
Obilježen Svjetski dan intelektualnog vlasništva - 26. travnja 

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, koji se na poticaj Svjetske organizacije za 
intelektualno vlasništvo (WIPO) obilježava svake godine 26. travnja, Državni zavod za 
intelektualno vlasništvo i ove je godine organizirao niz aktivnosti s ciljem promoviranja 
važnosti intelektualnog vlasništva za ukupni nacionalni gospodarski i društveni razvoj. 

Ovogodišnji dan obilježavao se pod motom Poticanje stvaralaštva, te je g. Kamil Idris, 
generalni direktor Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, uputio javnosti prigodnu 
poruku na ovu temu. 

Središnja aktivnost kojom je Zavod ove godine obilježio ovaj dan bili su javni seminari o 
međunarodnim sustavima zaštite industrijskog vlasništva – patenta, žiga i industrijskog 
dizajna – organizirani u suradnji sa WIPO-om. Seminar o međunarodnom sustavu prijave 
patenata temeljem Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty – 
PCT) održan je 17-18. travnja 2007, seminar o Madridskom sustavu međunarodne registracije 
žigova 19. travnja 2007. a seminar o Haškom sustavu međunarodne registracije industrijskog 
dizajna 20. travnja 2007. u Zagrebu. Predavači na seminarima bili su stručnjaci Svjetske 
organizacije za intelektualno vlasništvo, te relevantni domaći stručnjaci, a na seminaru su 
sudjelovali predstavnici različitih zainteresiranih skupina, u prvom redu stručnjaci koji se 
bave zastupanjem u području intelektualnog vlasništva, predstavnici domaćeg gospodarstva i 
akademske zajednice, suci, te drugi zainteresirani. 

Uoči seminara održana je i prigodna konferencija za tisak na kojoj su najavljene ukupne 
aktivnosti Zavoda povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva. Uz 
najavu seminara promovirano Godišnje izvješće Zavoda za 2006. godinu izdano kao 
publikacija, predstavljeno je nekoliko novih projekata Zavoda te su najavljene promotivne 
aktivnosti Zavoda u predstojećem razdoblju. Na konferenciji za tisak sudjelovali su i 
predstavnici tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva: Ministarstva 
unutarnjih poslova, Državnog inspektorata i Carinske uprave, Visokog trgovačkog suda, 
društava za kolektivno ostvarivanje prava i udruga nositelja prava, te stručnih udruga iz 
područja intelektualnog vlasništva. 

Svjetski dan intelektualnog vlasništva obilježen je prigodno i na konferenciji Microsoft 
WinDays u Opatiji, emitiranjem prigodnog obraćanja ravnatelja Zavoda mr.sc. Željka Topića 
sudionicima konferencije. 

U organizaciji Zavoda na Hrvatskoj televiziji emitiran je i prigodni spot WIPO-a povodom 
Svjetskog dana za intelektualno vlasništvo, adaptiran na hrvatski jezik, te u suradnji sa 
hrvatskim ogrankom međunarodnog Društva za zaštitu audiovizualnih djela (APAW) i 
regionalnim predstavništvom međunarodnog udruženja proizvođača poslovnog softvera 
Business Software Alliance (BSA) i spot posvećen borbi protiv piratstva. 
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