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План рада инспектора за заштиту ауторског права и сродних права у спровођењу надзора и
службених саветодавних посета на територији АП Војводине за 2021.годину донесен је на
основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.Гласник РС“ бр.36/15, 44/18 и 95/18).
План представља скуп активности из следећих струковних закона-прописа: Закон опосебним
овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Сл.Гласник РС“ бр 46/06 и
104/09)и Закон о ауторском и сродним правима („Сл.Гласник РС“ бр.104/09, 99/11, 119/12,
29/16 и 66/19).Користе се и други законски прописи: Закон о државној управи („СЛ.Гласник
РС“бр.79/05,101/07 и 95/10), Закон о утврђивању надлежности АПВ („Сл.Гласник РС“бр.99/09),
Упутства и смерница Координационе комисије, Мапе и листе пословних процеса и др.
Планирање активности инспектора за заштиту ауторског и сродних права је веома тешко због
специфичности делатности и начина одвијања: пријаве субјеката иду у седиште органа
(Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сетктор тржишне инспекције) где се по
истима решава и издају налози, углавном се раде ванредне контроле због осетљивости
материје, избегава се рад по службеној дужности јер је незахвалан и ризичан, нема директне
електронске повезаности са Републичком тржишном инспекцијом (софтверска умреженост),
нема подношења прекршајних пријава него само обезбеђивање доказа, рад са странкама
своди се на упућивање истих ка Сектору РТИ осим ако им је потребно растумачити појмове из
области интелектуалне својине и др.
Најчешћи субјекти контроле из области ауторских и сродних права су:
1. Бензинске станице
2. Галерије
3. Књижаре и киосци
4. Продавнице играчака и позамантерије
5. Продавнице рачунарске опреме
6. Сајмови и фестивали
7. Фотокопирнице
8. Штампарије
9. Продавнице обуће и одеће
У 2021.години број активних радних дана биће 223 и исти су планирани сумарно узев за
следеће: рад на терену 115 дана, аналитички рад у канцеларији 90 дана и едукација и састанци
9 дана. Дозвољено одступање планира се на плус/минус 10, јер је у току пандемија.

Бројчано су планиране следеће активности за целу 2021.годину: редовни инспекцијски
надзори 16 контрола, службене саветодавне посете 32, ванредни инспекцијски надзори 18
контрола, састанци са другим органима и организацијама 5, едукације и саветовања 9 и
контроле извршења решења 4. Ово прати и веома захтеван аналитички рад инспектора у
канцеларији.
Да би се инспекција стриктно придржавала прописаних процедура из закона, препорука
Координационог тела и других прописа планира се стална едукација инспектора и редовне
посете саветовањима из ресорне области.Постоји потреба да се интензивно комуницира са
Сектором РТИ надлежног Министарства.
Подручје деловања инспектора јесте територија АПВ (свих седам Управних округа) и
тренутно овај посао обављају два инспектора, најчешће заједно, чиме пружају међусобно
логистичку подршку на терену због рискантности у спровођењу надзора.
Планирани циљеви остварују се путем оперативних месечних планова инспектора . План
надзора заснива се на утврђеном стању у области контроле и процени ризика како би се
оптимално користили ограничени инспекцијски ресурси за извршење. Општи циљ јесте
успостављање законитости и одговорност учесника у поступању те се ставља акценат на
транспарентности инспекције и давању предности саветодавним и превентивним приступима
над репресивним.
Осим планираних могуће су и непланиране активности у моментима неопходности да се
спрече или отклоне непосредне опасности по живот и здравље људи, важну имовину,права и
интересе радних људи, биљни и животињски свет, јавне приходе, несметан рад надлежних
органа и комуналних служби и сл. И у редовним и у ванредним околностима инспектор
планира тесну сарадњу са другим органима, институцијама и организацијама. Најинтензивнија
сарадња одвија се са Заводом за интелектуалну својину Србије и МУП-ом.
За потребе рада на терену и инспекцијску мобилност инспектору је дато на стално
располагање службено возило, Шкода Фабиа која је прешла 320.000 километара, али је
подложна честим кваровима, те је на оправкама у протеклој години била 11 недеља.
За ефикасан канцеларијски рад неопходно је обезбедити један мултифункционалан уређај.
Због одласка у пензију до краја године треба створити услове за пријем новог инспектора.
У току јануара биће искоришћен други део годишњег одмора из 2020.године, а први део за
2021. годину инспектор ће користити у јуну. Остали део користиће у октобру 2021. године.
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