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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
ZNANSTVENO VIJEĆE ZA DRŽAVNU UPRAVU, 

PRAVOSUðE I VLADAVINU PRAVA 
 
 

poziva Vas na okrugli stol 
 

 

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 
 

 
koji će se održati  

 
 

u petak, 18. ožujka 2016. s početkom u 11 sati u velikoj dvorani palače 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb. 

 
 

Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, 
pravosuñe i vladavinu prava nastavlja sa znanstvenom obradom aktualnih 
društvenih tema u nas. Na poticaj Sveučilišta u Zagrebu, u Hrvatskoj akademiji 
znanosti i umjetnosti raspravit će se aktualna pitanja zaštite prava intelektualnog 
vlasništva u Hrvatskoj. Sustav intelektualnog vlasništva razvija se na 
meñunarodnom i još intenzivnije na europskom planu. Otkad je Hrvatska ušla u 
Europsku uniju mnoge su se stvari u području intelektualnog vlasništva i u 
Hrvatskoj promijenile. Hrvatska je postala potpuno izložena svim europskim 
mehanizmima zaštite prava intelektualnog vlasništva koji stručnoj, znanstvenoj i 
široj javnosti, pa ni samim stvarateljima inovativnih i kreativnih tvorevina, nisu u 
dovoljnoj mjeri poznati. Zbog važnosti koju intelektualno vlasništvo ima za 
gospodarski, znanstveni i tehnološki razvoj, važno je informirati se i stalno učiti o 
tome sustavu. U Hrvatskoj nedostaje toga znanja na svim razinama. Koja su 
otvorena pitanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u nas? Ima li potrebe da 
se otvori poseban poslijediplomski studij iz tog područja na kojem bi se 
pripadnici različitih struka upoznali s načinima zaštite svojih prava? Sve to 
zahtijeva ozbiljnu znanstvenu raspravu radi ocjene stanja i predlaganja mjera da 
ga se poboljša.  

 
Raspravu će započeti 

akademici Leo Budin, Zoran Juranić, Velimir Neidhardt, 
Vitomir Šunjić i Mladen Žinić, 

 prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
te prof. dr. sc. Igor Gliha i doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković  

s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju! 


