
Информација о подношењу захтева за предузимање мера заштите права 

интелектуалне својине 

 

 

У складу са Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 104/2009 и 10/2013)  

носилац права интелектуалне својине у циљу заштите права односно предузимања мера 

заштите права – жига, ауторског и сродног права, дизајна, географске ознаке порекла, 

патента, малог патента и топографије интегрисаних кола од стране тржишне инспекције, 

у складу са чл. 20. овог закона, подноси писани захтев.  

 

Захтев се упућује Сектору тржишне инспекције у Београду, Немањина број 22-26.  

 

Подносилац захтева је изворни стицалац права интелектуалне својине или његов правни 

следбеник, укључујући и професионална удружења, односно организације и 

организације за колективно остваривање права у складу са законом. Захтев за страно 

правно лице подноси домаћи адвокат. 

 

Захтев може да буде:  

 

 појединачан, ако се односи на једну одређену пошиљку односно количину робе, 

за који је потребно платити таксе у складу са Законом о републичким 

административним таксама („Службени гласник РС“, бр 38/2019), тарифни број 

105. и 106. или  

 општи, ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном 

временском периоду, у трајању од годину дана или у периоду који је дужи од 

годину дана, за који је потребно платити таксе у складу са Законом о 

републичким административним таксама, тарифни број 105. и 106. 

 

Наведене таксе се могу платити у јединственом износу на рачун Буџета Републике 

Србије број: 840-742221843-57, модел плаћања 97; шифра плаћања 153; позив на број 

50016.  

 

Захтев мора да садржи:  

 

 опис робе за коју се тражи заштита;  

 податке на основу којих надлежни орган може да препозна робу којом се 

повређује право интелектуалне својине; 

 доказ да је подносилац захтев носилац права у односу на ту робу, за жигове 

регистроване у Србији није потребно да подносилац доставља уверење односно 

потврду јер је надлежни орган дужан да прибави податак који се води службена 

евиденција, међутим, уколико је међународни жиг важећи и за Републику Србију 

потребно је од Завода за интелектуалну својину прибавити потврду о важности 

жига;  

 предлог временског периода у којем се од надлежног органа захтева предузимање 

мера.   



 

Осим наведеног, захтев може да садржи и:  

 

 податке на основу којих може да се препозна пошиљка или паковање;  

 податке о месту на којем се роба налази или њеном претпостављеном одредишту; 

 назив произвођача, увозника, власника или држаоца робе; п 

 претпостављени датум допремања или отпремања робе;  

 податке о превозном  средству коришћеном за транспорт; 

 узорак, односно фотографије робе; 

 запис ауторског дела или предмета сродног права. 

 

 

Сектор тржишне инспекције 

 

У Београду, 18. децембра 2019. године 

 

 


