко рак и офор ми ла Ко ми си ју за бор бу 
про тив пи ра те ри је.

4.3. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2004. го ди ну
„Спе ци јал ни из ве штај 301“ за 2004. го ди

ну3 је не што шту ри ји и у нај ве ћој ме ри го во ри 
о мањ ка во сти ма за ко на и спо ро сти суд ства. У 
ње му се на во ди да је Са ве зни за вод за ин те
лек ту ал ну сво ји ну при пре мио на цр те за из

3 доступан на адреси: http://www.iipa.com/special301_
TOCs/2004_SPEC301_TOC.html

ме не за ко на, ко ји су до та да би ли у сво је вр
сном кон флик ту. У слу ча је ви ма кри ми нал ног 
кр ше ња аутор ских пра ва, За кон о аутор ским 
пра ви ма и Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је 
по кри ва ју исти кри ми нал ни пре ступ на кон
флик тан на чин у од но су и на про це ду ру и на 
ка зне. По За ко ну о аутор ским и срод ним пра
ви ма ово де ло се ни је мо гло го ни ти ex	of	fi	cio 
(по слу жбе ној ду жно сти), а по Кри вич ном за
ко ну је сте, а и ка зне су се раз ли ко ва ле – мак
си мум три го ди не по За ко ну о аутор ским и 
срод ним пра ви ма, од но сно 8 го ди на по Кри
вич ном за ко ну. BSA на во ди да су упра во ови 
кон флик ти ре зул ти ра ли зна чај ном збр ком и 
од ла га њи ма у слу ча је ви ма ко ји се во де. Шта
ви ше, тр жи шни ин спек то рат ни је имао нео
п ход ни за кон ски ауто ри тет за спро во ђе ње 
за ко на о аутор ским пра ви ма. Иако по ли ци ји, 
ту жи ла штву и ца рин ским слу жбе ни ци ма не
до ста је нео п ход на опре ма и екс пер ти за да би 
спро во ди ли ак ци је и за по чи ња ли ис тра ге и 
суд ске по ступ ке про тив пре кр ши ла ца, фор
ми ра ње по ме ну те Ко ми си је за бор бу про тив 
пи ра те ри је је до ве ло до не ких спек та ку лар
них ак ци ја про тив очи глед не улич не тр го ви не 
пи рат ском ро бом, по го то во у Бе о гра ду. Ипак, 
на кра ју, по чет ни за лет је спла снуо, па је ве ћи
на та ча ка из ак ци о ног пла на Ко ми си је оста ла 
не ис пу ње на.

4.4. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2005. го ди ну
„Спе ци јал ни из ве штај 301“ за 2005.4 је 

ско ро иден ти чан оном за 2003. го ди ну, иако 
су ви дљи ви не ки по ма ци. На по зи ти ван раз
вој ука зу ју пр ве две кри ми нал не осу де про
тив софт вер ских пи ра та. То ком прет ход не 
го ди не до нет је и но ви За кон о аутор ским 
и срод ним пра ви ма, ко ји је тек по чео да се 
при ме њу је, па је због то га још увек би ло не
мо гу ће про це ни ти ње го ву ефи ка сност. По

4 доступан на адреси: http://www.iipa.com/special301_
TOCs/2005_SPEC301_TOC.html
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што је текст овог за ко на са да био из ме њен 
и ни је ви ше био у кон флик ту са Кри вич ним 
за ко ном, са раз ло гом се од ње га оче ки вао да 
уне ко ли ко убр за по ступ ке пред су до ви ма. 
Пре по ру ке ко је су на ве де не у овом Из ве шта
ју нај ви ше се од но се на за кон ско спро во ђе ње 
бор бе про тив пи ра те ри је, као и спро во ђе ње 
ак ци ја про тив улич не про да је и уво за од но
сно из во за пи ра ти зо ва не ро бе. Тр жи ште је 
и да ље пре пла вље но пи рат ским про из во ди
ма свих вр ста. Иако се број ма ло про дај них 
обје ка та са ле гал ном ро бом по ве ћао, ве ли ки 
број улич них про да ва ца иле гал них ма те ри ја
ла још увек ве о ма озбиљ но ути че на раз вој 
ле ги тим ног тр жи шта. 

Мре жа улич них про да ва ца је би ла ве о ма 
ор га ни зо ва на. Сви про дав ци су има ли исте 
на сло ве и ти по ве про из во да, чи ме се на слу
ћу је при су ство цен тра ли зо ва не мре же за ди
стри бу ци ју. Нај че шћи ме диј за пи ра ти зо ва ну 
му зи ку, фил мо ве и софт вер је CDR (CDRe
cor da ble). Ра ци јом ко ја је из вр ше на 6. фе бру
а ра 2005. го ди не на ки о ске ис пред СКЦа, је 
за пле ње но 18.000 ди ско ва и ухап ше но је 55 
ли ца. У Из ве шта ју се и на во ди да су упра во 
при пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по
сло ва и пред у зе ли све по треб не ак ци је. Они 
су из вр ши ли не ких 600 ак ци ја про тив пи ра
та. Ме ђу тим, кри ју ћи се иза при ме ће них не
до след но сти у за ко ни ма, али и због оп штег 
не до стат ка за ин те ре со ва но сти и ис ку ства, 
ту жи о ци су за ка за ли и ни су на ста ви ли за по
ли циј ским ак ци ја ма. У ства ри, од по ме ну тих 
600 ак ци ја про тив пи ра та ко је је спро ве ла 
по ли ци ја, од ко јих је ве ћи на упе ре на про тив 
улич них про да ва ца, са мо 10 (1,5%) је за вр ши
ло на су ду.

У Из ве шта ју за 2005. го ди ну се да ље на во ди 
да пи ра те ри ја у Ср би ји и Цр ној Го ри ни је огра
ни че на са мо на ди стри бу ци ју и ма ло про да ју. 
Још увек је у зе мљи по сто ја ла бар јед на фа
бри ка ко ја је укљу че на у ма сов ну про из вод њу 
пи рат ских оп тич ких ди ско ва, ка ко за по тре бе 
ло кал ног тр жи шта, та ко и за по тре бе из во за.

4.5. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2006. го ди ну
По ред стан дард них по ру ка о то ме шта тре

ба по бољ ша ти на по љу бор бе про тив пи ра те
ри је, у „Спе ци јал ном из ве шта ју 301“ за 2006. 
го ди ну5, се Ср би ји по себ но скре ће па жња да 
тре ба да спро ве де свој за кон о ви со ко тех но ло
шком кри ми на лу, ко ји је усво јен то ком 2005. 
го ди не. Та ко ђе се на гла ша ва и нео п ход ност 
до но ше ња за ко на о оп тич ким дис ко ви ма, ко
јим би се ре гу ли са ла њи хо ва про из вод ња и 
ди стри бу ци ја и обез бе ди ли аде кват ни ме ха ни
зми за кон тро лу и за шти ту аутор ских пра ва.

Ста ње у Ср би ји, у том пе ри о ду, је и да ље 
ма њеви ше не про ме ње но. И да ље по сто је фа
бри ке за из ра ду пи рат ских оп тич ких ме ди ја, а 
улич на про да ја и да ље цве та. BSA из ве шта ва 
да је основ ни про блем ко ји ути че на ње не ком
па ни је, пи ра те ри ја оп тич ких ди ско ва (на ма
ло про дај ном ни воу) и пи ра те ри ја крај њих ко
ри сни ка. По сто ји и Ин тер нет пи ра те ри ја, али 
још увек ни је до сти гла про бле ма ти чан ни во 
ко ји има пи ра те ри ја на оп тич ким дис ко ви ма. 
Уко ли ко би се софт вер ска пи ра те ри ја сма њи
ла, мо гао би се осе ти ти по зи ти ван ути цај на 
ло кал ну еко но ми ју. За раз ли ку од по слов ног 
софт ве ра, софт вер за за ба ву (ра чу нар ске игри
це) до жи вља ва по раст Ин тер нет пи ра те ри је 
уго шћа ва њем не ле гал них Ин тер нет ло ка ци ја 
у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ове не ле гал не wa rez 
ло ка ци је омо гу ћа ва ју бес плат но пре у зи ма ње 
софт ве ра за ви део игре, али пре ко њих је мо
гу ће на ру чи ти и на ре зи ва ње игри ца.

Што се спро во ђе ња ак ци ја про тив софт вер
ских пи ра та ти че, BSA из ве шта ва о све бо љој 
са рад њи са ауто ри те ти ма у Ср би ји. Ауто ри
те ти пред у зи ма ју ак ци је на те ре ну у слу ча
је ви ма софт ве ра, из вр ша ва ју се по ли циј ске 
ра ци је, а и BSA је има ла по зи ти ве ре зул та те 
на суд ским са слу ша њи ма. Су ди је су ра до при
хва та ле ин фор ма ци је о софт вер ској пи ра те ри

5 доступан на адреси: http://www.iipa.com/special301_
TOCs/2006_SPEC301_TOC.html
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ји, као и штам па не ма те ри ја ле са упут стви ма 
ка ко да пре по зна ју пи рат ски софт вер, али и са 
ин фор ма ци ја ма о ти по ви ма ли цен ци софт ве
ра. По по да ци ма BSA у 2005. го ди ни је по кре
ну то 76 кри вич них по сту па ка у ве зи са софт
ве ром. BSA на во ди по зи тив не по ма ке у 2005. 
го ди ни; број пре су да са утвр ђе ном кри ви цом 
је 12, што је мно го ви ше од 2004. го ди не. Ме
ђу тим, иако су до не те осу ђу ју ће пре су де, мак
си мал не ка зне ни су из ре че не. Нај че шће су 
би ле нов ча не ка зне, а ми ни мал не за твор ске 
ка зне (ко је су рет ко из ри ца не) су пре тво ре не 
у услов не.

У овом пе ри о ду, BSA је све при сут ни ја ка
ко на раз ли чи тим обра зов ним се ми на ри ма, 
та ко и на кон фе рен ци ја ма о ин те лек ту ал ној 
сво ји ни, као што је она ко ју је ор га ни зо ва ла 
Аме рич ка при вред на ко мо ра у Ср би ји, 19. сеп
тем бра 2006. го ди не, под на зи вом „Но ви иза
зо ви у за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не“. Кон
фе рен ци ју је отво рио Мајкл Полт, та да шњи 
ам ба са дор САД у Ср би ји, а при сут ни су би ли 
пред став ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по
сло ва, Ми ни стар ства за еко ном ске од но се са 
ино стран ством, Ми ни стар ства фи нан си ја Ре
пу бли ке Ср би је, ту жи о ци и су ди је окру жних 
ор га на Бе о гра да, по ре ски  и тр жи шни ин спек
то ри, пред став ни ци За во да за ин те лек ту ал ну 
сво ји ну и При вред не ко мо ре Бе о гра да. 

Ме ђу тим, ме ђу свим ак тив но сти ма у ко ји
ма уче ству је BSA, по себ но се из два ја ак ци ја 
„Тај	ни	ку	пац“ ко ја за циљ има раз от кри ва ње 
пи ра те ри је у фир ма ма ко је про да ју ра чу на ре 
са ин ста ли ра ним пи рат ским софт ве ром. У са
рад њи са МУПом Ср би је, а на осно ву кри вич
них при ја ва про ве ре но је 6 фир ми ко је се ба ве 
скла па њем и про да јом ра чу на ра, и код свих 6 
је до ка за но да су про да ва ли ра чу на ре са ин
ста ли ра ним не ле гал ним софт ве ром не ког од 
сле де ћих про из во ђа ча: Ado be, Mic ro soft, Auto
desk, Mac ro me dia. Про тив од го вор них ли ца у 
овим фир ма ма су под не те кри вич не при ја ве, 
а две од њих су при сту пи ле по ступ ку ван суд
ског по рав на ња.

По ред то га, BSA је спро ве ла и оп се жну 
ак ци ју ко јом су по сред ством упи та, а на 
осно ву осно ва не сум ње, љу ба зно од ко ри
сни ка у пре ко 300 фир ми тра жи ли да до ста
ве до каз о по се до ва њу ли цен ци за софт вер 
ко ји ко ри сте. У слу ча ју да ни су од го во ри ли 
на овај упит или ни су до ста ви ли до ка зе, у 
сле де ћем ко ра ку им је до ста вље но пи смо с 
упо зо ре њем да ће BSA, ако не од го во ре ни 
на ово пи смо, упу ти ти кри вич не при ја ве 
над ле жним др жав ним ор га ни ма. За хва љу ју
ћи овој ак ци ји Mic ro soft је скло пио уго во ре 
о ван суд ском по рав на њу са фир ма ма као што 
су: Ser bian Ob ject La bo ra to ri es из Бе о гра да, 
So ftli ne из Бе о гра да, Ex tre me из Ку че ва, Би
тин фо цен тар из Мла де нов ца, По ли марк из 
Бе о гра да, Зе ле ни ло из Пан че ва и Ма ти је вић 
из Но вог Са да.

4.6. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2007. го ди ну
Иако је За кон о по себ ним овла шће њи ма у 

ци љу за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
усво јен 2006. го ди не, тек је кра јем 2007. го
ди не по че ла ак ци ја пу не при ме не овог за ко на, 
као и ак тив на бор ба про тив свих об ли ка пи ра
те ри је у свим де ло ви ма Ср би је. Ка ко су овим 
за ко ном по ре ски ин спек то ри до би ли овла
шће ња за кон тро лу ле гал но сти софт ве ра, то 
се BSA од мах укљу чи ла у њи хо ву обу ку ко ја 
је тре ба ло да им омо гу ћи да про ве ра ва ју ле
гал ност софт ве ра. 

Пре ма го ди шњој сту ди ји BSA за 2007. го
ди ну, сто па софт вер ске пи ра те ри је у Ср би
ји је из но си ла 76%, од но сно опа ла је за 2% 
у од но су на 2006. го ди ну. Про це ње но је да је 
због ова кве ви со ке сто пе пи ра те ри је, до ма ћа 
еко но ми ја пре тр пе ла гу бит ке у из но су од 72 
ми ли о на до ла ра, углав ном кроз не на пла ће на 
по ре ска по тра жи ва ња. При ана ли зи ових по
да та ка, при том, ни су узе те у об зир ак тив но сти 
по ре ских ин спек то ра и ак ци је Спе ци јал ног 
ту жи ла штва за бор бу про тив ви со ко тех но ло
шког кри ми на ла.
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BSA је по себ но за до вољ на са рад њом са 
пред став ни ци ма вла сти у Ср би ји, од но сно 
њи хо вом во љом да ефи ка сно за шти те пра
ва ин те лек ту ал не сво ји не. На при мер, су ди ја 
Окру жног су да у Бе о гра ду Зо ран Ђор ђе вић 
је од ре дио при твор дво ји ци осум њи че них 
за по нов но ба вље ње улич ном пи ра те ри јом, 
иако су слу жи ли услов не ка зне. На осно ву 
зах те ва По себ ног оде ље ња Окру жног јав ног 
ту жи ла штва за бор бу про тив ви со ко тех но
ло шког кри ми на ла, по ли ци ја је, сре ди ном 
ма ја 2007. го ди не, ухап си ла дво ји цу му шка
ра ца ко ји су про да ва ли умно же не ди ско ве 
на улич ним те зга ма у Бе о гра ду и при ли ком 
хап ше ња им од у зе ла пре ко 2.000 ко ма да оп
тич ких ди ско ва. Иста ли ца су и ра ни је би ла 
осу ђи ва на на услов не и нов ча не ка зне, и по
зна ти су бе о град ској по ли ци ји у ве зи са из вр
ше њем дру гих кри вич них де ла. BSA сма тра 
да је ово ве о ма ва жна од лу ка ко ја пред ста вља 
пре крет ни цу у за шти ти ин те лек ту ал не сво ји
не у Ср би ји, јер је од ре ђи ва њем при тво ра за 
ова ли ца суд по ка зао да у Ср би ји по сто ји све 
ма ње то ле ран ци је за улич ну пи ра те ри ју и би
ло ко ју дру гу по вре ду пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не. Ову тен ден ци ју у срп ском суд ству 
по ка зу ју и 12 окри вљу ју ћих пре су да и 7 уго
во ра о ван суд ском по рав на њу за кри вич на 
де ла из до ме на кр ше ња пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не. Из ре че не санк ци је су услов не осу де 
на ка зну за тво ра или нов ча не ка зне, уз оба
ве зну ме ру од у зи ма ња и уни шта ва ња пи рат
ског софт ве ра. То ком 2007. го ди не по кре ну
ти су и дру ги кри вич ни по ступ ци, а одр жа но 
је и 40 ро чи шта.

Сви пред у зе ти ко ра ци су охра бру ју ћи и по
ка за те љи су ста бил ног на прет ка у бор би про
тив пи ра те ри је у Ср би ји, чи ме ће на ша зе мља 
по ста ти при влач ни ја за стра не ин ве сти то ре, а 
што ће да ље до при не ти отва ра њу но вих рад
них ме ста у ин фор ма тич кој, али и дру гим ин
ду стри ја ма, за др жа ва њу мла дих струч ња ка и 
да љем на пре до ва њу Ср би је.

4.7. Си ту а ци ја у Ср би ји за 2008. го ди ну
Кра јем сеп тем бра 2008. го ди не, BSA је да

ла са оп ште ње за јав ност у ко јем су об ја вље ни 
ре зул та ти њи хо ве ак ци је „Тај ни ку пац“. Ова 
ак ци ја је ука за ла да софт вер ску пи ра те ри ја 
у ди стри бу тер ском ка на лу, то ком ле та 2008. 
го ди не, чи ни око 10% ин ста ли ра них ра чу на
ра и да је пре те жно ори јен ти са на ка при ват
ним ли ци ма. Бу ду ћи да је то ком 2007. го ди не 
исти ни во пи ра те ри је био ви ши од 40%, ово 
пред ста вља зна ча јан по мак и про ме ну на тр
жи шту ра чу нар ске опре ме. У исто вре ме, све 
ви ше фир ми ко је се ба ве про да јом ра чу на ра 
и опре ме прав ним ли ци ма ну де ис кљу чи во 
ори ги на лан софт вер. Ис тра жи ва ње БСА да ље 
по ка зу је да је исто вре ме но у по ну ди све ви ше 
ра чу на ра без опе ра тив ног си сте ма и уна пред 
ин ста ли ра ног софт ве ра, што мо же да бу де мач 
са две оштри це. По ја ва ве ли ког бро ја „го лих“ 
ра чу на ра и да ље отва ра мо гућ ност ин ста ли
ра ња пи рат ских про гра ма. Та ко ђе, по ја ча на 
ак тив ност по ре ских ин спек то ра, али и ак ци је 
По себ ног ту жи ла штва за бор бу про тив ви со
ко тех но ло шког кри ми на ла је очи глед но уро
ди ла пло дом, а ре зул та ти су очи глед ни и из 
Гло бал не сту ди је о софт вер ској пи ра те ри ји за 
2008. го ди ну. У по лу го ди шњем из ве шта ју о 
ра ду Ми ни стар ства тр го ви не и услу га за пе
ри од од 7. ју ла до 31. де цем бра 2008. го ди не6, 
на во ди се да је у ци љу спре ча ва ња по вре де 
аутор ских пра ва, од у зе то и ре ци кла жом уни
ште но 11 то на, од но сно не ких 280.000 пи рат
ских при ме ра ка но са ча зву ка, сли ке и ра чу
нар ских про гра ма ко је је за пле ни ла Тр жи шна 
ин спек ци ја кон тро лом пред у зе ћа и јав них по
вр ши на. 

У го ре по ме ну тој гло бал ној сту ди ји BSA за 
2008. го ди ну, на во ди се да је Ср би ја већ тре ћу 
го ди ну за ре дом за бе ле жи ла пад софт вер ске 
пи ра те ри је од 2%. Упр кос то ме, гу би ци ко је је 

6 доступан на адреси: http://www.mtu.gov.rs/dokumenti/
izvestajmtu2008.pdf
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за бе ле жи ла срп ска при вре да због софт вер ске 
пи ра те ри је су по ра сли на 99 ми ли о на до ла ра. 
Та ко ђе, Ср би ја се по ми ње као јед на од зе ма
ља са нај ве ћим па дом пи ра те ри је у про те клих 
5 го ди на. На ла зи мо се на 6. ме сту, за јед но 
са Бра зи лом, Мек си ком, Егип том, Јор да ном, 
Аустра ли јом, Син га пу ром, Ин ди јом и Ма ро
ком, у ко ји ма је за бе ле жен пад пи ра те ри је од 
6%. У сту ди ји је дат и пре глед ста ња у Ср би
ји у про те клих 5 го ди на, као и укуп ни гу би
ци због софт вер ске пи ра те ри је, ко ји се ме ре у 
ми ли о ни ма до ла ра.

Година Ниво
пиратерије Губици 

2004 80% 85
2005 80% 95
2006 78% 59
2007 76% 72
2008 74% 99

5. За кљу чак
BSA на сво јој Ин тер нет ло ка ци ји на во ди 5 

прин ци па, чи је би по што ва ње до ве ло до сма
ње ња софт вер ске пи ра те ри је, али и по ве ћа ња 
еко ном ског ра ста.
1. Еду ка ци ја јав но сти и по ве ћа ње све сти о 
вред но сти ин те лек ту ал не сво ји не и ри зи ци ма 
упо тре бе не ли цен ци ра ног софт ве ра.
2. Уна пре ђе ње За ко на о за шти ти ин те лек ту
ал не сво ји не у сми слу при ме не оба ве за Свет

ске ор га ни за ци је за за шти ту ин те лек ту ал не 
сво ји не (WI PO) да би се омо гу ћи ла бо ља и 
ефи ка сни ја бор ба про тив ди ги тал не и Ин тер
нет пи ра те ри је.
3. Кре и ра ње сна жних ме ха ни за ма при ме не 
као што на ла же Свет ска тр го вин ска ор га ни
за ци ја (WТО) кроз TRIPS спо ра зум (Agre e
ment on Tra deRe la ted Aspects on In tel lec tual 
Pro perty Rights), укљу чу ју ћи и чвр шће за ко не 
про тив пи ра те ри је.
4. По све ћи ва ње зна чај них ре сур са управ них 
ор га на ре ша ва њу про бле ма, укљу чу ју ћи на
ци о нал не слу жбе за су зби ја ње кри ми на ла у 
обла сти аутор ских пра ва, ме ђу на род ну са рад
њу и обу ку ло кал них  ор га на ре да и пра во суд
них ор га на.
5. Прак тич ну при ме ну по ли ти ке упра вља ња 
софт вер ским ре сур си ма и зах тев да јав ни сек
тор ко ри сти ис кљу чи во ле га лан софт вер.

По што ва ње ових прин ци па и још стро жа 
за шти та пра ва ин те лек ту ал не сво ји не би Ср
би ји до не ла број на по бољ ша ња. Кли ма у ко јој 
се стра ни ин ве сти то ри (по го то во у ин ду стри
ји ин фор ма ци о них тех но ло ги ја) осе ћа ју да 
без бо ја зни од пи ра те ри је мо гу да пла си ра ју 
сво је про из во де, омо гу ћи ла би Ср би ји да ис
ко ри сти и соп стве не по тен ци ја ле у сек то ру 
раз во ја софт ве ра. 
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