Нацрт за јавну расправу

ЗАКОН О ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА РАДИ ЕФИКАСНЕ ЗАШТИТЕ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона

Члан 1.
Овим законом уређују се посебна овлашћења органа државне управе
и организација које врше јавна овлашћења (у даљем тексту: надлежни
органи), ради ефикасне заштите права интелектуалне својине у складу са
прописима којима се уређује право интелектуалне својине.
Примена закона
Члан 2.
Одредбе овог закона примењују се на производњу, промет, употребу
и држање робе и на пружање услуга којима се повређују права
интелектуалне својине.
Одредбе овог закона се не примењују када роба није намењена
обављању делатности, односно стављању у промет, ни на личне ствари,
односно на предмете који су намењени искључиво за личну употребу, осим
када се ради о више истоветних примерака исте робе, односно предмета.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) права интелектуалне својине су ауторско и сродна права, жиг,
ознака географског порекла, индустријски дизајн, патент, мали патент,
топографија полупроводничких производа и право оплемењивача биљних
сорти;
2) носилац права је оригинарни стицалац права интелектуалне
својине или његов правни следбеник, професионално удружење аутора или
носилаца сродних права, као и организација за колективно остваривање
ауторског или сродног права у складу са законом;
3) лице које има правни интерес је лице које има право на тужбу у
случају повреде права интелектуалне својине у складу са посебним законом
из области права интелектуалне својине;
4) роба којом се повређују права интелектуалне својине је нарочито:
неовлашћено умножен примерак ауторског дела или предмета сродног
права; роба са кривотвореним жигом; роба са кривотвореном ознаком
географског порекла; роба са кривотвореним индустријским дизајном; роба
којом се повређује патент или мали патент; роба којом се повређује право на
топографију полупроводничких производа; роба којом се повређује право
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оплемењивача биљних сорти; роба која је превасходно пројектована,
направљена, прилагођена или је њена сврха да омогући избегавање,
заобилажење или уклањање технолошке мере, уређаја или његовог
саставног дела чија је сврха да спречи или ограничи поједине радње у
односу на предмет заштите а које носилац права није одобрио; калуп или
матрица направљена, односно прилагођена за израду кривотвореног жига,
индустријског дизајна или производа који носи такав жиг или индустријски
дизајн, односно која се користи за неовлашћено умножавање примерака
ауторских дела или предмета сродног права;
5) неовлашћено умножен примерак ауторског дела или предмета
сродног права је примерак заштићеног ауторског дела или предмета сродног
права који је умножен без сагласности аутора или носиоца ауторског права
онда када је таква сагласност неопходна на основу закона који уређује
материју ауторског и сродних права, односно роба која садржи заштићено
ауторско дело или предмет сродног права, која је израђена без сагласности
носиоца права;
6) роба са кривотвореним жигом је: роба која је без овлашћења
носиоца права обележена знаком који је истоветан или сличан жигом
заштићеном знаку другог лица за истоветне или сличне робе, ако постоји
вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у
релевантном делу јавности, као и роба која није обележена кривотвореним
жигом, а налази се у паковању обележеном таквим жигом; паковање или
средство за обележавање робе (етикета, налепница, упутство за употребу,
гарантни лист и сл.) на које је, без овлашћења носиоца права, стављен његов
жигом заштићен знак, а које се односи на истоветну или сличну робу за коју
је тај жиг регистрован;
7) роба са кривотвореном ознаком географског порекла је: роба која
је обележена ознаком географског порекла од стране лица које нема својство
овлашћеног корисника; роба која је обележена ознаком којом се копира или
подражава регистрована ознака географског порекла, укључујући њен
превод, транскрипцију или транслитерацију, чак и ако се тој ознаци додају
речи „врста”; „тип”, „начин”, „имитација” и ако је наведено истинито
географско порекло; паковање, рекламни материјал или документ на коме је
садржана лажна или преварна ознака географског порекла, природи или
квалитету производа, који може да створи забуну у погледу порекла робе;
8) роба са кривотвореним индустријским дизајном је индустријски
или занатски производ који је без овлашћења носиоца права израђен на
основу примене заштићеног индустријског дизајна;
9) роба којом се повређује патент или мали патент је производ
истоветан са производом који је заштићен патентом или малим патентом
другог лица, односно производ израђен непосредном применом поступка
заштићеног патентом, који је произведен без овлашћења носиоца права на
патент или мали патент;
10) средство за избегавање заштите је свако средство, производ,
компонента, односно део производа који је превасходно направљен или
прилагођен са циљем да омогући заобилажење ефикасне технолошке мере;
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11) ефикасна технолошка мера је технолошки поступак, средство,
производ, компонента, односно део којим се контролише приступ
заштићеном ауторском делу или предмету сродног права или којим се
спречава њихово неовлашћено коришћење или умножавање;
12) емитовање је јавно саопштавање ауторског дела и/или предмета
сродног права жичним или бежичним преносом радијских или
телевизијских програмских сигнала намењених за јавни пријем или јавно
саопштавање радијских или телевизијских програмских сигнала који су
намењени за јавни пријем и који се шаљу у непрекинутом комуникационом
ланцу ка сателиту и назад на земљу;
13) интерактивно чињење дела доступним јавности je јавно
саопштавање ауторског дела и предмета сродног права жичним или
бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ
делу са места и у време које он одабере;
14) пружалац медијске услуге је физичко или правно лице које има
уређивачку одговорност за избор аудио-визуелног садржаја аудио-визуелне
медијске услуге, односно аудио садржаја медијске услуге радија (у даљем
тексту: програмски садржај) и које одређује начин његове организације;
15) оператор електронске комуникационе мреже за пружање
медијских услуга (у даљем тексту: оператор) је физичко или правно лице
које гради, поседује или користи електронску комуникациону мрежу за
пружање медијских услуга (кабловски оператор, оператор сателитске
станице, оператор мреже за земаљско дигитално емитовање и мултиплекса и
др.);
16) роба којом се поврeђује право оплемењивача биљних сорти јесте:
свака врста репродукционог материјала заштићене биљне сорте добијена
неовлашћеним коришћењем заштићене биљне сорте; убрани материјал,
укључујући целе биљке и делове биљака, који је добијен неовлашћеним
коришћењем репродукционог материјала заштићене сорте, осим ако је
носилац права оплемењивача имао разумне могућности да користи своје
право оплемењивача у односу на тај репродукциони материјал; сваки
производ добијен директно од убраног материјала заштићене сорте,
укључујући целе биљке или делове биљака, који је добијен неовлашћеним
коришћењем репродукционог материјала заштићене сорте, осим ако је
носилац права оплемењивача имао разумне могућности да користи своје
право оплемењивача у односу на тај репродукциони материјал.
Забрана производње и промета
Члан 4.
Производња, држање, употреба и промет робе, односно пружање
услуга којима се повређују права интелектуалне својине, забрањени су.
Емитовање и реемитовање
Члан 5.
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Емитовање, реемитовање или интерактивно чињење доступним
јавности програмског садржаја који садржи ауторска дела или предмете
сродног права, без регулисања обавезе плаћања накнаде за коришћење тих
права у складу са законом којим се уређује колективно остваривање
ауторског и сродних права, забрањени су.
Доказ о регулисаној обавези из става 1. овог члана прилаже се уз
пријаву на јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијских услуга,
у складу са прописима којима се уређује област електронских медија.
У случају поступања пружаоца медијске услуге супротно одредбама
ст. 1. и 2. овог члана, регулаторно тело надлежно за област електронских
медија предузима мере на које је овлашћена законом, независно од других
правних средстава која стоје на располагању носиоцу ауторског или сродног
права.
Надлежни органи
Члан 6.
Надлежни органи, који на основу посебних овлашћења обезбеђују
ефикасну заштиту права интелектуалне својине у складу са прописима
којима се уређује право интелектуалне својине, у смислу овог закона су:
1) министарство надлежно за послове трговине, преко тржишне
инспекције;
2) министарство надлежно за послове здравља, преко инспекције за
лекове и медицинска средства;
3) министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма,
преко грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције;
4) министарство надлежно за послове финансија, преко Пореске
управе;
5) министарство надлежно за послове туризма, преко туристичке
инспекције;
6) министарство надлежно за послове пољопривреде, шумарства и
водопривреде, преко пољопривредне, фитосанитарне, ветеринарске и
шумарске инспекције;
7) регулаторно тело надлежно за област електронских медија (у
даљем тексту: Регулатор).
II.

ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Члан 7.
Министарство надлежно за послове трговине, преко тржишне
инспекције врши инспекцијски надзор над производњом и прометом робе
којом се повређују права индустријске својине (жиг, индустријски дизајн,
патент, мали патент, ознака географског порекла и топографија
полупроводничких производа), као и надзор над производњом и прометом
робе заштићене ауторским или сродним правом, осим ако овим законом није
прописана надлежност другог органа.
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Члан 8.
Министарство надлежно за послове здравља, преко инспекције за
лекове и медицинска средства врши инспекцијски надзор над прометом робе
којом се повређују права интелектуалне својине у области производње и
промета лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова за
употребу у хуманој медицини.
Члан 9.
Министарство надлежно за послове финансија, преко Пореске
управе, врши контролу легалности рачунарских програма које у обављању
пословних активности користе предузетници и правна лица.

Члан 10.
Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма,
преко грађевинске и урбанистичке инспекције врши инспекцијски надзор
над изменама које се без дозволе носиоца права врше на грађевини која
представља материјализовани примерак дела архитектуре или на изменама
које се без дозволе носиоца права у току извођења радова врше на идејном и
главном пројекту.

Члан 11.
Министарство надлежно за послове туризма, преко туристичке
инспекције врши инспекцијски надзор над пружањем услуга којима се
повређује услужни жиг у области туризма и угоститељства.
Члан 12.
Министарство надлежно за послове пољопривреде, шумарства и
водопривреде врши инспекцијски надзор над: производњом или
репродукцијом
или
умножавањем
заштићене
биљне
сорте,
кондиционирањем за репродукцију заштићене биљне сорте, понудом
заштићене биљне сорте на продају, продајом или другим видом пласмана
заштићене биљне сорте на тржишту, складиштењем робе којом се повређује
право оплемењивача биљне сорте, преко фитосанитарнe и шумарске
инспекције у случају репродукционог материјала, односно преко
фитосанитарне и пољопривредне инспекције у случају убраног материјала и
производа од заштићене биљне сорте; производњом и прометом
пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског
порекла преко фитосанитарне, ветеринарске и пољопривредне инспекције;
производњом и прометом ветеринарских лекова преко ветеринарске
инспекције.
Члан 13.
Регулатор:
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1) врши надзор над пружаоцима медијских услуга и контролише да
ли се у оквиру програмског садржаја неовлашћеним емитовањем,
реемитовањем или интерактивним чињењем доступним јавности ауторског
дела или предмета сродног права повређује ауторско или сродно право;
2) врши надзор над операторима и контролише да ли неовлашћено
реемитују или
интерактивно чине доступним јавности програмски садржај пружаоца
медијске услуге.

III. ПОСТУПАК ВРШЕЊА ПОСЕБНИХ ОВЛАШЋЕЊА
Мере и акти надлежног органа
Члан 14.
Надлежни орган, по службеној дужности или на захтев носиоца права
или лица које има правни интерес, предузима мере и доноси акте у складу са
овим законом, законом којим се уређује надлежност тог органа у вршењу
инспекцијског надзора у областима за које је тај орган образован, односно
законом којим се уређује област електронских медија.
У вршењу инспекцијског надзора над повредом права на дело
архитектуре, надлежни орган поступа искључиво на основу захтева носиоца
права, а у вршењу надзора над повредом права оплемењивача биљних сорти,
надлежни орган поступа искључиво на основу захтева носиоца права или
лица које има правни интерес.
На мере и акте надлежних органа прописане одредбама овог закона
примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак и
одредбе закона којим се уређује поступање тог надлежног органа, ако овим
законом није другачије прописано.
Министар који руководи надлежним органом, односно Регулатор
надлежан за послове органа из члана 6. овог закона ближе прописују начин
на који тај орган врши овлашћења прописана овим законом.
Обавезе носиоца права односно лица које има правни интерес
Члан 15.
У циљу ефикасног утврђивања постојања повреде права
интелектуалне својине, на захтев надлежног органа који је у поступку по
службеној дужности привремено одузео робу, носилац права, односно лице
које има правни интерес су дужни да, без одлагања и накнаде, доставе
информације и пруже надлежном органу тражену помоћ, укључујући и
техничку експертизу, опрему и објекте.
Носилац права, односно лице које има правни интерес поводом чијег
захтева је покренут поступак, дужани су да надлежном органу који је
привремено одузео робу, без одлагања и накнаде, достави информације и

Нацрт за јавну расправу

пружи помоћ, укључујући и техничку експертизу, опрему и објекте
потребне ради утврђивања повреде права интелектуалне својине.
Носилац права, односно лице које има правни интерес дужни су да,
без одлагања, надлежни орган пред којим се води поступак писаним путем
обавести о престанку права интелектуалне својине до ког је дошло након
покретања поступка.
IV.

ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ
Предузимање мера по службеној дужности

Члан 16.
Када утврди да постоји основана сумња да је повређено право
интелектуалне својине, надлежни орган по службеној дужности предузима
следеће мере:
1) на лицу места привремено одузима, односно повлачи робу и/или
забрањује производњу или промет робе којом се повређује право
интелектуалне својине;
2) изриче меру привремене забране вршења услуге или предузимања
радњи којима се
повређује право интелектуалне својине;
3) пружаоцу медијске услуге изриче меру привремене забране
неовлашћеног емитовања, реемитовања или интерактивног чињења
доступним јавности одређеног програмског садржаја, а оператору изриче
меру привремене забране неовлашћеног реемитовања или интерактивног
чињења доступним јавности програмског садржаја одређеног пружаоца
медијске услуге.
О изреченој мери привремене забране из става 1. овог члана, надлежни
орган издаје посебно решење, које садржи и упозорење лицу коме је
привремено забрањено вршење услуге или предузимање радњи, да ће таква
забрана бити коначна ако се то лице, у року од 15 дана од дана изрицања
забране не упусти у оспоравање разлога због кога му је изречена привремена
забрана.
О привременом одузимању и повлачењу робе из става 1. овог члана
надлежни орган издаје посебну потврду, која садржи и упозорење лицу од
кога је роба привремено одузета, да ће та роба бити коначно одузета и
уништена ако се то лице, у року од 15 дана од дана привременог одузимања
робе не упусти у оспоравање разлога за одузимање робе.
Члан 17.
У вези са предузетом мером из члана 16. овог закона, у циљу
обезбеђења ефикасне заштите права интелектуалне својине, надлежни орган
по службеној дужности има и обавезе да:
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1) узме узорке предметне робе, односно производа ради испитивања
постојања повреде права интелектуалне својине, односно ради обезбеђивања
доказа о томе;
2) поднесе пријаву надлежном јавном тужиоцу, односно захтев
прекршајном органу;
3) изведе и друге доказе неопходне за утврђивање постојања повреде
права интелектуалне својине.
Обавештавање о предузетим мерама
Члан 18.
О постојању основане сумње о повреди права интелектуалне својине
и предузетим мерама из чл. 16. и 17. овог закона, надлежни орган писаним
путем без одлагања обавештава:
1) носиоца права, ако је његова адреса позната;
2) лица која имају правни интерес, ако су позната;
3) други орган надлежан за заштиту права интелектуалне својине, ако
је то потребно ради прибављања релевантних података.
У обавештењу из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, надлежни орган
позива носиоца права, односно лице које има правни интерес да, у року од
15 дана од дана пријема обавештења, покрене поступак за заштиту свог
права пред надлежним судом и да у том року обавести надлежни орган о
покренутом поступку, односно о привременој мери коју је одредио суд.
На образложени захтев носиоца права, односно лица које има правни
интерес, надлежни орган може да продужи рок из става 2. овог члана за
додатних 15 дана.
Трајање мера предузетих по службеној дужности
Члан 19.
Мере из члана 16. став 1. овог закона трају до достављања одлуке
надлежног суда којом се одређује привремена мера у поступку који је
покренут у складу са одредбама члана 18. овог закона.
Ако носилац права, односно лице које има правни интерес у року из
члана 18. ст. 2. и 3. овог закона, не обавести надлежни орган о покренутом
поступку, односно не достави одлуку суда којом се одређује привремена
мера, привремено одузета роба враћа се лицу од кога је одузета, односно
решење којим је привремено забрањено обављање услуге или предузимање
радњи којима се повређује право интелектуалне својине ставља се ван снаге.
V.

ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПО ЗАХТЕВУ

Члан 20.
Захтев за отклањање повреде права интелектуалне својине (у даљем
тексту: захтев) носиоц права, односно лице које има правни интерес подносе
надлежном органу у писаном облику, а може да се односи:
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1) на једну или више одређених пошиљки односно количина робе, или
једну или више услуга или радњи којима се повређује право интелектуалне
својине;
2) на све количине одређене врсте робе, услуге или радње којима се
повређује право интелектуалне својине у наведеном временском периоду (у
даљем тексту: општи захтев).
Садржина захтева
Члан 21.
Поред доказа да је подносилац захтева носилац права или лице које
има правни интерес, уредан је писани захтев поднет надлежним органима из
члана 6. тач. 1) – 6) овог закона који садржи и:
1) опис робе, услуга или радњи којима се повређује право
интелектуалне својине;
2) податке на основу којих надлежни орган може поуздано да
препозна/идентификује робу којом се повређују права интелектуалне
својине;
3) предлог временског периода у коме се од надлежног органа
захтева предузимање мера.
Поред обавезних елемената из става 1. овог члана, пожељно је да
писани захтев садржи и:
1) податке на основу којих може да се препозна пошиљка или
паковање;
2) податке о месту на коме се роба налази или о њеном претпостављеном
одредишту или месту на коме се услуга пружа;
3) назив произвођача, увозника, власника или држаоца робе, односно
пружаоца
услуга или лица које предузима радње којима се повређује право
интелектуалне својине;
4) претпостављени/очекивани датум допремања или отпремања робе
и податке о
превозном средству коришћеном за транспорт;
5) узорак, односно фотографије робе;
6) запис ауторског дела или предмета сродног права.

Садржина захтева који се подноси Регулатору
Члан 22.
Поред доказа да је подносилац захтева носилац права или лице које
има правни интерес, уредан је писани захтев поднет Регулатору, као
надлежном органу из члана 6. тачка 7) овог закона, који:
1) ако се односи на понашање пружаоца медијске услуге, садржи и:
– назив, ближи опис и, ако за то постоји објективна могућност,
примерак ауторског дела или предмета сродног права;
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– назив и седиште пружаоца медијске услуге и назив његове медијске
услуге у оквиру које је заштићено дело учињено доступним јавности;
– дан и време када је ауторско дело или предмета сродног права
учињено доступним јавности путем програмског садржаја пружаоца
медијске услуге;
– доказ да је подносилац захтева носилац права или лице које има
правни интерес.
2) ако се односи на понашање оператора, садржи и:
– назив и ближи опис емисије, односно медијске услуге; назив и
седиште оператора који неовлашћено дистрибуира медијску услугу;
– време и место када је медијска услуга учињена доступним јавности;
– доказ да је подносилац захтева носилац права или лице које има
правни интерес.
Поступање надлежног органа по захтеву
Члан 23.
Надлежни орган закључком одбацује неуредан захтев за отклањање
повреде права интелектуалне својине.
Када поводом уредног захтева утврди да не постоји основана сумња
да је повређено право интелектуалне својине, надлежни орган доноси
закључак којим захтев одбија као неоснован.
Против закључака из ст.1. и 2. овог члана дозвољена је жалба.
Члан 24.
Када поводом уредног захтева утврди да постоји основана сумња да
је повређено право интелектуалне својине, надлежни орган:
1) доноси решење којим усваја захтев и изриче неку од мера из члана
16. став 1. овог закона доставља подносиоцу у року од 15 дана од дана
пријема захтева, и
2) издаје потврду из члана 16. став 2. овог закона.
Решење и потврда из става 1. овог члана који се односе на изрицање
мера поводом усвојеног општег захтева, садрже и навод о временском
периоду у коме ће бити предузимане мере потребне за отклањање повреде
права интелектуалне својине, а који не може бити продужен ни на
образложен захтев подносиоца.
Када, на основу података из основаног уредног захтева, оцени да
околности налажу хитно предузимање мера, надлежни орган доноси
решење, односно потврду из става 1. овог члана доставља подносиоцу
захтева најкасније у року од три дана од дана пријема захтева.
Средства обезбеђења
Члан 25.
Када нађе да је оправдано, а пре него што усвоји захтев за заштиту права
интелектуалне својине, надлежни орган може да наложи подносиоцу захтева
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да положи средство обезбеђења трошкова поступка, као банкарску
гаранцију или депозит уплаћен на посебан рачун надлежног органа.
Уколико подносилац захтева одбије да поступи по налогу из става 1.
овог члана, надлежни орган може да обустави поступак по захтеву за
заштиту права интелектуалне својине или да настави његово вођење из
разлога јавног интереса.

Примена мере надлежног органа
Члан 26.
Решење којим се поднети захтев усваја, надлежни орган доставља
одговарајућим организационим јединицама ради примене изречене мере.
Робу која одговора опису из усвојеног захтева, надлежни орган
привремено одузима, а ако је потребно прегледа и узима узорке.
Акт из ставa 1. овог члана којим се врши привремено одузимање робе
садржи:
1) упозорење лицу од кога је роба привремено одузета да та роба
може да буде коначно одузета и уништена ако се то лице, у року од 15 дана
од дана привременог одузимања робе, не упусти у оспоравање разлога за
одузимање робе, односно
2) упозорење лицу коме је привремено забрањено вршење услуге или
предузимање радњи, да ће таква забрана бити коначна ако се то лице, у року
од 15 дана од дана изрицања забране не упусти у оспоравање разлога због
кога му је изречена привремена забрана.
У случају из става 2. овог члана надлежни орган може и да:
1) узме узорке предметне робе, односно производа, ради испитивања
основаности оцене да је повређено право интелектуалне својине;
2) изведе друге доказе неопходне ради утврђивања повреде права
интелектуалне
својине.
Подносилац захтева, власник робе и лице од кога је роба привремено
одузета имају право да прегледају и идентификују привремено одузету робу,
под надзором надлежног органа.
Обавештење о предузетој мери привременог одузимања робе
Члан 27.
У случају из члана 26. став 2. овог закона, надлежни орган без
одлагања подносиоцу захтева доставља:
1) обавештење о предузетој мери, о имену и адреси лица од кога је
роба одузета и, ако су подаци познати надлежном органу, о имену и адреси
власника, увозника и произвођача предметне робе, као и о другим
релевантним чињеницама;
2) позив да у року од 15 дана од дана пријема обавештења из тачке 1)
овог члана покрене поступак за заштиту свог права пред надлежним судом и
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да у том року обавести надлежни орган о покренутом поступку, односно о
привременој мери коју је одредио суд.
Трајање мере привременог одузимања робе
Члан 28.
Мера привременог одузимања робе предузета на захтев носиоца
права, односно лица које има правни интерес траје до достављања одлуке
надлежног суда којом се одређује привремена мера, у поступку који је
покренут у року из члана 27. став 2. овог закона.
Ако носилац права, односно лице које има правни интерес у року из
члана 27. став 2. овог закона не достави надлежном органу одлуку суда
којом се одређује привремена мера, привремено одузета роба враћа се лицу
од кога је одузета.
Накнада штете због привременог одузимања робе
Члан 29.
За штету која настане због привременог одузимања робе у складу са
одредбама овог закона надлежни орган не одговара, осим ако је штета
настала услед скривљеног непримереног поступања надлежног органа са
том робом.
Подносилац захтева дужан је да надокнади штету коју трпи лице од
кога је роба привремено одузета, због неоснованог задржавања робе до којег
је дошло на захтев подносиоца.
VI. ПОСТУПАК КОНАЧНОГ ОДУЗИМАЊА И УНИШТЕЊА,
ОДНОСНО ИСКЉУЧЕЊА РОБЕ ИЗ ПРОМЕТА
Одузимање и уништење, односно искључење робе из промета по одлуци
суда
Члан 30.
Када је у поступку пред надлежним судом одлучено да се роба
коначно одузме и уништи, односно искључи из промета, роба се уништава,
односно уклања из промета на начин одређен одлуком суда, који укључује и
уступање без надокнаде у хуманитарне сврхе или продају ради рециклаже,
водећи притом рачуна да се:
1) умањи ризик поновне повреде права интелектуалне својине;
2) не нанесе штета носиоцу права односно лицу које има правни
интерес;
3) носиоцу права, односно лицу које има правни интерес, омогући да
предложи начин уништења, односно уклањања робе из промета.
Уклањање, односно скидање жига или ознаке географског порекла са
кривотворене робе, не сматра се уништењем, односно искључењем робе из
промета.

Нацрт за јавну расправу

Одузимање и уништење, односно искључење робе из промета по службеној
дужности
Члан 31.
Надлежни орган по службеној дужности коначно одузима и уништава
робу, односно уклања робу из промета на прописани начин, који укључује и
уступање без надокнаде у хуманитарне сврхе или продају ради рециклаже,
када:
1) постоји основана сумња да се том робом повређују права
интелектуалне својине;
2) подносилац захтева не покрене поступак за заштиту својих права
пред надлежним судом у року из члана 28. став 2. овог закона;
3) се лице од којег је роба привремено одузета у складу са одредбом
члана 16. став 1, односно члана 27. став 3. овог закона, није упустило у
поступак оспоравања разлога за одузимање те робе.
У случају поступања у складу са ставом 1. овог члана, надлежни орган
води рачуна да се:
1) умањи ризик поновне повреде права интелектуалне својине;
2) не нанесе штета носиоцу права, односно лицу које има правни
интерес;
3) носиоцу права односно лицу које има правни интерес омогући да
предложи начин
уништења, односно уклањања робе из промета.
Надлежни орган ће поступити у складу са ст. 1. и 2. овог члана и ако
је лице од кога је роба одузета недоступно надлежном органу.

Право носиоца права, односно лица које има правни интерес
Члан 32.
Када се, на основу одлуке суда, односно надлежног органа, роба
коначно одузима и уништава, односно уклања из промета, носиоцу права,
односно лицу које има правни интерес, ће бити омогућено да пре уништења
робе задржи њене узорке у мери и количини који су потребни као доказ у
поступку против лица за која се сумња да су повредила права интелектуалне
својине.
Накнада трошкова поступка поводом неоснованог захтева
Члан 33.
Ако носилац права, односно лице које има правни интерес не
поступи у складу са обавезама из чл. 15. овог закона, сносе обавезу накнаде
трошкове који настану у поступку у коме надлежни орган утврди
непостојање повреде права из интелектуалне својине.
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Надлежни орган закључком утврђује износ накнаде из става 1. овог
члана, у висини трошкова поступка насталих у вези са непоступањем по
налогу надлежног органа из чл. 15. став 1. овог закона, односно у вези са
необавештавањем о престанку права интелектуалне својине из чл. 15. став 2.
овог закона (превоз, складиштење, чување робе и сл.).
Против закључка из става 2. овог члана дозвољена је жалба.

VII.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Привредни преступи

Члан 34.
Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако неовлашћено производи, нуди ради
стављања у промет, ставља у промет, складишти или користи у
комерцијалне сврхе производ или поступак заштићен патентом, односно
малим патентом или робу којом се повређује право оплемењивача биљних
сорти.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 10.000 до 200.000 динара.
Предмети извршења привредног преступа и предмети који су били
употребљени за извршење привредног преступа из става 1. овог члана се
одузимају, а предмети извршења привредног преступа и уништавају.
Члан 35.
Пресуда којом је учиниоцу изречена казна за привредни преступ из
члана 34. овог закона јавно се објављује.
Прекршаји
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако неовлашћено производи, нуди ради стављања у промет,
ставља у промет, складишти или користи у комерцијалне сврхе производ
или поступак заштићен патентом, односно малим патентом или робу којом
се повређује право оплемењивача биљних сорти.
VIII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Започети поступци

Члан 37.
На поступке започете до дана ступања на снагу овог закона
примењују се прописи по којима су започети.
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Доношење подзаконских аката
Члан 38.
Подзаконски акти из члана 14. став 4. овог закона биће донети у року
од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Престанак важења ранијег закона
Члан 39.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине („Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 104/09 – други закони).
Ступање на снагу
Члан 40.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

