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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… 
                                       План активности инспектора за 2022.годину 
                                      (по члану 44.Закона о инспекцијском надзору) 
 
      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 упућене 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), и у том смислу, инспектор 
ће вершити и сарадњу са њима и евентуално упућивати заинтересовану странку. 
       Радни циљеви инспекције за заштиту ауторског и сродних права достављени су од стране 
Министарства трговине туризма и телекомуникација и инспектор ће их се придржавати 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. 
                 4.Благовремено сачињавање планова и извештаја о инспекцијском надзору,као и достава 
истих а шефу Одсека,  координационој комисији и министру трговине туризма телекомуникација.  
 
             Инспектор, као врсту својих контрола ће вршити саветодавне посете, које су истовремено 
контрола пословања од стране инспектора(ради увида у стање), као и саветовање инспектора 
према контролисаној странци, ради исправке евентуалне грешке у пословању и како правилно 
наступити у пословању. Такође и давање савета странци и њеном односу а према евентуалним 
променама и како да странка поступи у ситуацији да искрсне проблем из области интелектуалне 
својине а нема одговор, односно савет, да контактира инспекцију телефонски или преко сајта, или 
у директном разговору. Овде нема циљаног субјекта, већ су то привредни субјекти у одређеној 
области(а за које је надлежан инспектор).  
             Следећи вид наступања, јесу циљане контроле,на основу налога из Сектора тржишне 
инспекције, односно контроле код субјеката, а код којих постоји сумња у легално пословање. У 
овом случају се врши контрола са субјектима, који су децидно наведени у налогу,(са евентуалним 
договором о датуму контроле и са уручењем налога и листе ризика).  
             У овој инспекцији је планирање надзора само уопштена категорија, јер се надзор(не 
узимајући у обзир саветодавни надзор), обавља тек након пристиглог налога из Сектора тржишне 
инспекције а који усмерава теренски и канцеларијски рад. Оно што може бити планирано, јесу 
општа места-присуство едукацијама, комуникација  странкама и јавношћу, државним 
институцијама и др, као и наравно, врсте контрола. 
            Инспектор је обавезан да конзумира едукације, па је и то плански део, јер су оне не само 
обавезност, него и вид редовног праћења и сазнавања стања, у областима за које је надлежан. 
            Материјално-технички ресурси  су сасвим задовољавајући и биће коришћени и у наредном 
планском периоду(преносни рачунар, канцеларијски материјал, штампач, аутомобил за теренске 
контроле и др.) 
            Највећи број контрола, биће саветодавне посете, које су истовремено и контрола 
пословања привредних субјеката, где постоји међусобна комуникација(странка упућује питања 
везана за пословање, а инспектор даје савете у сврху легалног пословања и одговара на питања 
странке). Саветодавне посете су и начин контроле, где инспектор добија сазнање о текућој 
проблематици у области интелектуалне својине, а странкама се даје могућност добре 
комуникације са проблематиком и наравно, савет за боље и успешније пословање. 
             Циљане контроле(где је наведео децидно странка а која ће се контролисати), биће само 
онда када се то у писменом налогу из Сектора, наведе. У току таквих контрола, инспектор ће 
имати сталну комуникацију са координатором у Сектору тржишне инспекције. 
             Због веома великог развоја интернет комуникација са појавом нових врста привредне 
активности(продаја робе и услуга, маркетинг, нових врста привр.активности-фриленсери,блогери 
и др.), биће потребно доста упознавања са оваквим активностима и према томе формирани 
начини и ставови инспекције према њима. 
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                                                                                     за заштиту ауторског и сродних права 
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