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ФО ТО ГРА ФИ ЈА КАО АУ ТОР СКО ДЕ ЛО

Сажетак:Ау тор фотографијe, од но сно но си лац ау тор ског пра ва, 
рас по ла же лич но прав ним и имо вин ско прав ним овла шће њи ма, ко ја су де таљ-
но ре гу ли са на ЗАСП. Фо то гра фи ја се мо же сма тра ти ау тор ским де лом, 
уко ли ко ис пу ња ва кри те ри ју ме ко ји су пред ви ђе ни за кон ском де фи ни ци јом 
ау тор ког де ла: фо то гра фи ја мо ра би ти људ ска тво ре ви на, мо ра има ти 
ду хов ни са др жај, на ве де ни ду хов ни са др жај мо ра има ти од го ва ра ју ћу фор му 
и мо ра би ти ори ги нал но де ло. Од бор за устав на пи та ња и за ко но дав ство 
је у ја ну а ру 2016. го ди не под нео На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је пред-
лог за усва ја ње ау тен тич ног ту ма че ња од ред бе чла на 2 став 2. ЗАСП. Су-
шти на овог пред ло га је сте да се сва ка ру тин ски из ра ђе на фо то гра фи ја, 
ко ја се пре у зи ма у елек трон ском об ли ку, не мо же сма тра ти ау тор ским 
де лом, а са мим тим и да ау то ри на ве де них фо то гра фи ја не мо гу ужи ва ти 
за шти ту ау тор ског пра ва. На ве де ни пред лог за ау тен тич но ту ма че ње 
чла на ЗАСП је мо тив за пи са ње овог ра да. У окви ру по себ них по гла вља, раз-
мо тре ни су еле мен ти фо то гра фи је као ау тор ског де ла, по вре да ау тор ског 
пра ва услед нео вла шће ног ко ри шће ња фо то гра фи је, уз по се бан осврт на 
по вре ду пра ва пу тем дру штве них мре жа.

Кључнеречи: фо то гра фи ја; ау тор ско пра во; по вре да ау тор ког пра ва; 
дру штве не мре же; Ин тер нет

1. УВОД

Сход но ва же ћем За ко ну о ау тор ском и срод ним пра ви ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, фо то гра фи ја пред ста вља ау тор ско де ло. У скла ду са ЗАСП, ау тор ско 
де ло је ори ги нал на ду хов на тво ре ви на ау то ра, из ра же на у од ре ђе ној фор ми, 
без об зи ра на ње го ву умет нич ку, на уч ну или дру гу вред ност, ње го ву на ме ну, 
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ве ли чи ну, са др жи ну и на чин ис по ља ва ња, као и до пу ште ност јав ног са оп-
шта ва ња ње го ве са др жи не.1 

Ау тор фо то гра фи је је сва ко ли це ко је је ство ри ло пред мет ну фо то гра-
фи ју. Ау тор је но си лац ау тор ског пра ва, с тим што но си лац мо же би ти и 
сва ко ли це ко је је у скла ду са ЗАСП сте кло ау тор ско пра во. Ау тор ско пра во 
оства ру је се од мо мен та на стан ка ау тор ског де ла, те сход но на ве де ном ау тор 
фо то гра фи је мо же оства ри ти за шти ту свог ау тор ског пра ва од мо мен та на стан-
ка пред мет не фо то гра фи је, не за ви сно од чи њи ни це да ли је фо то гра фи ја 
об ја вље на, од но сно да ли је по ста ла до ступ на јав но сти.2

Aутор фо то гра фи је рас по ла же лич но прав ним и имо вин ско прав ним 
овла шће њи ма. По осно ву пра ва па тер ни те та, ау тор фо то гра фи је има пра во 
на при зна ње ау тор ства на ње го вом де лу. Та ко ђе, ау тор има пра во на на зна-
че ње име на на фо то гра фи ји. Ау тор фо то гра фи је има пра во да об ја ви сво ју 
фо то гра фи ју, од но сно да од ре ди на чин на ко ји ће она би ти об ја вље на, пра во 
на за шти ту ин те гри те та свог ау тор ског де ла, што се пре вас ход но од но си на 
за шти ту од нео вла шће не из ме не фо то гра фи је. Ау тор фо то гра фи је има пра-
во да се ус про ти ви би ло ка квом не до стој ном ис ко ри шћа ва њу фо то гра фи је 
ко ја на ру ша ва или мо же на ру ши ти углед или част ау то ра фо то гра фи је. 

Кад је реч о имо вин ско прав ним овла шће њи ма ау то ра фо то гра фи је, ау тор 
има пра ва да еко ном ски ис ко ри шћа ва сво је ау тор ско де ло и за сва ко ис ко-
ри шћа ва ње од стра не дру гог ли ца има пра во на од го ва ра ју ћу на кна ду. Ау тор 
има пра во да до зво ли или за бра ни бе ле же ње и умно жа ва ње сво је фо то гра фи-
је. Та ко ђе, ау тор има пра во ста вља ња при ме ра ка де ла у про мет. Ау тор де ла, 
од но сно прав ни след бе ник ау то ра3, има пра во да усту пи по је ди на или сва 
имо вин ска пра ва на ау тор ском де лу дру гом ли цу. 4

На осно ву прет ход них на во да мо же се ја сно за кљу чи ти да ау тор фо то-
гра фи је, од но сно но си лац ау тор ског пра ва, оства ру је пра во на фо то гра фи ји 
као ау тор ском де лу, баш као и ау то ри дру гих вр ста ау тор ских де ла, којa су 
предвиђенa ЗАСП. Упра во због то га је струч ној јав но сти би ло не ја сно за што 
је Од бор за устав на пи та ња и за ко но дав ство у ја ну а ру 2016. го ди не под нео 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је пред лог за усва ја ње ау тен тич ног 
ту ма че ња од ред бе чла на 2 став 2. За ко на о ау тор ском и срод ним пра ви ма 

1 За кон о ау тор ском и срод ним пра ви ма („Сл. гла сник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 
119/2012 и 29/2016- од лу ка УС), чл. 2, ст. 1, да љем тек сту: ЗАСП.

2 Ви ше о то ме вид. Са ња Ра до ва но вић, Тех но ло шке ме ре у си сте му за шти те ау тор-
ског пра ва, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 1/2011, стр. 
399-411.

3 Ви ше о то ме вид. Са ња Ра до ва но вић, Ау тор ско пра во на кон смр ти ау то ра, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 2/2004, стр. 201-224.

4 Дра ги ца По пе ску, Фо то гра фи ја као ау тор ско де ло, Пра во ин те лек ту ал не сво ји не, 
Пра во и при вре да број 7-9/2016, Бе о град 2016, 397.
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(„Сл. гла сник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012).5 Су шти на овог пред ло-
га је сте да се не мо же сва ка ру тин ски из ра ђе на фо то гра фи ја, ко ја се пре у-
зи ма у елек трон ском об ли ку, сма тра ти ау тор ским де лом, а са мим тим и да 
ау то ри на ве де них фо то гра фи ја не мо гу ужи ва ти за шти ту ау тор ског пра ва. 
Пи та ње фо то гра фи је као ау тор ског де ла и ау тор ског пра ва фо то гра фа је 
иза зва ло пра ву ме диј ску бу ру у на шој зе мљи.

2. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ОД РЕ ЂИ ВА ЊА ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ  
КАО АУ ТОР СКОГ ДЕ ЛА

Фо то гра фи ја, као ау тор ско де ло, пред ста вља пред мет ау тор ско прав не 
за шти те. Да би смо до би ли од го вор на пи та ње да ли не ка фо то гра фи ја пред-
ста вља ау тор ско де ло или не, нео п ход но је утвр ди ти да ли та фо то гра фи ја 
ис пу ња ва од го ва ра ју ће кри те ри ју ме, на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли не ко 
де ло мо же би ти пред мет ау тор ско прав не за шти те.

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли се не ко де ло мо же сма-
тра ти ау тор ским де лом, са др жа ни су у за кон ској де фи ни ци ји ау тор ског 
де ла. Ау тор ско де ло је пре све га тво ре ви на ау то ра, што зна чи да мо ра би ти 
људскатворевина. Ау тор ско де ло мо ра има ти духовнисадржај ко ји до ла-
зи до из ра жа ја у са мом де лу, јер чо век као ду хов но би ће ис пу ња ва сво ја 
де ла ду хов ним са др жа јем. Да ље, на ве де ни ду хов ни са др жај мо ра има ти 
одређенуформу, јер ду хов ни са др жај ко ји се за др жа ва са мо у све сти ау то ра 
без мо гућ но сти да га дру ги љу ду ко ри сте, не мо же се сма тра ти ау тор ским 
де лом. И на кра ју, ау тор ско де ло мо ра би ти оригинално, од но сно је дин стве-
но, што зна чи да у ње му мо ра по сто ја ти од раз лич но сти са мог ау то ра.6 

Ва жан део де фи ни ци је ау тор ског де ла је сте да оно ужи ва прав ну за-
шти ту без об зи ра на ње го ву умет нич ку или на уч ну вред ност, на ме ну и 
до пу ште ност јав ног са оп шта ва ња. У прак си се че сто де ша ва да се ау тор ска 
де ла од ре ђу ју уз по моћ пој мо ва и вред но сних ста во ва на у ке и умет но сти из 
раз ло га што се у пр вом чла ну ЗАСП на во ди да се њи ме уре ђу ју пра ва ау то-
ра књи жев них, на уч них, струч них и умет нич ких де ла. Ме ђу тим, овај став 
је по гре шан из раз ло га што за кон ска де фи ни ци ја ау тор ског де ла не дво сми-
сле но ис ти че да ау тор ско де ло не мо ра има ти умет нич ку , на уч ну или кул-
тур ну вред ност.

5 Вид. Зва нич ни пред лог Од бо ра за устав на пи та ња и за ко но дав ство за усва ја ње ау-
тен тич ног ту ма че ња од ред бе чл. 2, ст. 2 За ко на о ау тор ском и срод ним пра ви ма („Сл. гла сник 
РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) број: 011-3417/15 од 21.12.2015. го ди не.

6 Сло бо дан Мар ко вић, Ду шан По по вић, Пра во ин те лек ту ал не сво ји не, Бе о град 2014, 
38-41.
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2.1. Фо то гра фи ја као људ ска тво ре ви на

Фо то гра фи ја је ау тор ско де ло уко ли ко је на ста ла као про из вод чо ве ко-
вог ра да. Као и сва оста ла ау тор ска де ла, и фо то гра фи ја мо ра би ти људ ска 
тво ре ви на. Иа ко фо то гра фи је да нас на ста ју упо тре бом ди ги тал ног фо то а па-
ра та, од но сно ка ме ре, ови уре ђу ју пред ста вља ју са мо тех нич ка сред ства, ко ја 
чо век, од но сно ау тор, ко ри сти у ци љу ства ра ња фо то гра фи је. Фо то гра фи ја 
ко ја ни је на ста ла чо ве ко вом ак тив но шћу, не мо же се сма тра ти ау тор ским 
де лом. У аме рич кој прак си је по знат слу чај, у ком је ту жбу због по вре де ау тор-
ских пра ва под не ла ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва жи во ти ња ПЕ ТА у име 
мај му на по име ну На ру то про тив фо то гра фа Деј ви да Слеј те ра. На и ме, жи-
вотињa је усли ка ла са ма се бе (на пра ви ла тзв. сел фи) ис ко ри стив ши апа рат 
по ме ну тог фо то гра фа, те је ПЕ ТА сма тра ла да у скла ду са аме рич ким за ко-
ном о ау тор ским пра ви ма, но си лац ау тор ских пра ва на фо то гра фи ји мај мун 
На ру то, а не фо то граф. Аме рич ки суд је пра вил но за у зео став да де ла жи-
во ти ња не мо гу ужи ва ти ау тор ско прав ну за шти ту .7

2.2. Ду хов ни са др жај фо то гра фи је

Да би се фо то гра фи ја мо гла сма тра ти ау тор ским де лом, она мо ра има-
ти ду хов но зна че ње. Фо то гра фи ја ко јој не до ста је ду хов ни са др жај не мо же 
се сма тра ти ау тор ским де лом. Тај са др жај про из и ла зи из чо ве ка, као ду хов-
ног би ћа. „Ду хов ни са др жај (сми сао, зна че ње) мо ра до ћи до из ра жа ја у са мом 
де лу, а не у не ким пра те ћим са зна њи ма или упут стви ма ко ја су из ван де ла. 
Дру гим ре чи ма, ко му ни ка ци ја ко ју ау тор ско де ло ус по ста вља из ме ђу љу ди 
мо ра би ти не по сред на, тј. за сно ва на на сми слу и зна че њу ко ји су има нент-
ни са мом де лу.”8 Као при мер мо же мо узе ти фо то гра фи ју те ле ви зо ра, ко ја је 
на ста ла са мо за то да би смо по ка за ли при ја те љи ма но ви те ле ви зор ко ји смо 
ку пи ли. По ме ну та фо то гра фи ја се не мо же сма тра ти ау тор ским де лом из 
раз ло га што је ње на је ди на свр ха пре но ше ње ин фор ма ци је о ку по ви ни но вог 
апа ра та, не ма ду хов ног са др жа ја и за то што ова ква фо то гра фи ја не ма ни ка-
квог сми сла без до дат ног об ја шње ња о раз ло гу ње ног на стан ка. Али ако 
узме мо као при мер фо то гра фи ју те ле ви зо ра, ко ја је ура ђе на по себ ним тех-
ни ка ма, уз спе ци јал но осве тље ње, и ко ја има за циљ ре кла ми ра ње но вог 
про из во да тех ни ке, та ква фо то гра фи ја се мо же сма тра ти ау тор ским де лом. 
На ве де на фо то гра фи ја по се ду је зна че ње, јер ука зу је на сна гу и ка рак те ри-
сти ке но вог про из во да, пре но си по тен ци јал ним куп ци ма по ру ку да ће уз 
но во до стиг ну ће тех ни ке гле да ти ква ли тет ни ју сли ку те ле ви зиј ског про гра ма. 

7 Mon key who to ok sel fie can not own copyright to the pho to, jud ge ru les, http://www.te le-
graph.co .uk /news/new sto pics/ho wa bo ut that/12086397/Mon key-who -to ok-sel fie-can -not -own -cop y-
right-to-the-pho to-jud ge-ru les.html , 25.мај 2016.

8 С. Мар ко вић, Д. По по вић, 38.
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2.3. Фор ма фо то гра фи је

Фор ма фо то гра фи је као ау тор ског де ла је ви зу ел ног ка рак те ра, ис по-
ља ва се пу тем сли ка и бо ја, чи ме се пре но си ду хов ни са др жај са мог де ла. 
Ка да је реч о од ре ђе но сти фор ме фо то гра фи је, не ми сли се пре вас ход но на 
ма те ри јал ну фор му, јер ни је бит но да ли је фо то гра фи ја са чу ва на на ЦД-у, 
у ме мо ри ји ра чу на ра или на ме мо риј ској кар ти ци фо то а па ра та. Фор ма као 
би тан еле ме нат ау тор ског де ла ис по ља ва се у ви ду зна ко ва ко му ни ка ци је. 
На осно ву на ве де них ви зу ел них зна ко ва ко му ни ка ци је чо век се упо зна је са 
са др жи ном ау тор ског де ла. Оно што је ка рак те ри стич но за фо то гра фи ју, 
је сте да се са др жи на фо то гра фи је мо же спо зна ти са мо пу тем чу ла ви да, за 
раз ли ку од књи жев ног де ла ко је се мо же са оп шти ти у пи са ној фор ми или 
усме но.9 

2.4. Фо то гра фи ја као ори ги нал но де ло

Ори ги нал ност фо то гра фи је је нај бит ни ји кри те ри јум на осно ву ког се 
од ре ђу је да ли се не ка фо то гра фи ја сма тра ау тор ским де лом. Фо то ра фи ја је 
ори ги нал на уко ли ко са др жи оти сак ин ди ви ду ал но сти са мог ау то ра. Сва ка 
фо то гра фи ја ко ја се сма тра ау тор ским де лом мо ра би ти је дин стве на и не по-
но вљи ва, баш као што је и ду хов ни из раз сва ког ау то ра. Ори ги нал ност фо-
то гра фи је се не мо же по сма тра ти у ап со лут ном сми слу, јер кре а тив ност и 
ства ра ла штво сва ке ин ди ви дуе по чи ва на са зна њи ма и ве шти на ма ко је чо-
ве чан ство пре но си и про ши ру је ве ко ви ма. То зна чи да се у сва ком ау тор ском 
де лу на ла зе еле мен ти ко ји се мо гу про на ћи и у дру гим де ли ма исте вр сте, 
с тим што је нео п ход но да ау тор ско де ло са др жи и еле мен те на осно ву ко јих 
ће оно би ти пре по зна тљи во у од но су на оста ла де ла, ка ко због соп стве не 
спе ци фич но сти, та ко и због спе ци фич но сти ње ног ау то ра.

По знат слу чај у аме рич кој прак си у ком је за у зет став у ве зи пи та ња 
ори ги нал но сти ау тор ског де ла је сте ту жба ко ју је по зна ти аме рич ки фо то-
граф Џо на тан Ме њон под нео про тив про из во ђа ча пи ва због по вре де ау тор-
ског пра ва, ис ти чу ћи да је ту же ни ис ко ри стио ње го ву фо то гра фи ју ко шар-
ка шке зве зде Ке ви на Гар не та за соп стве ну ре кла му. Суд је за у зео став да се 
ори ги нал ност фо то гра фи је огле да у са мом из ла га њу, од но сно пре зен та ци ји 
сли ке и са мом мо мен ту фо то гра фи са ња, али се ни ка ко не мо же про ши ри ти 
на обје кат од но сно ка дар ко ји се фо то гра фи ше. Објек та и ка дар мо гу би ти 
еле ме нат ори ги нал но сти, са мо уко ли ко их је фо то граф сам ство рио.10

9 С. Мар ко вић, Д. По по вић, 39.
10 Man nion v. Co ors Bre wing Co. http://cyber.law.har vard.edu /pe o ple/tfis her/2005%20Man-

nion%20Abrid ged.pdf , 11. мај 2016. 
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2.5. „Сел фи” фо то гра фи ја

Окс форд ски реч ник је иза брао „сел фи” за реч 2013. го ди не. Сел фи је 
фо то гра фи ја, од но сно ау то пор трет са мог фо то гра фа, нај че шће усли ка на 
ди ги тал ном ка ме ром те ле фо на и об ја вље на пу тем дру штве них мре жа.11 
Сел фи је сва ка ко јед на од нај за сту пље ни јих фо то гра фи ја на дру штве ним 
мре жа ма. У прак си се че сто по ста вља пи та ње да ли се сел фи фо то гра фи ја 
мо же сма тра ти ау тор ским де лом. На до де ли на гра де Оскар 2014. го ди не, 
ко ју до де љу је аме рич ка Ака де ми ја филм ских умет но сти и на у ка, на стао је 
нај по зна ти ји сел фи ко ји је на свом Тви тер на ло гу об ја ви ла та да шња во ди-
тељ ка про гра ма до де ле Оска ра, чу ве на аме рич ка во ди тељ ка Елен Де џе не рес. 
На кон што је АП (Асо си је тед Прес)12 до био до зво лу од во ди тељ ке за са оп шта-
ва ње фо то гра фи је у но ви на ма, струч на јав ност је по ста ви ла пи та ње да ли је 
во ди тељ ка ау тор сел фи ја, од но сно да ли је но си лац ау тор ског пра ва на пред-
мет ној фо то гра фи ји. Иа ко по сто је раз ли чи та ми шље ња у струч ној јав но сти 
о то ме ко је но си лац ау тор ског пра ва на чу ве ној сел фи фо то гра фи ји, ве ћи на 
је за у зе ла став да је ау тор фо то гра фи је по зна ти глу мац Бре дли Ку пер, ко ји је 
на пра вио фо то гра фи ју, од но сно ко ји је фак тич ки при ти снуо дуг ме за сли ка ње 
на ка ме ри те ле фо на. Ова чи ње ни ца ни је спор на, јер је и са ма во ди тељ ка 
об ја ви ла на свом Тви тер на ло гу да је глу мац усли као спор ну сел фи фо то гра-
фи ју. Та ко ђе, прав ни струч ња ци су за у зе ли став да но си лац ау тор ског пра ва 
си гур но ни је ком па ни ја Сам сунг, ко ја је про из во ђач мо бил ног те ле фо на, уз 
по моћ ког је на ста ла сел фи фо то гра фи ја.13

3. ПО ВРЕ ДА АУ ТОР СКОГ ПРА ВА-НЕО ВЛА ШЋЕ НО  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ

По вре да ау тор ског пра ва пред ста вља нео вла шће но вр ше ње би ло ко је 
рад ње ко ја је об у хва ће на ис кљу чи вим пра ви ма но си о ца ау тор ског пра ва, 
не пла ћа ње на кна де про пи са не ЗАСП или уго во ром, као и не из вр ша ва ње 
дру гих оба ве за пре ма но си о цу ау тор ског пра ва, про пи са них ЗАСП.14 У слу-
ча ју по вре де ау тор ског пра ва, ау тор фо то гра фи је има пра во да ту жбом зах-
те ва на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те, у скла ду са За ко ном о 
обли га ци о ним од но си ма.15 

11 Енг. sel fie, The Ox ford Dic ti o na ri es Word of the Year 2013, http://blog.ox ford dic ti o na-
ri es.co m/press-re le a ses/ox ford-dic ti o na ri es-word-of-the-year-2013/ , 15.мај 2016.

12 As so ci a ted Press, чу ве но аме рич ко удру же ње но вин ских аген ци ја.
13 Pa ging Bra dley Co o per’s Lawyers: He Might Own El len’s Fa mo us Oscar Sel fie, http://

www.the wi re.com /po li tics/2014/03/pa ging-bra dley-co o pers-la w yer s -you -might-own-el lens-fa mo-
us-oscar-sel fie/358758/ , 23. мај 2016.

14 ЗАСП, чл. 204.
15 Д. По пе ску, 398.
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За хва љу ју ћи раз во ју тех но ло ги је, по ја ви ди ги тал них фо то а па ра та и 
ди ги тал не фо то гра фи је, нео вла шће но ко ри шће ње фотографијa је по ста ла 
сва ко днев на по ја ва. Ана лог на фо то гра фи ја се на јед но ста ван на чин мо же, 
фо то ко пи ра њем или фо то гра фи са њем ди ги тал ном ка ме ром, пре тво ри ти у 
ди ги тал ну, те се мо же из ме ни ти, од но сно об ра ди ти пу тем при сту пач них 
ком пју тер ских про гра ма за об ра ду фо то гра фи је.16

Чест при мер нео вла шће не упо тре бе фо то гра фи је у прак си је сте нео-
вла шће но са оп шта ва ња фо то гра фи је од стра не ме ди ја. Под ме ди јем се под-
ра зу ме ва ју днев не и пе ри о дич не но ви не, сер вис но вин ске аген ци је, ра дио-
про грам и те ле ви зиј ски про грам и eлек тронска из да ња тих ме ди ја, као и 
са мо стал на елек трон ска из да ња (уре ђи вач ки об ли ко ва не ин тер нет стра ни-
це или ин тер нет пор та ли), a ко ји су ре ги стро ва ни у Ре ги стру ме ди ја.17 У 
но ви на ма и на ин тер нет стра ни ца ма ме ди ја се че сто са оп шта ва ју фо то гра-
фи је (ко је у скла ду са ЗАСП пред ста вља ју ау тор ска де ла), без са гла сно сти и 
без озна че ња име на ау то ра фо то гра фи је, чи ме се вр ши по вре да ау тор ског 
пра ва. По вре да ау тор ског пра ва не по сто ји у слу ча ју ка да се об ја вље не фо-
то гра фи је по ја вљу ју као део оба ве шта ва ња јав но сти о те ку ћим до га ђа ји ма.18

Из ра да фо то гра фи је у ко лаж тех ни ци мо же пред ста вља ти по вре ду ау тор-
ског пра ва.19 Ко лаж тех ни ка је пре вас ход но сли кар ска тех ни ка, али се упо-
тре бља ва и у из ра ди умет нич ке фо то гра фи је. Ау тор фо то гра фи је, упо тре-
бље не при ли ком из ра де ко ла жа, има пра во на на кна ду ште те у слу ча ју нео вла-
шће не упо тре бе ње го ве фо то гра фи је. Ме ђу тим, у ме ђу на род ној прак си по сто је 
и су прот ни ста во ви. По зна ти сли кар Ри чард Принц је на пра вио из ло жбу 
умет нич ких ко ла жа упо тре бив ши фо то гра фи је дру гог умет ни ка са мо ти ви-
ма рас та фа ри ја на ца из Ја мај ке. Фо то граф је под нео ту жбу про тив сли ка ра, 
а дру го сте пе ни суд је по жал би за у зео став да је 25 од 30 упо тре бље них 

16 Дра ган Пр ља, Ма рио Ре ља но вић, Зво ни мир Ива но вић, Ин тер нет пра во, Бе о град 
2012, 75 и 76.

17 За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Сл. гла сник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 
12/2016 – aут ентично ту ма че ње), чл. 29, ст. 2.

18 До зво ље но је, у окви ру из ве шта ва ња јав но сти пу тем штам пе, ра ди ја, те ле ви зи је и 
дру гих ме ди ја о те ку ћим до га ђа ји ма, у оби му ко ји од го ва ра свр си и на чи ну из ве шта ва ња о 
те ку ћем до га ђа ју, без до зво ле ау то ра и без пла ћа ња ау тор ске на кна де: 1) умно жа ва ње при-
ме ра ка об ја вље них де ла ко ја се по ја вљу ју као са став ни део те ку ћег до га ђа ја о ко ме се јав ност 
из ве шта ва;2) при пре ма ње и умно жа ва ње крат ких из во да или са же та ка из но вин ских и 
дру гих слич них чла на ка у пре гле ди ма штам пе;3) умно жа ва ње по ли тич ких, вер ских и дру-
гих го во ра одр жа них на јав ним ску по ви ма, у др жав ним ор га ни ма, вер ским уста но ва ма или 
при ли ком др жав них или вер ских све ча но сти;4) сло бод но ко ри шће ње днев них ин фор ма ци-
ја и ве сти ко је има ју при ро ду но вин ског из ве шта ја. Од ред ба ста ва 1. овог чла на сход но се 
при ме њу је на све об ли ке јав ног са оп шта ва ња по ме ну тих де ла-ЗАСП, чл. 43.

19 Го ра на Ара ли ца Мар ти но вић,Тр го вач ки суд у За гре бу, Фо то гра фи ја као ау тор ско 
дје ло, http://www.vtsrh.hr/in dex.ph p?pa ge=con fe ren ce&conf_id=2200&ar tic le_id =2209, 22. ап-
рил 2016. 
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фо то гра фи ја до вољ но из ме ње но, да би се мо гле сма тра ти „пра вич ном упо-
тре бом”.20 Ин сти тут пра вич не упо тре бе21 по сто ји у ан гло сак сон ском пра ву, 
и под њим се под ра зу ме ва пра во на ко ри шће ње ау тор ског де ла, без са гла сно-
сти ау то ра. Пра вич ну упо тре бу не тре ба схва ти ти као пра во на нео гра ни-
че но ко ри шће ње ау тор ског де ла, већ упо тре бу ау тор ског де ла у ко рист не ких 
ви ших дру штве них ци ље ва и ин те ре са. При ме на на ве де ног ин сти ту та по-
сто ји у слу ча ју упо тре бе ау тор ског де ла при ли ком кри тич ког из ла га ња, 
пре да ва ња, но ви нар ског из ве шта ва ња, ис тра жи ва ња и у дру гим слич ним 
рад ња ма. Аме рич ки за кон о ау тор ским пра ви ма пред ви ђа кри те ри ју ме на 
осно ву ко јих се мо же утвр ди ти да ли се ра ди о при ме ни ин сти ту та пра вич-
не упо тре бе, и ту спа да ју: свр ха и ка рак тер упо тре бе де ла, при ро да ау тор ског 
де ла, у ко јој ме ри је ау тор ско де ло упо тре бље но и ефе кат упо тре бе ау тор ског 
де ла.22

За бра ње но је са оп шта ва ње фо то гра фи је у ви ду илу ста ци је у књи зи23, 
у окви ру ре кла ме или ре клам ног бил бор да, че стит ки, раз глед ни ца и слич них 
ви до ва ко мер ци јал не упо тре бе, без до зво ле ау то ра фо то гра фи је. Ау тор фо-
то гра фи је мо же у пи са ној фор ми из ри чи то за бра ни ти из ла га ње фо то ра фи је, 
при ли ком оту ђе ња ори ги нал ног де ла, осим уко ли ко је вла сник фо то гра фи је 
га ле ри ја, му зеј или дру га јав на уста но ва.24

У ери ин фор ма ци о не тех но ло ги је, Ин тер не та и дру штве них мре жа, 
по тре ба за из ра дом ди ги тал не фо то гра фи је го то во да је пре ста ла да по сто-
ји. Са оп шта ва њем фо то гра фи је пу тем ин тер нет сај то ва, омо гу ћен је при ступ 
фо то гра фи ја ма ши ро кој јав но сти, те се исте мо гу ве о ма ла ко са чу ва ти и 
ко ри сти ти, ка ко у лич не, та ко и у ко мер ци јал не свр хе. Због то га се нај че шће 
по вре де ау тор ског пра ва де ша ва ју упра во услед об ја вљи ва ња фо то гра фи ја 
пу тем Ин тер не та. 

20 8 Le gal Ca ses Every Pho to grap her Sho uld Know, http://pe ta pi xel.co m/2014/10/28/8-le-
gal-ca ses-every-pho to grap her-know/ , 09. април 2016.

21 Енг. fa ir use.
22 Pho to graphy and Copyright Law, http://blog.ken ka mi nesky.com /pho to graphy-cop yright-

and-the-law , 19. фе бру ар 2016.
23 Без до зво ле ау то ра, а уз оба ве зу пла ћа ња ау тор ске на кна де, до зво ље но је, у об ли-

ку збир ке на ме ње не на ста ви, ис пи ту или на уч ном ис тра жи ва њу, умно жа ва ње на па пи ру 
или слич ном но са чу, пу тем фо то ко пи ра ња или би ло ко јег об ли ка фо то граф ске или слич не 
тех ни ке ко ја да је слич не ре зул та те, од ло ма ка об ја вље них ау тор ских де ла, по је ди нач них 
крат ких об ја вље них ау тор ских де ла у обла сти на у ке, књи жев но сти и му зи ке или по је ди-
нач них об ја вље них ау тор ских де ла фо то гра фи је, ли ков не умет но сти, ар хи тек ту ре, при-
ме ње не умет но сти, ин ду стриј ског и гра фич ког ди зај на и кар то гра фи је ако се ра ди о об ја-
вље ним де ли ма ви ше раз ли чи тих ау то ра, осим ако то ау тор из ри чи то не за бра ни – ЗАСП, 
чл. 55.

24 ЗАСП, чл. 37.
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4. ПО ВРЕ ДА АУ ТОР СКОГ ПРА ВА НА ФО ТО ГРА ФИ ЈИ  
ПУ ТЕМ ДРУ ШТВЕ НИХ МРЕ ЖА

По вре да при ват но сти и зло у по тре ба лич них по да та ка на дру штве ним 
мре жа ма је све че шћа по ја ва, ка ко због број них пра зни на у пра ви ли ма ко ри-
шће ња дру штве них мре жа, та ко и због не по зна ва ња истих од стра не ко ри-
сни ка. За хва љу ју ћи дру штве ним мре жа ма, чи ји су ко ри снич ки на ло зи бес-
плат ни, ко ри сни ци ши ром све та мо гу ме ђу соб но сту пи ти у кон такт, са зна ти 
лич не по дат ке дру гих ко ри сни ка, пре гле да ти и са чу ва ти ту ђе фо то гра фи је. 
Ко ри снич ки на ло зи се мо гу за шти ти, те се при ступ по да ци ма ко ри сни ка 
мо же огра ни чи ти. На тај на чин се пра ви раз ли ка из ме ђу ко ри снич ких на ло га 
чи ји су са др жа ји ап со лут но до ступ ни и на ло га чи ја је са др жи на до ступ на 
ужем кру гу ко ри сни ка дру штве не мре же. 

Мно ги ко ри сни ци ни су све сни чи ње ни це да по да ци ко ји се ре ги стру ју 
пу тем дру штве не мре же и по де ле са оста лим ко ри сни ци ма мо гу оста ти 
трај но за бе ле же ни, па чак и на кон бри са ња на ло га, што је слу чај код дру штве-
не мре же Феј сбук.25 „Чак и уко ли ко од лу чи да обри ше ко ри снич ки на лог и 
уни шти ин фор ма ци је ко је су об ја вље не, ко ри сник не мо же да бу де си гу ран 
да не ко већ ни је од штам пао по дат ке или фо то гра фи је.”26 Из на ве де ног 
раз ло га, ко ри сник при ли ком кре и ра ња ко ри снич ког на ло га мо ра по себ но 
обра ти ти па жњу на по ли ти ку при ват но сти27 дру штве не мре же у окви ру ко је 
кре и ра на лог. Ка да је реч о фо то гра фи ја ма на дру штве ним мре жа ма, нај по-
пу лар ни је дру штве не мре же пу тем ко јих се об ја вљу ју фо то гра фи је ко ри сни-
ка, је су Феј сбук, Ин ста грам и Тви тер28.Основ но пи та ње је сте: да ли су, и у 
ко јој ме ри, ау тор ска пра ва ау то ра фо то гра фи је за шти ће на на кон об ја вљи ва-
ња фо то гра фи је пу тем дру штве них мре жа.

4.1. Фо то гра фи ја на дру штве ној мре жи Феј сбук

При ступ фо то гра фи ја ма об ја вље ним пу тем дру штве не мре же Феј сбук 
мо же би ти огра ни чен. Ко ри сник на ло га мо же, при ли ком са оп шта ва ња фо-
то гра фи је, пред ви де ти да фо то гра фи ја бу де до ступ на сви ма или да бу де 
до ступ на са мо од ре ђе ној гру пи ко ри сни ка, са ко ји ма је ко ри сник на ло га 
по ве зан пре ко дру штве не мре же.

Феј сбук је под ути ца јем кри ти ка Елек трон ског ин фор ма ци о ног цен тра 
за за шти ту по да та ка про ме нио по ли ти ку при ват но сти на тај на чин што је 

25 https://www.fa ce bo ok.co m/ , 11.април 2016.
26 Ми о мир Ко стић, Ви да Ви лић, При ват ност ко ри сни ка дру штве них мре жа, Збор ник 

ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, број 64, 2013, 72.
27 енг. pri vacy po licy.
28 https://www.in sta gram.co m/, https://twit ter.com/?lang=en, 15.април 2016.
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омо гу ћио ко ри сни ци ма на ло га да пу тем по де ша ва ња има ју ве ћи ути цај на 
до ступ ност сво јих лич них по да та ка об ја вље них пу тем Феј сбу ка. Ме ђу тим, 
и по ред уна пре ђе ња по ли ти ке при ват но сти, и да ље по сто је не до ста ци у по-
гле ду за шти те по да така ко ри сни ка. Уко ли ко уку ца те име и пре зи ме од ре-
ђе не осо бе пре ко Гугл пре тра жи ва ча, по ја ви ће вам се ко ри снич ки на лог тог 
ли ца, уко ли ко је ре ги стро ван на Феј сбук мре жи.29 По ред на ло га, би ће вам 
до ступ на про фил на и на слов на фо то гра фи ја ко ри сни ка, за ко је не по сто ји 
мо гућ ност огра ни че ња до ступ но сти.

При ли ком кре и ра ња ко ри снич ког на ло га, ко ри сник да је са гла сност на 
усло ве ко ри шће ња30. Ка да је у пи та њу са др жај ко ји се од но си на пра во ин-
те лек ту ал не сво ји не, као што су ви део и фо то гра фи је (ИП са др жај), ко ри сник 
на ло га пре но си Феј сбу ку, у скла ду са по став ка ма при ват но сти, из ри чи ту, 
не ек склу зив ну, пре но си ву до зво лу ко ја се мо же по дли цен ци ра ти, за ко ју се 
не пла ћа на кна да и ко ја ва жи за цео свет, те Феј сбук мо же да ко ри сти би ло 
ко ји ИП са др жај ко ји ко ри сник об ја ви у услу зи Феј сбук или у ве зи са истом 
(ИП до зво ла).31 По сто је раз ли чи та ту ма че ња у по гле ду гра ни ца ко ри шће ња 
фо то гра фи ја ко ри сни ка на ло га од стра не Феј сбу ка. На при мер, по сто ји ми-
шље ње да Феј сбук рас по ла же ши ро ким овла шће њи ма у по гле ду упо тре бе 
фо то гра фи ја ко ри сни ка, али да се ни ка ко не мо же сма тра ти но сио цем ау тор-
ског пра ва.32 Та ко ђе, тре ба на по ме ну ти да фо то гра фи је об ја вље не пу тем 
Феј сбу ка мо гу по ста ти до ступ не мар ке тин шким парт не ри ма Феј сбу ка, дру гим 
ком па ни ја ма и др жав ним ор га ни ма, уко ли ко је то нео п ход но.33

Феј сбук је ин тер нет по сред ник ко ји се сма тра од го вор ним за на ста лу 
по вре ду пра ва, уко ли ко је знао или мо рао зна ти за по вре ду пра ва ко ја је из-
вр ше на пу тем ње го ве мре же, од но сно ако је о ис тој оба ве штен, а спор ни 
са др жај ни је од мах укло њен, осим уко ли ко ни је оства рио фи нан сиј ску ко-
рист на ста лу у ве зи са на ве де ном по вре дом пра ва (хо стинг про вај дер). Ако 
се узму у об зир чи ње ни це да ко ри сни ци Феј сбук мре же при ли ком ре ги стро-
ва ња про фи ла да ју са гла сност са оп штим усло ви ма мре же, да Феј сбук нај-
че шће укла ња са др жа је ко ји ма се вр ши по вре да пра ва при ли ком при ја ве 
ко ри ни ка и да су услу ге Феј сбу ка пре те жно бес плат не, ком па ни ја Феј сбук 
вр ло ла ко мо же из бе ћи од го вор ност за на ста лу по вре ду ау тор ког пра ва пу-
тем њи хо ве мре же.34

29 М. Ко стић, В. Ви лић, 68.
30 енг. terms of ser vi ce.
31 https://sr-rs.fa ce bo ok.co m/le gal/terms/up da te , 15. април 2016.
32 Do es Fa ce bo ok Re ally Own Your Pho tos?, https://www.pla gi a rismto day.com /2015/05/13/

do es-fa ce bo ok-re ally-ow n-you r-pho tos/, 15.мај 2016.
33 М. Ко стић, В. Ви лић, 65 и 66.
34 Са ња Ра до ва но вић, Ау тор ско пра во и Феј сбук, с по себ ним освр том на пра во Ср би-

је, Ин те лек ту ал на сво ји на и Ин тер нет, Бе о град 2016, 160-163.
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4.2. Фо то гра фи ја на дру штве ној мре жи Ин ста грам

Ин ста грам је дру штве на мре жа ко ја се на ла зи у вла сни штву ком па ни је 
Феј сбук (осни ва ча дру штве не мре же Феј сбук) пу тем ко је ко ри сни ци на ло га 
об ја вљу ју фо то гра фи је и ви део сним ке. Са мим тим ова дру штве на мре жа 
има ма њи број ко ри снич ких мо гућ но сти, у од но су на Феј сбук. „Су шти на 
Ин ста гра ма као дру штве не мре же је у сло бод ном ше ро ва њу и де ље њу у 
ци љу про мо ви са ња де ла ано ним них умет ни ка. Ин ста грам је по све ћен то ме 
да ко ри сни ци сло бод но де ле сво је фо то гра фи је омо гу ћа ва ју ћи им да бу ду 
пре по зна ти у ши рој јав но сти, а не са мо ме ђу сво јим кон так ти ма.”35 

Ко ри нич ки на лог на дру штве ној мре жи Ин ста грам мо же би ти до сту пан 
сви ма или се при ступ на ло гу мо же огра ни чи ти са мо на ко ри сни ке мре же, 
ко ји ма ко ри сник на ло га омо гу ћи при ступ.36 Пра ви ла ко ри шће ња Ин ста гра ма 
су, ка да је реч о фо то гра фи ја ма ко ри сни ка на ло га, слич на као и на дру штве-
ној мре жи Феј сбук. Иа ко се на во ди да Ин ста грам ни је вла сник об ја вље ног 
са др жа ја од стра не ко ри сни ка на ло га, Ин ста грам сти че до зво лу за ко ри шће-
ње об ја вље ног са др жа ја, уз мо гућ ност по дли цен ци ра ња до зво ле.37

4.3. Фо то гра фи ја на дру штве ној мре жи Тви тер

Ка да је реч о друштве ној мре жи Тви тер, пра ви ла ко ри шће ња ове мре же 
су слич на пра ви ли ма оста лих дру штве них мре жа. Фо то гра фи је, ви део за пи-
си, тек сту ал не по ру ке и оста ли са др жа ји, об ја вљу ју се од стра не ко ри сни ка 
у ви ду та ко зва них „тви то ва”. Пра ви ла ко ри шће ња ове мре же, од но сно део 
ко ји се од но си на пра ва ко ри сни ка, са др жи апо стро фи ра но об ја шње ње шта 
зна чи до зво ла, ко ју ко ри сник да је мре жи, у по гле ду са др жа ја ко ји об ја вљу је: 
том до зво лом ко ри сник омо гу ћа ва мре жи да ње го ве „тви то ве” учи ни до ступ-
ним сви ма на све ту, као и да омо гу ћи дру ги ма да учи не исту ствар.38

Је дан од пр вих слу ча је ва у ме ђу на род ној прак си ко ји се од но си на усло ве 
ко ри шће ња фо то гра фи ја об ја вље них пу тем дру штве них мре жа је спор из-
ме ђу АФП (Аген ци ја Франс Прес) и фо то гра фа Да ни е ла Мо рел. По ме ну ти 
фо то ре пор тер је пу тем мре же Тви тер об ја вио фо то гра фи је при зо ра са Ха и-
ти ја на кон зе мљо тре са 2010. го ди не. АФП је от кри ла ове фо то гра фи је пу тем 
тви тер на ло га дру гог ко ри сни ка, те је на ве де не фо то гра фи је пре не ла дру гој 
ком па ни ји, а ко је су ка сни је об ја вље не и пу тем ме ди ја. Фо то граф је оп ту жио 
АФП за по вре ду ау тор ских пра ва, а да би до ка за ла да је по сту пи ла у скла ду са 
пра ви ли ма дру штве не мре же Тви тер, АФП је под не ла ту жбу про тив Мо ре ла, 

35 Чи је су мо је Ин ста грам фо то гра фи је, http://pra vo ikt.org /ci je-su -mo je-in sta gram-fo to-
gra fi je/ , 23. ма рт 2016.

36 Та ко зва ни пра ти о ци на ло га, енг. fol lo wers.
37 https://help.in sta gram.co m/478745558852511 , 16. април 2016. 
38 https://twit ter.com/tos?lang=en#your rights , 16. април 2016.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016
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ко ји је уз вра тио про тив ту жбом. Суд је за у зео став да пра ви ла мре же Тви тер 
до зво ља ва ју ко ри сни ци ма да по де ле (ре тви ту ју)39 фо то гра фи је дру гих ко ри-
сни ка пу тем мре же, од но сно да их по де ле са оста лим ко ри сни ци ма, али ни-
ка ко да их упо тре бе у ко мер ци јал не свр хе.40

Слич но прав но ста но ви ше по сто ји и у на шој прав ној те о ри ји, ка да је 
реч о по вре ди ау тор ких пра ва на дру штве ној мре жи Тви тер. „ У слу ча ју да 
од ре ђе ни твит ис пу ња ва усло ве за ау тор ско прав ну за шти ту, ње го во про-
сле ђи ва ње (ре тви то ва ње) без са гла сно сти ти ту ла ра ау тор ског пра ва пред-
ста вља ће рад њу по вре де пра ва, осим у слу ча ју ка да је пред у зи ма ње та кве 
рад ње без са гла сно сти ти ту ла ра пра ва до пу ште но за ко ном као вид огра-
ни че ња пра ва. Ме ђу тим, огра ни че ње пра ва не де лу је у слу ча ју ка да се ту ђи 
твит пре у зи ма без на во ђе ња из во ра. Тви те раш чи ји ори ги на лан твит је 
„пре пи сан”, а не ре тви то ван, мо гао би, сто га, да под не се зах тев за укла-
ња ње тви та, на осно ву „Тви те ро ве” По ли ти ке за шти те ау тор ког пра ва, 
или да по кре не суд ски по сту пак за утвр ђи ва ње по вре де ау тор ског пра ва.”41 
Ре тви то ва ње пред ста вља ци ти ра ње це ло куп ног ту ђег тви та, уз на во ђе ње 
име на ау то ра тви та. У слу ча ју пре пи си ва ња тви та ко ји ис пу ња ва усло ве за 
ау торс ко прав ну за шти ту, без на во ђе ња име на ау то ра тви та, до шло би до по-
вре де ау тор ског пра ва.42

5. ЗА КЉУ ЧАК

У те о ри ји по сто је раз ли чи та схва та ња о пи та њу ко је фо то гра фи је ужи-
ва ју ау тор ско прав ну за шти ту. По је ди ни ау то ри сма тра ју да са мо умет нич ке 
фо то гра фи је мо гу би ти ау тор ска де ла. „У те о ри ји не ма ди ле ме да прав ну 
за шти ту не тре ба пру жи ти свим фо то гра фи ја ма, већ са мо умет нич ким 
фо то гра фи ја ма. По пи та њу раз ли ко ва ња умет нич ке фо то гра фи је од оста-
лих тзв. „обич них” фо то гра фи ја (ко је пред ста вља ју оби чан при каз фак-
тор гра фи је у об ли ку жи вих би ћа, ства ри или при ро де), по сто је раз ли чи та 
ми шље ња и кри те ри ју ми.”43 „Ка да су у пи та њу фо то гра фи је нео п ход но је 
на пра ви ти раз ли ку из ме ђу фо то гра фи ја као умет нич ког де ла ко ју шти ти 
За кон о ау тор ским и срод ним пра ви ма и обич них фо то гра фи је ко је има ју 
за шти ту са мо на осно ву оп штих прин ци па гра ђан ског пра ва и про пи са ко ји 

39 енг. to ret we et.
40 Pho to grap her wins $1.2 mil lion from com pa ni es that to ok pic tu res off Twit ter, http://

www.re u ters.co m /ar tic le/us -me dia-co pyright-twit ter-idU SBRE9AL16F20131122, 01.април 2016.
41 Ду шан В. По по вић, Ау тор ско прав ни по глед на ко ри шће ње „Тви те ра”, Ин те лек ту-

ал на сво ји на и Ин тер нет, Бе о град 2016, 112.
42 Ibid., 102 и 103.
43 Ви до је Спа сић, Ау тор ска де ла у ди ги тал ном окру же њу, Ниш 2011, 86.
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ре гу ли шу не ло јал ну кон ку рен ци ју. Фо то гра фи ја као умет нич ко де ло мо ра 
да по се ду је из ве стан сте пен ор ги нал но сти и кре а тив но сти ко ји је одва ја 
од обич не фо то гра фи је, од но сно мо ра ју да има ју од ре ђе ну умет нич ку вред-
ност.”44

На ве де ни став пред ста вља те мељ пред ло га Од бо ра за устав на пи та ња 
и за ко но дав ство за ау тен тич но ту ма че ње oдредбе чла на 2 став 2. За ко на о 
ау тор ском и срод ним пра ви ма. У пред ло гу се на во ди да би се у скла ду са за-
кон ском де фи ни ци јом, сва ка ру тин ска фо то гра фи ја ко ја се пре у зи ма у елек-
трон ском об ли ку мо гла на зва ти ау тор ским де лом, без до ка зи ва ња по сто ја ња 
еле ме на та из де фи ни ци је, те се као при мер на во ди сел фи фо то гра фи ја, фо-
то гра фи ја пра зних ра фо ва, ру пе на пу ту и слич но. У обра зло же њу на ве де ног 
пред ло га се по себ но на гла ша ва да ау тор ско прав ну за шти ту не мо гу ужи ва ти 
фо то гра фи је ко је чи не део илу стра ци је члан ка у но ви на ма, а пред ста вља ју ре-
зул тат „ме ха нич ке” рад ње. Та ко ђе, пред ло гом се ука зу је на хи пер про дук ци ју 
фо то гра фи је услед раз во ја тех но ло ги је, ко јом се ума њу је уче шће чо ве ка у 
про це су ства ра ња фо то гра фи је.45

На осно ву за кон ске де фи ни ци је се ја сно мо же утвр ди ти ко је еле мен те 
фо то гра фи ја мо ра има ти да би се сма тра ла ау тор ским де лом. Пре све га фо-
то гра фи ја мо ра би ти про из вод чо ве ко вог ра да, јер се са мо људ ско де ло мо же 
сма тра ти ау тор ским де лом. Фо то гра фи ја мо ра има ти ду хов ни са др жај, не-
за ви сно да ли је у пи та њу „ру тин ска” или умет нич ка фо то гра фи ја. Уко ли ко 
фо то гра фи ја пра зних ра фо ва у про дав ни ци но си од ре ђе но ду хов но зна че ње, 
пре но си од ре ђе ну по ру ку и слу жи ус по ста вља њу ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма, 
он да се та ква фо то гра фи ја мо же сма тра ти ау тор ским де лом. Исто пра ви ло 
ва жи и за сел фи фо то гра фи ју, на рав но уко ли ко она ни је на ста ла слу чај ним 
при ти ска њем дуг ме та за сли ка ње на фо то а па ра ту. Фо то гра фи ја мо ра би ти 
из ра же на у од ре ђе ној фор ми, с тим што у по гле ду ау тор ско прав не за шти те 
ни је пре суд но да ли се ра ди о ана лог ној или ди ги тал ној фо то гра фи ји, да ли 
је фо то гра фи ја са чу ва на у те ле фо ну или ра чу на ру. Са ма ма те ри јал на фор ма 
не ма зна ча ја без по сто ја ња ду хов ног са др жа ја ау тор ског де ла. Уз све на веде-
не еле мен те, фо то гра фи ја мо ра би ти и ори ги нал на. Ори ги нал ност је нај ва-
жни ји еле ме нат ау тор ског де ла, јер се на осно ву овог еле мен та ау тор ска де ла 
ме ђу соб но раз ли ку. Ори ги нал ност се мо ра услов но по сма тра ти. Да нас сва-
ка ко не мо же мо про на ћи фо то гра фи ју ко ја је ори ги нал на у ап со лут ном сми-
слу, јер сва ка фо то гра фи ја мо ра са др жа ти не ке ка рак те ри сти ке ко је су слич не 
дру гим фо то га фи ја ма. Оно што је бит но код ори ги нал но сти, је сте да фо то-
гра фи ја мо ра има ти спе ци фи чан траг ау то ро ве лич но сти у се би, да би се 

44 Д. Пр ља, М. Ре ља но вић, З. Ива но вић, 75.
45 Вид. Зва нич ни пред лог Од бо ра за устав на пи та ња и за ко но дав ство за усва ја ње ау тен-

тич ног ту ма че ња од ред бе чла на 2 став 2. За ко на о ау тор ском и срод ним пра ви ма („Сл. гла-
сник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) број: 011-3417/15 од 21.12.2015. го ди не.
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раз ли ко ва ла од дру гих фо то гра фи ја. Ка дар ко ји се фо то гра фи ше мо же би ти 
иден ти чан, али из раз ау то ра кроз фо то га фи ју мо ра се раз ли ко ва ти, да би се 
фо то гра фи ја сма тра ла ау тор ским де лом. Оно што је сва ка ко бит но ис та ћи, 
је сте да фо то гра фи ја као ау тор ско де ло не под ле же на уч ном, умет нич ком, 
мо рал ном или не ком дру гом си сте му вред но ва ња.

Нео вла шће на упо тре ба фо то гра фи је је сва ко днев на по ја ва и де ша ва се 
у раз ли чи тим дру штве ним сфе ра ма. С об зи ром да жи ви мо у ери ком пју тер-
ске тех но ло ги је и ди ги тал не фо то гра фи је, по вре да ау тор ског пра ва се нај-
че шће де ша ва пу тем Ин тер не та и дру штве них мре жа. Пра зни не ко је по сто је 
у пра ви ли ма ко ри шће ња дру штве них мре жа сва ка ко до при но се по ве ћа њу 
бро ја слу ча је ва нео вла шће ног ко ри шће ња фо то гра фи ја. За да так суд ске прак се 
је сте упра во от кла ња ње на ве де них пра зни на, утвр ђи ва ње по вре де ау тор ског 
пра ва и за шти та ау тор ског пра ва ау то ра фо то гра фи је. Из при ме ра ме ђу на-
род не суд ске прак се мо же се ви де ти да се ста во ви су да раз ли ку ју у сва ком 
по једи на ч ном слу ча ју по вре де ау тор ског пра ва, али се исти за у зи ма ју у окви-
ри ма за ко на и за кон ских еле ме на та ау тор ског де ла. Су до ви у на шој зе мљи би 
тре ба ло, по угле ду на ме ђу на род ну суд ску прак су, у сва кој по је ди нач ној си-
ту а ци ји да утвр де да ли се не ка фо то гра фи ја сма тра ау тор ским де лом и да ли 
је учи ње на по вре да ау тор ског пра ва, а све у скла ду са ЗАСП. Пред лог ау тен-
тич ног ту ма че ња с јед не стра не су жа ва круг фо то гра фи ја ко је се мо гу сма-
тра ти ау тор ским де лом, а с дру ге стра не не по треб но пред ви ђа до дат но по-
ја шње ње за кон ске де фи ни ци је ау тор ског де ла, ко ја је са ма по се би до вољ но 
пре ци зна. Мо жда су упра во то и раз ло зи, због ко јих на ве де ни пред лог ау тен-
тич ног ту ма че ња ни је усво јен од стра не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

Бо ба М. Бран ков, Фотографија као ауторско дело (стр. 697–711)



711

Bo ba M. Bran kov, Ph.D. Stu dent 
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad 
bo ba.bran kov@g mail.com

Pho to graphy as a Copyright Work

Abstract: The ori gi nal hol der of copyright has mo ral rights and pro perty 
rights ac cor ding to the law. Pho to graph can be re gar ded as copyright work, if it 
me ets the cri te ria sti pu la ted by the le gal de fi ni tion of copyright work: a pho to 
must be cre a ted by a hu man be ing, it must ha ve a spi ri tual con tent, spi ri tual con tent 
abo ve must ha ve the ap pro pri a te form and must be an ori gi nal work. Com mit tee 
on Con sti tu ti o nal and Le gi sla ti ve Af fa irs in Ja nu ary 2016 sub mit ted to the Na ti o nal 
As sembly of the Re pu blic of Ser bia a pro po sal to adopt aut hen tic in ter pre ta tion 
of the pro vi si ons of ar tic le 2, pa ra graph 2 of Copyright Law. The pur po se of this 
pro po sal is that each ro u ti nely ma de pho to, which is dow nlo a ded in di gi tal form, 
can not be con si de red as a copyright work. The pro po sal of the aut hen tic in ter-
pre ta tion abo ve is the mo ti ve of this ar tic le. This work is fo cu sed on the ele ments 
of pho to graph as copyright work, copyright in frin ge ment due to una ut ho ri zed use 
of pho to graphs, with spe cial re fe ren ce to the in frin ge ment of copyright thro ugh 
so cial net works. 

Keywords: pho to graph; copyright; copyright in frin ge ment; the so cial net work; 
In ter net
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