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                         На основу Закона о инспекцијском надзору(Сл. Гласник Републике 36/2015); Закона о 
државној управи(Сл.Гласник Републике Србије 79/05,101/07 и 95/10); Закона о општем управном 
поступку(Сл.Гласник РС 18/16; 95/16); Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине(Сл.Гласник Републике Србије 99/09); Закона о посебним овлашћењима ради заштите 
права интелектуалне својине(Сл.Гласник Републике Србије 46/06 и 104/09); Закона о ауторском и 
сродним правима(Сл.Гласник Републике Србије 104/09, 99/11, 119/12, 29/16, 66/19 и Одлука 
Уставног суда Србије) ...инспектор за заштиту ауторског и сродних права доставља… 
                                                  ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ИНСПЕКТОРА 
                                                                  У прошлој 2020.години 
      Инспекција за заштиту ауторског и сродних права врши надзор на основу примљених налога из 
Сектора републичке тржишне инспекције а Министарства трговине туризма и телекомуникација 
Републике Србије, што значи да примљени налог(формиран на основу упућенее представке 
физичког лица или привредног субјекта) усмерава квантитет и врсту контролисаних привредних 
субјеката као објекта контроле. Ограничавајући фактор инспекцији у раду је, што она нема 
надлежност подношења захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни 
преступ или кривично дело. Ова врста правног наступања је остављена оштећеној странци, а 
након добијања приказа стања од стране инспекције, па је могуће и вансудско поравнање са 
лицима која су кршила ауторско и сродна права. Ова чињеница даје странци право оцењивања 
рада инспекције(задовољење захтева за заштиту). О повратним иформацијама(шта је странка 
урадила након извршене инспекцијске контроле), не постоје подаци јер странка нема ту обавезу, 
тако да то ограничава инспекцију о квантитативним и квалитативним подацима које тражи члан 
44.Закона о инспекцијском надзору.  
       Надлежност осталих институција уобласти спровођења права интелектуалне својине су, Завод 
за интелектуалну својину Републике Србије; Министарство унутрашњих послова; Сектор за 
заштиту потрошача а у оквиру Министарства трговине,туризма и телекомуникација; Министарство 
финансија-Пореска управа; и Управа царина(на граничним прелазима). 
       Радни циљеви инспекције за заштиту ауторског и сродних права достављени су од стране 
Министарства трговине туризма и телекомуника ција и инспектор их се придржавао у току свог 
рада, а то су: 
                 1.Праћење законских аката 
                 2.Израда плана и извршења у задатим роковима 
                 3.Спровођење инспекцијског надзора у складу са Законом 
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              4.Благовремено сачињавање планова и извештаја о инспекцијском надзору,као и достава                       
истих а шефу Одсека,  координационој комисији и министру трговине туризма телекомуникација.  

Текућа година је карактерична по пандемији Корона вируса, а која је по својој суштини скоро 
потпуно ограничила инспекцијске контроле, јер у контролама инспектор долази у контакт са 
доста лица, а што је у супротности са понашањем, које се препоручује у оваквим 
околностима. С тим у складу и налога за инспекцијске контроле није било, сем у два три 
случаја(налог компаније „ ЛЕГО „ и представка фирме „ ДВА ШТАПИЋА „ из Новог Сада). 
Од почетка године, инспектор је након контрола сачинио шеснаест предмета. Контроле су 
најчешће вођене по систему саветодавних контрола, а било је и рада по представци, као и 
телефонских контаката са странкама. 
  Инспектор Живко Црњански је, поред наведеног, провео на боловању од 1.08 до 
31.08.2020(болничко  и кућно лечење). 
  Од 18.03.2020.године, а решењем Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, 
инспектор је упућен на рад од куће, све до 11.05.2020.године. Шеф одсека је пратио 
ситуацију, током пандемије и давао савете везане за евентуалне контроле. 
  Инспектор је добијао понуде за семинаре, али из наведених разлога, присуство на њима 
није реализовано,сем семинара на Копаонику од 14-17.марта 2020.године(„Унапређење 
система управљања ризицима у планирању и вршењу инспекцијског надзора“),заједно са 
колегама Владаном Крстиним и Александром Павловићем. 
     

                                                                                                                 ИНСПЕКТОР 
                                                                                     за заштиту ауторског и сродних права 
                                                                                                           Живко Црњански 
 
  
 
  
    
 
 


