
   
 
 
 
                                                      ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ЗА  2020. године 
                                                                      
 
 
 
        Дана 29.01.2021.године покрајински инспектор за заштиту ауторског и сродних права сачинио је годишњи извештај о 
раду за 2020.годину у складу са Законом о државној управи («Сл.Гласник РС» бр79/05, 101/07 и 95/10), Законом о општем 
управном поступку («Сл.Гласник РС» бр. 18/16, и 95/16), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине («Сл.Гласник РС» бр.99/09), Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне 
својине («Сл.Гласник РС» бр.46/06 и 104/09), Законом о ауторском и сродним правима («Сл.Гласник РС» бр.104/09, 99/11, 
119/12, 29/16 и 66/19) и чланом 44.став 1. Закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС» бр.36/15, 44/18 и 95/18) са 
следећим показатељима делотворности инспекцијског надзора: 

1) Превентивно деловање ради спречавања или битног умањења вероватних настанака штетних последица по законом 
заштићена добра, права и интересе инспектор је остварио на следећи начин: 
а) обезбеђена је јавност рада делимичним уређем интернет странице- сајта инспекције где су постављене 
информације о прописима из области заштите ауторских и сродних права, оквирним плановима инспекцијског 
надзора, правима субјеката, контролним листама , доступним бројевима службених телефона поступајућих 
инспектора и др. 
б) изражена спремност инспектора за поступање по захтеву странке (уз сагласност Сектора РТИ надлежног 
Министарства) ради издавања аката о примени прописа и пружање стручне подршке надзираним субјектима 
в) будност-мобилност инспектора за хитно поступање у ситуацијама озбиљног ризика ради спречавања настанка 
штетних последица по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни и 
животињски свет.Инспектор располаже списком свих релевантних органа и организација са којима треба 
координирано заједнички дејствовати. 
г) инспектор има обиман план службених саветодавних посета на терену широм АПВ, на простору свих 7  Управних 
округа којим нису обухваћени евентуални нерегистровани субјекти. 

          2) Инспектор је пружио саветодавну подршку надзираним субјектима приликом 34 службених превентивних теренских 
посета широм АПВ у 2020.години  чиме је значајно подбачен планирани број. О свим службеним саветодавним посетама 
сачињене су службене белешке, а нису решењима изречене превентивне мере јер нису констатоване одговарајуће 
незаконитости. 
                Било је још 10 (десет)  других активности (семинари, сервиси аута, уређење канцеларије, дезинфекције....). Крајем 
пролећа је извршена оправка дотрајале канцеларијске опреме. 
                Није извршено  12 (дванаест) планираних инспекцијских надзора (редовни, ванредни и контролни)него само  1 
(један) и доношење бар 7 (седам) управних аката (четири решења и три закључка) из техничких разлога (службени ауто био 
више од два месеца ван погона) и објективних разлога проузрокованих ванредним стањем због пандемије у целој Србији. 
Извршено је сервисирање аута, технички преглед и регистрација у марту. Током априла, маја и јуна месеца сваке среде је 
вршена комплетна дезинфекција службеног аута коју је вршио лично инспектор избегавајући гаражне контакте. 
          3) Није утврђен ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законским прописима помоћу 
контролних листа у предвиђеном планском обиму, што остаје за наредни период календарске године. 
           4) Није било откривених штетних последица озбиљних размера па самим тим ни корективног деловања инспекције 
          5) .Инспектор је спорадично наилазио на нелегалне активности на улицама, саобраћајним станицама, у близини пијаца 
и сл. у више градова  и села током јануара и фебруара,где се продавала непрехрамбена роба – фалсификати неког 
заштићеног бренда о чему су извештаване усмено колеге из за то директно надлежних инспекција. Најважнији сајмови у 
Новом Саду су одложени, а посећен је само Сајам књига почетком марта. 
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          6) Инспектор није располагао мерама за уједначавање праксе инспекцијског надзора и њихово дејство 
          7) Инспектор је спроводио свој годишњи план активности и месечне планове у знатно мањем обиму од зацртаног, а 
акценат је био на превентивном деловању. Оправке службеног аута су трајале дуго што је умањило обим посла на 
контролама, а фактички се уопште није користило возило у зимском периоду. 
          8) Инспектор није располагао информацијама о усклађивању и координацији инспекцијског надзора, али је током 
пандемије и ванредног стања пружио логистичку подршку комуналној инспекцији, полицији и санитарцима. 
           9) Инспектор је имао на располагању солидне материјалне и техничке ресурсе (сл.ауто са горивом, сл.телефон, 
сл.одећа и обућа и др.) и исти су врло рационално коришћени што се види из малог броја путних налога за службено 
путовање,мањег утрошка горива, скромнијег броја дана на терену и др. Аутомобил је користио и други инспектор на 
заједничким путовањима. 
       10) Инспектор се придржавао прописаних рокова за поступање у раду 
       11)  Током  2020.године није било покренутих управних спорова. 
       12) Није било притужби на рад инспектора за заштиту ауторског и сродних права 
       13) Инспектор је имао стручно усавршавање и обуку потребну за будући ефикаснији инспекцијски надзор. Похађао је  
семинар  у организацији «Реформатор»-а на Копаонику од 14. До 17.. марта 2020.године о чему је примио Сертификат. 
       14) Није било званичних иницијатива за измене и допуне закона и других прописа 
       15) Тренутно се ради на мерама и проверама у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему 
       16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је непромењено. Као ни претходне године 
није стављена ниједна званична примедба на рад инспектора А.Павловића 
       17) Пошто није било управних мера ради поступања судских органа (захтеви,пријаве) у  десетомесечју, нема података о 
исходима поступања правосудних органа. 
 
 
              Т А Б Е Л А 
 
                                                                                                                  Планирано                                  Извршено 

Редован инспекцијски надзор и контролни                                            12                                                1 
Ванредни инспекцијски надзор                                                                  10                                                1 
Службене саветодавне посете/контроле                                                22                                              34 
Управне мере                                                                                                    4                                                 - 
Број службених белешки                                                                             55                                               34 
Дописи, извештаји, планови, састанци са другим органима...          10                                                4 
Едукација, семинари, сајмови, конгреси                                                    7                                                3 
Број дана на терену                                                                                       90                                               41 
Примљени налози из Сектора РТИ                                                              5                                                3 
Дани канцеларијског рада                                                                            78                                             55 
    Остали радни дани односе се на рад од куће (по Решењу) и коришћење годишњег одмора. 
    Субјекти контроле/службених саветодавних посета били су: фотокопирнице, продавнице играчака, књижаре, бензинске 
станице и трговине рачунарима. Од планираних 38 места обухваћено је 18 градова/насеља у АПВ. 
    Присуство на семинарима је редуковано због штедње у Секретаријату, а инспектор сваке недеље прима понуде од СМАРТ-
а за информатичке обуке разних нивоа. 
    Напомена: Решењем Покрајинског секретара за привреду и туризам инспектор је упућен на рад од куће почев од 
18.03.2020.године.Дана 11.05.2020.године стекли су се услови за путовање па је отпочео канцеларијски рад. Инспектору је 
обезбеђена извесна количина заштитних маски, рукавица и дезинфекционих раствора. Шеф Одсека је активно пратио 
ситуацију током пандемије и давао практичне препоруке инспекторима везано за евентуалне контакте са странкама и 
потребне социјалне дистанце током рада, поготово у време ванредног стања. 
    Због пандемије ( вирус  КОВИД-19) знатно је нарушен ниво извршења планираног обима инспекцијских послова, те је 
умањење за посматани извештајни период  46,5 %. 
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