
  

UREDBA 

O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA 

INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI 
("Sl. glasnik RS", br. 38/2019) 

 

Glava I  

PREDMET, PODRUČJE PRIMENE I DEFINICIJE  

Predmet i područje primene  

Član 1  

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način za primenu mera za zaštitu prava intelektualne 

svojine na granici.  

Mere iz stava 1. ovog člana odnose se naročito na sledeće slučajeve:  

1) ako je roba deklarisana za stavljanje u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz;  

2) ako roba ulazi u carinsko područje Republike Srbije ili napušta to područje;  

3) ako je roba stavljena u poseban postupak.  

Ova uredba ne primenjuje se na:  

1) robu koja je stavljena u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe;  

2) robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika;  

3) robu proizvedenu uz pristanak nosioca prava i robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od strane 

nosioca prava da proizvede određenu količinu robe, ali koja je proizvedena u količini većoj od 

količine dogovorene između tog lica i nosioca prava.  

Definicije  

Član 2  

Pojedini izrazi u smislu ove uredbe, imaju sledeća značenja:  

1) pravo intelektualne svojine jeste:  

(1) žig;  

(2) pravo na industrijski dizajn;  



(3) autorsko i srodna prava;  

(4) pravo ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;  

(5) patent i mali patent;  

(6) sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili za sredstva za zaštitu bilja;  

(7) pravo oplemenjivača biljnih sorti;  

(8) pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda;  

2) krivotvorena roba jeste:  

(1) roba koja je predmet radnje kojom se povređuje žig u Republici Srbiji i koja je bez 

odobrenja obeležena znakom koji je identičan znaku uredno registrovanim za istu 

vrstu robe ili koji se u bitnim obeležjima ne može razlikovati od takvog znaka;  

(2) roba koja je predmet radnje kojom se povređuje oznaka geografskog porekla u 

Republici Srbiji i koja nosi ili je opisana nazivom ili izrazom koji je zaštićen u smislu 

te oznake geografskog porekla;  

(3) svako pakovanje, etiketa, nalepnica, brošura, uputstvo za upotrebu ili garantni list 

ili drugi sličan predmet, čak i ako je podnet odvojeno, koji je predmet radnje kojom se 

povređuje žig ili oznaka geografskog porekla, koji sadrži znak, naziv ili izraz koji je 

identičan uredno registrovanom znaku ili zaštićenoj oznaci geografskog porekla ili 

koji se u bitnim obeležjima ne može razlikovati od takvog znaka ili oznake 

geografskog porekla i koji se može upotrebiti za istu vrstu robe za koju je bio 

registrovan znak ili oznaka geografskog porekla;  

3) piratizovana roba jeste roba koja je predmet radnje kojom se povređuje autorsko pravo ili 

srodna prava ili pravo na industrijski dizajn u Republici Srbiji i koja je izrađena ili sadrži 

primerke koji su izrađeni bez odobrenja nosioca autorskog prava ili srodnih prava ili prava na 

industrijski dizajn ili lica ovlašćenog od strane nosioca prava u zemlji proizvodnje;  

4) roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine jeste roba za koju postoje 

opravdane naznake da je u Republici Srbiji, na prvi pogled (prima facie):  

(1) predmet radnje kojom se povređuje pravo intelektualne svojine u Republici Srbiji;  

(2) uređaji, proizvodi ili sastavni delovi koji su prvenstveno dizajnirani, izrađeni ili 

prilagođeni za potrebe omogućavanja ili olakšavanja izbegavanja svake tehnologije, 

uređaja ili sastavnog dela koji, u svom uobičajenom delovanju, sprečava ili ograničava 

radnje, u odnosu na dela koja nije odobrio nosilac autorskog prava ili srodnih prava i 

koji se odnose na radnju kojom se povređuju navedena prava u Republici Srbiji;  



(3) kalup ili matrica koji je posebno dizajniran ili prilagođen za izradu robe kojom se 

povređuje pravo intelektualne svojine, ako se takvi kalupi ili matrice odnose na radnju 

kojom se povređuje pravo intelektualne svojine u Republici Srbiji;  

5) nosilac prava jeste nosilac prava intelektualne svojine;  

6) zahtev jeste zahtev podnet nadležnom carinskom organu za preduzimanje mera u vezi sa 

robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine;  

7) podnosilac zahteva jeste lice u čije ime je zahtev podnet;  

8) nosilac odobrenja jeste lice kojem je odobren zahtev;  

9) držalac robe jeste vlasnik robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine ili 

lice koje ima slično pravo raspolaganja ili lice koje ima fizičku kontrolu nad tom robom;  

10) deklarant je lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi 

deklaracija;  

11) uništenje jeste fizičko uništenje, recikliranje ili uklanjanje robe iz trgovinskih tokova, na 

takav način da spreči nanošenje štete nosiocu odobrenja;  

12) puštanje robe je radnja carinskog organa kojom se roba stavlja na raspolaganje uz uslove i u 

svrhe određene carinskim postupkom u koji je roba stavljena;  

13) mala pošiljka jeste poštanska ili ekspresna pošiljka koja:  

(1) sadrži tri jedinice ili manje; ili  

(2) ima bruto težinu manju od dva kilograma.  

U smislu ove tačke, u podtački (1) pojam "jedinice" podrazumeva jedinicu mere uz tarifnu 

oznaku u koju se, u skladu sa Carinskom tarifom, svrstava predmetna roba, ako nije pakovana ili 

paket takve robe namenjen za maloprodaju krajnjem potrošaču. U smislu ove definicije, 

odvojena roba koja je obuhvaćena istom tarifnom oznakom smatra se različitim jedinicama, a 

roba predstavljena kao kompleti razvrstana u jednu tarifnu oznaku smatra se jednom jedinicom;  

14) kvarljiva roba jeste roba za koju se smatra da se kvari ako se čuva do 20 dana od dana 

obustave puštanja, odnosno zadržavanja.  

Glava II  

ZAHTEVI  

  

Odeljak 1  

PODNOŠENJE ZAHTEVA  



Podnošenje i obrazac zahteva  

Član 3  

Zahtev se podnosi Upravi carina na obrascu iz Priloga 1 i popunjava se na način propisan 

Prilogom 3. Prilozi 1 i 3 odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.  

Zahtev sadrži:  

1) podatke o podnosiocu zahteva;  

2) status podnosioca zahteva, u smislu člana 4. ove uredbe;  

3) dokumente koji pružaju dokaze na osnovu kojih nadležni carinski organ može utvrditi da 

podnosilac zahteva ima pravo da podnese zahtev;  

4) ako zahtev podnosi putem zastupnika - podatke o licu koje zastupa podnosioca zahteva i 

dokaz da je to lice ovlašćeno da postupa kao zastupnik, u skladu sa propisima;  

5) pravo ili prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva;  

6) posebne i tehničke podatke o originalnoj robi, uključujući oznake, kao što je bar-kod i, po 

potrebi, slike;  

7) informacije potrebne carinskim organima da lako prepoznaju predmetnu robu;  

8) informacije značajne carinskim organima pri analizi i oceni rizika od povrede prava 

intelektualne svojine ili predmetnih prava intelektualne svojine, kao što su podaci o ovlašćenim 

distributerima;  

9) podatke o bilo kom zastupniku imenovanom od strane podnosioca zahteva za pravna i 

tehnička pitanja;  

10) obavezu podnosioca zahteva da nadležni carinski organ obavesti o svim slučajevima iz člana 

13. ove uredbe;  

11) obavezu podnosioca zahteva da prosledi i ažurira sve informacije važne za carinske organe 

pri analizi i oceni rizika od povrede predmetnog ili predmetnih prava intelektualne svojine;  

12) obavezu podnosioca zahteva da preuzme odgovornost iz člana 26. ove uredbe;  

13) obavezu podnosioca zahteva da snosi troškove iz člana 27. ove uredbe, pod uslovima iz tog 

člana;  

14) saglasnost da će, ako to zahtevaju carinski organi, pokriti troškove vezane za uništenje robe, 

ako podnosilac zahteva zahteva primenu postupka iz člana 24. ove uredbe.  



Ako se zahtev podnosi nakon prijema obaveštenja dostavljenog od carinskih organa o 

obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, u skladu sa članom 16. st. 3-7. ove uredbe, taj 

zahtev mora da:  

1) bude podnet nadležnom carinskom organu u roku od četiri radna dana od dana prijema 

obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe;  

2) sadrži podatke iz stava 2. ovog člana, s tim da se mogu izostaviti podaci navedeni u tač. 6)-8) 

tog stava.  

Zahtev se podnosi u pisanom obliku ili elektronskom razmenom podataka, ako je to tehnički 

moguće.  

Uprava carina vodi evidenciju o podnetim zahtevima za preduzimanje mera.  

Podnosioci zahteva  

Član 4  

Nadležni carinski organi preduzimaju mere propisane ovom uredbom ako zahtev podnese neko 

od sledećih lica:  

1) nosilac prava;  

2) lice ovlašćeno da koristi pravo intelektualne svojine, koje je nosilac prava službeno ovlastio za 

pokretanje postupka za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine povređeno;  

3) organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava;  

4) profesionalna organizacija za zaštitu prava intelektualne svojine;  

5) grupa proizvođača definisanih propisima kojim se uređuju oznake geografskog porekla, koje 

predstavljaju proizvođače proizvoda sa oznakom geografskog porekla ili predstavnici takvih 

grupa i privredni subjekti koji imaju pravo da koriste oznake geografskog porekla, kao i organi 

ili organizacije nadležni za kontrolu oznake geografskog porekla.  

Odeljak 2  

ODLUKE O ZAHTEVIMA  

Obrada nepotpunih zahteva  

Član 5  

Ako, po prijemu zahteva, nadležni carinski organ utvrdi da zahtev ne sadrži sve podatke 

propisane članom 3. stav 2. ove uredbe, od podnosioca zahteva zatražiće da, u roku od deset 

radnih dana od dana prijema obaveštenja o tom zahtevu, dostavi podatke koje nedostaju.  



U slučaju iz stava 1. ovog člana, rok iz člana 7. stav 1. ove uredbe se prekida dok se ne prime 

odgovarajući podaci.  

Ako podnosilac zahteva ne dostavi podatke koji nedostaju, u roku iz stava 1. ovog člana, 

nadležni carinski organ će obavestiti podnosioca zahteva da se zahtev ne prihvata.  

Troškovi  

Član 6  

Administrativni troškovi nastali pri obradi zahteva se ne naplaćuju.  

Obaveštenje o odobrenju ili odbijanju zahteva  

Član 7  

Nadležni carinski organ donosi odluku o odobrenju ili odbijanju zahteva i o tome obaveštava 

podnosioca zahteva u roku koji ne može biti duži od 120 dana od dana prihvatanja zahteva.  

Pre donošenja odluke koja nije u interesu podnosioca zahteva, carinski organ saopštava osnove 

na kojima namerava da zasniva svoju odluku podnosiocu zahteva, kojem je data mogućnost da 

izrazi svoj stav u okviru određenog roka, koji teče od dana kada je primio to saopštenje ili se 

smatra da ga je primio. Nakon isteka tog roka, carinski organ dostavlja odluku podnosiocu 

zahteva.  

U slučaju donošenja odluke o odbijanju zahteva, odluka sadrži osnove na kojima se zasniva i 

pravo na žalbu.  

Ako je carinski organ obavestio podnosioca zahteva o obustavi puštanja ili o zadržavanju robe 

pre podnošenja zahteva, nadležni carinski organ obaveštava podnosioca zahteva o svojoj odluci o 

odobrenju ili odbijanju zahteva u roku od dva radna dana od dana prihvatanja zahteva.  

Odluke o zahtevima  

Član 8  

Odluka o odobrenju zahteva i odluka o njegovom ukidanju ili izmeni počinje da važi od dana 

dostavljanja licu na koje se odnosi.  

Odluka kojom se produžava rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere počinje da 

važi od dana dostavljanja licu na koje se odnosi, a primenjuje se narednog dana od poslednjeg 

dana roka koji se produžava.  

Rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere  

Član 9  



Prilikom odobravanja zahteva, nadležni carinski organ navodi rok u kom carinski organi moraju 

da preduzimaju mere.  

Rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana od kojeg odluka kojom se odobrava zahtev 

proizvodi dejstvo, u skladu sa članom 8. ove uredbe, i ne sme biti duži od jedne godine.  

Ako zahtev podnet nakon obaveštenja carinskog organa o obustavi puštanja ili o zadržavanju 

robe, u skladu sa članom 16. st. 3-7. ove uredbe, ne sadrži informacije iz člana 3. stav 2. tač. 6)-

8) ove uredbe, odobrava se samo obustava puštanja ili zadržavanje navedene robe, osim ako se te 

informacije ne dostave u roku od deset radnih dana nakon obaveštenja o obustavljanju puštanja 

ili o zadržavanju robe.  

Ako pravo intelektualne svojine prestane da važi ili ako prestane pravo podnosioca zahteva da 

zahteva zaštitu prava intelektualne svojine, nadležni carinski organi ne preduzimaju nikakve 

mere. Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava zahtev, tu odluku ukida 

ili menja.  

Produženje roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere  

Član 10  

Po isteku roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere i nakon što nosilac odobrenja 

ispuni sve obaveze koje ima prema carinskim organima, u skladu sa ovom uredbom, nadležni 

carinski organ koji je doneo prvobitnu odluku može, na zahtev nosioca odobrenja, da produži taj 

rok.  

Zahtev za produženje roka podnosi se na obrascu iz Priloga 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i 

čini njen sastavni deo i popunjava se na način propisan Prilogom 3.  

Zahtev za produženje roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere potrebno je 

dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre datuma isteka.  

Ako zahtev nije podnet u skladu sa stavom 3. ovog člana, carinski organ taj zahtev može da 

odbaci.  

Nadležni carinski organ o svojoj odluci o produženju obaveštava nosioca odobrenja u roku od 30 

radnih dana od dana prihvatanja zahteva iz stava 1. ovog člana i navodi rok u kom carinski 

organi moraju da preduzimaju mere.  

Produženi rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere ne sme biti duži od jedne 

godine.  

Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava produženje roka, tu odluku 

ukida ili menja, ako pravo intelektualne svojine prestane da važi ili ako prestane pravo 

podnosioca zahteva da zahteva zaštitu prava intelektualne svojine.  



Administrativni troškovi nastali pri obradi zahteva za produženje se ne naplaćuju.  

Izmena odobrenja  

Član 11  

Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava zahtev može, na zahtev nosioca 

tog odobrenja, izmeniti spisak prava intelektualne svojine u tom odobrenju.  

Ako je dodato novo pravo intelektualne svojine, zahtev mora da sadrži informacije iz člana 3. 

stav 2. tačka 3) i tač. 5)-8) ove uredbe.  

Obaveze nadležnog carinskog organa u vezi sa obaveštavanjem  

Član 12  

Uprava carina, kojoj je podnet zahtev, dostavlja carinarnicama, odmah nakon donošenja:  

1) odluke kojima se odobrava zahtev;  

2) odluke o ukidanju odluka kojima se odobrava zahtev;  

3) odluke o izmeni odluka kojima se odobrava zahtev;  

4) odluke o produženju roka u kom carinski organi moraju preduzimati mere;  

5) odluku o obustavi postupanja carinskih organa donetu na osnovu člana 14. stav 2. ove uredbe.  

Obaveze nosioca odobrenja u vezi sa obaveštavanjem  

Član 13  

Nosilac odobrenja bez odlaganja obaveštava nadležni carinski organ koji je odobrio zahtev o 

saznanju:  

1) da je pravo intelektualne svojine obuhvaćeno zahtevom prestalo da važi;  

2) da je prestalo njegovo pravo da zahteva zaštitu prava intelektualne svojine;  

3) da su izmenjeni podaci iz člana 3. stav 2. ove uredbe.  

Neispunjavanje obaveza nosioca odobrenja  

Član 14  

Ako nosilac odobrenja informacije dobijene od strane carinskih organa upotrebljava u svrhe 

drugačije od onih propisanih članom 19. ove uredbe, nadležni carinski organ može ukinuti svaku 



odluku koju je doneo, a kojom se nosiocu odobrenja odobrava zahtev i može odbiti da produži 

rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere.  

Nadležni carinski organ može doneti odluku o obustavi preduzimanja mera do isteka roka u 

kome bi nadležni carinski organi morali da preduzimaju mere, ako nosilac odobrenja:  

1) ne ispuni obaveze obaveštavanja iz člana 13. ove uredbe;  

2) ne ispuni obavezu vraćanja uzoraka iz člana 17. stav 3. ove uredbe;  

3) ne ispuni obaveze u vezi sa troškovima iz člana 27. ove uredbe;  

4) bez opravdanog razloga ne pokreće postupke kako je propisano članom 21. stav 4. i članom 

24. stav 9. ove uredbe;  

5) ne obavesti carinski organ o odluci donetoj u postupku koji je pokrenut u skladu sa članom 21. 

stav 4. ove uredbe ili članom 24. stav 9. ove uredbe, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam 

dana od dana prijema odluke.  

Glava III  

PREDUZIMANJE MERA OD STRANE CARINSKIH ORGANA 

  

Odeljak 1  

OBUSTAVLJANJE PUŠTANJA ILI ZADRŽAVANJE ROBE ZA KOJU SE SUMNJA DA 

POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE  

Obustavljanje puštanja ili zadržavanje robe nakon odobravanja zahteva  

Član 15  

Carinski organi obustavljaju puštanje robe ili je zadržavaju, ako identifikuju robu za koju se 

sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine obuhvaćenu odlukom kojom se odobrava 

zahtev.  

Pre obustavljanja puštanja ili zadržavanja robe, carinski organi mogu od nosioca odobrenja 

zahtevati da im pruži potrebne informacije u vezi s robom. Carinski organi mogu nosiocu 

odobrenja pružiti informacije o stvarnoj ili procenjenoj količini robe, njenoj stvarnoj ili 

pretpostavljenoj prirodi i, prema potrebi, slike te robe.  

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o 

zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja.  

Ako carinski organi odluče da obaveste držaoca robe, a držaoci robe su dva ili više lica, carinski 

organi dužni su da obaveste samo jedno od tih lica.  

Carinski organi obaveštavaju nosioca odobrenja o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju 

robe istog dana ili odmah nakon što je obavešten deklarant ili držalac robe.  



Obaveštenja sadrže informacije o postupku iz člana 21. ove uredbe.  

Carinski organi, pod uslovima iz člana 19. ove uredbe, obaveštavaju nosioca odobrenja i 

deklaranta ili držaoca robe o stvarnoj ili procenjenoj količini i stvarnim ili pretpostavljenim 

svojstvima robe, uključujući i, prema potrebi, dostavljanje dostupnih slika robe čije je puštanje 

bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana. Carinski organi, na zahtev nosioca odobrenja, mogu 

dostaviti i imena i adrese primaoca, pošiljaoca i deklaranta ili držaoca robe, podatke o carinskom 

postupku i o poreklu, polazištu i odredištu robe čije je puštanje obustavljeno ili koja je zadržana.  

Obustavljanje puštanja ili zadržavanje robe pre odobravanja zahteva  

Član 16  

Carinski organi mogu, osim u slučaju kvarljive robe, obustaviti puštanje robe ili je zadržati, ako 

identifikuju robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine koja nije 

obuhvaćena odlukom kojom se odobrava zahtev.  

Carinski organi mogu, pre obustavljanja puštanja ili zadržavanja robe za koju se sumnja da 

povređuje pravo intelektualne svojine, bez otkrivanja ikakvih informacija, osim stvarne ili 

procenjene količine robe, njene stvarne ili pretpostavljene prirode i njenih slika, zatražiti od bilo 

kog lica koje može imati pravo da podnese zahtev o navodnom povređivanju prava intelektualne 

svojine, da im pruži potrebne informacije.  

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o 

zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja.  

Ako carinski organi odluče da obaveste držaoca robe, a držaoci robe su dva ili više lica, carinski 

organi dužni su da obaveste samo jedno od tih lica.  

Carinski organi obaveštavaju lica koja imaju pravo da podnesu zahtev u vezi s robom za koju se 

sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju 

robe istog dana ili odmah nakon što je obavešten deklarant ili držalac robe.  

Carinski organi mogu konsultovati druge nadležne organe kako bi identifikovali lica koja imaju 

pravo da podnesu zahtev.  

Obaveštenja sadrže informacije o postupku iz člana 21. ove uredbe.  

Carinski organi odobravaju puštanje ili prekidaju zadržavanje robe odmah nakon ispunjenja 

carinskih formalnosti u sledećim slučajevima:  

1) ako, u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja robe, nije identifikovano 

nijedno lice koje ima pravo da podnese zahtev o navodnom povređivanju prava intelektualne 

svojine;  



2) ako, u roku od četiri radna dana od dostavljanja obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o 

zadržavanju robe, nije primljen zahtev u skladu sa članom 3. stav 2. ove uredbe ili ako je takav 

zahtev odbijen.  

Carinski organi mogu, ako je zahtev odobren i pod uslovima iz člana 19. ove uredbe, na zahtev 

nosioca odobrenja, dostaviti i imena i adrese primaoca, pošiljaoca i deklaranta ili držaoca robe, 

podatke o carinskom postupku i o poreklu, polazištu ili odredištu robe čije je puštanje bilo 

obustavljeno ili koja je bila zadržana.  

Pregled i uzorkovanje robe čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana  

Član 17  

Carinski organi omogućavaju nosiocu odobrenja i deklarantu ili držaocu robe da pregledaju robu 

čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana.  

Carinski organi mogu uzeti reprezentativne uzorke robe i obezbediti ili poslati te uzorke nosiocu 

odobrenja, na zahtev nosioca i isključivo za potrebe analize i upotrebe u postupcima u vezi sa 

krivotvorenom i piratizovanom robom. Sve analize tih uzoraka vrše se pod isključivom 

odgovornošću i o trošku nosioca odobrenja.  

Nosilac odobrenja, osim ako to okolnosti ne dopuštaju, carinskim organima vraća uzorke iz stava 

2. ovog člana po završetku analize, a najkasnije pre nego što je roba puštena ili pre nego što je 

zadržavanje robe prestalo.  

Uslovi skladištenja  

Član 18  

Carinski organi utvrđuju uslove skladištenja robe dok traje obustava puštanja ili zadržavanje.  

Dozvoljena upotreba određenih informacija od strane nosioca odobrenja  

Član 19  

Nosilac odobrenja koji je primio informacije iz člana 15. stav 7, člana 16. stav 9, člana 17. ili 

člana 24. stav 8. ove uredbe, može ih upotrebiti samo za sledeće potrebe:  

1) za pokretanje i vođenje postupaka za utvrđivanje da li je povređeno pravo intelektualne 

svojine;  

2) u vezi sa krivičnim, odnosno prekršajnim istragama vezanim za povredu prava intelektualne 

svojine, koje sprovode nadležni organi;  

3) za pokretanje i vođenje krivičnih, odnosno prekršajnih postupaka;  

4) za traženje naknade štete od lica koje je povredilo pravo intelektualne svojine ili drugih lica;  



5) za dogovor sa deklarantom ili držaocem robe da se roba uništi u skladu sa članom 21. st. 1. i 2. 

ove uredbe;  

6) za dogovor sa deklarantom ili držaocem robe o iznosu obezbeđenja iz člana 22. stav 2. ove 

uredbe.  

Razmena informacija i podataka  

Član 20  

Carinski organi, u cilju eliminisanja međunarodne trgovine robom kojom se povređuju prava 

intelektualne svojine, a ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti podataka, mogu 

razmenjivati određene podatke i informacije koje su im dostupne sa odgovarajućim organima 

drugih država, na način utvrđen posebnim propisima.  

Podaci i informacije iz stava 1. ovog člana razmenjuju se kako bi se omogućilo brzo i efikasno 

delovanje prema pošiljkama robe kojom se povređuje pravo intelektualne svojine. Ti podaci i 

informacije mogu se odnositi na zaplene, tendencije i opšti rizik, uključujući i podatke i 

informacije o robi koja je u postupku tranzita preko carinskog područja Republike Srbije i koja je 

poreklom iz ili joj je odredište na području odnosnih država. Ti podaci i informacije mogu se 

odnositi, prema potrebi, na sledeće:  

1) vrstu i količinu robe;  

2) sumnju u povredu prava intelektualne svojine;  

3) poreklo, polazište i odredište robe;  

4) kretanje prevoznih sredstava, a naročito:  

(1) ime broda ili registarsku oznaku prevoznog sredstva;  

(2) referentne brojeve teretnog lista ili druge prevozne isprave;  

(3) broj kontejnera;  

(4) težinu tereta;  

(5) opis i/ili šifru robe;  

(6) broj rezervacije;  

(7) broj plombe;  

(8) mesto prvog utovara;  



(9) mesto konačnog istovara;  

(10) mesta pretovara;  

(11) očekivani datum dolaska na mesto konačnog istovara;  

5) informacije o kretanju kontejnera, a naročito:  

(1) broj kontejnera;  

(2) status utovara kontejnera;  

(3) datum kretanja;  

(4) način kretanja (utovaren, istovaren, pretovaren, unet, iznet, itd.);  

(5) ime broda ili registarsku oznaku prevoznog sredstva;  

(6) broj putovanja;  

(7) mesto;  

(8) teretni list ili druga prevozna isprava.  

Odeljak 2  

UNIŠTENJE ROBE, POKRETANJE POSTUPAKA I POLAGANJE OBEZBEĐENJA  

Uništenje robe i pokretanje postupaka  

Član 21  

Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se, uz saglasnost nosioca 

odobrenja, uništiti pod carinskim nadzorom, bez obaveze da se prethodno utvrdi da li je pravo 

intelektualne svojine povređeno, pod sledećim uslovima:  

1) da je nosilac odobrenja, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u 

slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, potvrdio 

nadležnom carinskom organu da smatra da se predmetnom robom povređuje pravo intelektualne 

svojine;  

2) da je nosilac odobrenja, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u 

slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, potvrdio 

carinskim organima svoju saglasnost za uništenje robe;  

3) da je deklarant ili držalac robe, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna 

dana u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, 



potvrdio carinskim organima svoju saglasnost za uništenje robe. Smatra se da je saglasnost data 

ako u propisanim rokovima deklarant ili držalac robe nije podneo prigovor protiv uništenja robe.  

Carinski organi odobravaju puštanje robe ili prestaju sa njenim zadržavanjem odmah nakon 

okončanja svih carinskih formalnosti, ako, u rokovima iz stava 1. tač. 1) i 2) ove uredbe, nisu 

primili pismenu potvrdu nosioca odobrenja da smatra da je pravo intelektualne svojine 

povređeno i njegovu saglasnost za uništenje, osim ako su ti organi na odgovarajući način bili 

obavešteni o pokretanju postupaka za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo 

povređeno.  

Uništenje robe obavlja se pod carinskim nadzorom i pod odgovornošću nosioca odobrenja. 

Nadležni organi mogu uzeti uzorke pre uništenja robe i ti uzorci mogu se koristiti u obrazovne 

svrhe.  

Ako deklarant ili držalac robe nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje u pismenom obliku i 

ako se ne smatra da je deklarant ili držalac robe potvrdio svoju saglasnost za uništenje, u skladu 

sa stavom 1. tačka 3) ovog člana, u rokovima iz te tačke, carinski organi o tome odmah 

obaveštavaju nosioca odobrenja. Nosilac odobrenja u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana 

u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, 

pokreće postupke za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.  

Carinski organi u odgovarajućim slučajevima mogu, osim u slučaju kvarljive robe, na osnovu 

opravdanog zahteva nosioca odobrenja, produžiti rok iz stava 4. ovog člana, najviše za još deset 

radnih dana.  

Carinski organi odobravaju puštanje robe ili prestaju sa njenim zadržavanjem odmah nakon 

okončanja svih carinskih formalnosti, ako u rokovima iz st. 4. i 5. ovog člana nisu na 

odgovarajući način obavešteni, u skladu sa stavom 4. ovog člana, o pokretanju postupaka za 

utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.  

Polaganje obezbeđenja pre puštanja robe  

Član 22  

Ako je roba za koju se sumnja da se njome povređuje pravo na industrijski dizajn, patent, mali 

patent, pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda ili pravo oplemenjivača biljnih sorti, 

privremeno zadržana, deklarant ili držalac robe može, uz polaganje obezbeđenja, da zahteva 

puštanje robe ili okončanje zadržavanja robe, ako su ispunjeni sledeći uslovi:  

1) da je carinski organ blagovremeno obavešten o pokretanju postupka za utvrđivanje da li je 

predmetno pravo intelektualne svojine bilo povređeno;  

2) da organ nadležan za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno nije 

odobrio privremenu meru;  

3) da su okončane sve carinske formalnosti.  



Obezbeđenje iz stava 1. ovog člana mora biti položeno u iznosu koji je dovoljan za zaštitu 

interesa nosioca odobrenja.  

Roba za uništenje  

Član 23  

Roba iz čl. 21. ili 24. ove uredbe ne sme biti:  

1) stavljena u slobodan promet, osim ako carinski organ, uz saglasnost nosioca odobrenja, odluči 

da je to potrebno kako bi se roba reciklirala ili stavila van komercijalnih kanala, uključujući 

upotrebu robe u edukativne svrhe i svrhe treninga, u cilju podizanja svesti o zaštiti prava 

intelektualne svojine. Carinski organi utvrđuju uslove pod kojima se roba može staviti u 

slobodan promet;  

2) izneta iz carinskog područja Republike Srbije;  

3) izvezena;  

4) ponovno izvezena;  

5) stavljena u poseban postupak.  

Carinski organ može dopustiti da se roba iz stava 1. ovog člana kreće pod carinskim nadzorom, 

između različitih mesta unutar carinskog područja Republike Srbije, u cilju njenog uništenja pod 

carinskim nadzorom.  

Uništenje robe u malim pošiljkama  

Član 24  

Roba koja se prevozi u malim pošiljkama, za koju se sumnja da je krivotvorena ili piratizovana, 

može biti uništena ako:  

1) roba nije kvarljiva;  

2) je roba obuhvaćena odlukom kojom se odobrava zahtev;  

3) je nosilac odobrenja u zahtevu zatražio upotrebu postupka iz ovog člana.  

U slučaju primene ovog člana, ne primenjuju se član 15. st. 3-7. i član 17. st. 2-3. ove uredbe.  

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o 

zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja puštanja ili od zadržavanja 

robe. Ovo obaveštenje mora da sadrži sledeće informacije:  



1) da carinski organ namerava da uništi robu;  

2) o pravima deklaranta ili držaoca robe iz st. 4-6. ovog člana.  

Deklarant ili držalac robe izjašnjava se u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja 

o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe.  

Roba iz stava 1. ovog člana može da se uništi ako je u roku od deset radnih dana od dana prijema 

obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe deklarant ili držalac carinskim 

organima potvrdio svoju saglasnost za uništenje robe.  

Ako deklarant ili držalac robe carinskim organima nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje 

robe, niti ih je obavestio o svom protivljenju uništenju u roku iz stava 5. ovog člana, carinski 

organi mogu smatrati da se deklarant ili držalac robe saglasio sa uništenjem robe.  

Uništenje robe se obavlja pod carinskim nadzorom. Carinski organi, na zahtev i prema potrebi, 

nosiocu odobrenja pružaju informacije o stvarnoj ili procenjenoj količini uništene robe, kao i o 

njenoj prirodi.  

Ako deklarant ili držalac robe nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje robe i ako se ne smatra 

da je deklarant ili držalac robe potvrdio takvu saglasnost, u skladu sa stavom 6. ovog člana, 

carinski organ o tome odmah obaveštava nosioca odobrenja, kao i o količini i prirodi robe, 

uključujući dostavljanje slika robe, prema potrebi. Carinski organi, na zahtev i ako su im takve 

informacije poznate, obaveštavaju nosioca odobrenja o imenima i adresama primaoca, pošiljaoca 

i deklaranta ili držaoca robe, o carinskom postupku i o poreklu, polazištu i odredištu robe čije je 

puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana.  

Carinski organ odobrava puštanje robe ili prekida njeno zadržavanje odmah nakon okončanja 

svih carinskih formalnosti, ako u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja iz stava 

8. ovog člana, carinski organi od nosioca odobrenja nisu primili informacije o pokretanju 

postupaka za utvrđivanje da je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.  

Glava IV  

ODGOVORNOST I TROŠKOVI  

Isključenje odgovornosti carinskih organa  

Član 25  

Carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu odobrenja, ako nije otkrio robu na koju se 

odnosi odobrenje, a za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine i ako je roba 

puštena ili ako nije preduzeta nikakva mera da se roba zadrži.  

Naknada štete  

Član 26  



Šteta nastala zbog zadržavanja robe nadoknađuje se u skladu sa članom 253. stav 2. Carinskog 

zakona ako postupak, koji je na odgovarajući način započet u skladu sa ovom uredbom, nije 

nastavljen zbog činjenja ili nečinjenja nosioca odobrenja, ako uzorci uzeti u skladu sa članom 17. 

stav 2. ove uredbe nisu vraćeni ili su oštećeni i neupotrebljivi zbog činjenja ili nečinjenja nosioca 

odobrenja, ili ako je naknadno ustanovljeno da predmetna roba ne povređuje pravo intelektualne 

svojine.  

Troškovi  

Član 27  

Na zahtev carinskog organa, nosilac odobrenja nadoknađuje troškove carinskih organa ili drugih 

lica koja postupaju za račun carinskog organa, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja 

robe, uključujući skladištenje i rukovanje robom, u skladu sa članom 15. stav 1, članom 16. stav 

1. i članom 17. st. 2. i 3. ove uredbe, kao i u slučaju upotrebe odgovarajućih mera kao što je 

uništenje robe u skladu sa čl. 21. i 24. ove uredbe.  

Carinski organ, na zahtev nosioca odobrenja koji je obavešten o obustavljanju puštanja ili o 

zadržavanju robe, dostavlja informacije o tome gde i kako je navedena roba uskladištena i o 

procenjenim troškovima skladištenja iz stava 1. ovog člana. Informacije o procenjenim 

troškovima mogu se izraziti u odnosu na vreme, proizvod, količinu, težinu ili uslugu, zavisno od 

okolnosti skladištenja i prirode robe.  

Primena stava 1. ovog člana ne isključuje pravo nosioca odobrenja da traži naknadu od lica koje 

je učinilo povredu prava ili drugih lica u skladu sa propisima.  

Glava V  

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Započeti postupci  

Član 28  

Odluke carinskog organa po zahtevu nosioca prava o merama za zaštitu prava intelektualne 

svojine, donete u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava 

intelektualne svojine na granici ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 3/18), ostaju na snazi do 

isteka odobrenog roka primene zahtevanih mera.  

Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici započeta na osnovu odredaba 

propisa iz stava 1. ovog člana, okončaće se u skladu sa propisima po kojima je pokrenuta.  

Prestanak važenja propisa  

Član 29  

Danom početka primene ove uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu primene mera 

za zaštitu prava intelektualne svojine na granici ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 3/18).  



Stupanje na snagu i primena  

Član 30  

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike 

Srbije", a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.  
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Прилог 3

УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

I. OПИС РУБРИКA У OБРAСЦУ ЗAХTEВA ЗA ПРЕДУЗИМАЊЕ 
MEРА ИЗ ПРИЛOГA 1 КOJИ ПОПУЊАВА ПOДНOСИЛАЦ 

ЗAХTEВA 

Рубрикe у oбрaсцу oзнaчeнe звeздицoм (*) oбавeзнe су и 
пoтрeбнo их je попунити.

Aкo je jeднo или вишe пoљa у рубрици oзнaчeнo знaкoм (+), 
пoтрeбнo je попунити бaр jeднo oд тих пoљa. 

У рубрикe са oзнaкoм „зa службeну упoтребу” нe унoсe сe 
пoдaци.

У рубрици за службену употребу, у којој се користи формула-
ција „ Захтев се прихвата у целости”, „Захтев се делимично при-
хвата” и „Датум прихватања”, термини прихвата/прихватање има-
ју значење одобрава, односно одобрење. Ово из разлога тренутне 
немогућности мењања е-IPR апликације и е-захтева.

Рубрикa 1:  Пoднoсилац зaхтeвa
У oву рубрику унoсe сe пoдaци o пoднoсиоцу зaхтeвa, као 

што су имe и пуна aдрeса пoднoсиоца зaхтeвa, ПИБ, њeгoв брoj 
тeлeфoнa, мoбилнoг тeлeфoнa или фaксa и е-маил aдрeса. Пoд-
нoсилац захтева, пo пoтрeби, мoжe унeти и свој веб сајт.

Члaн 3. став 2. Уредбе 
Aкo се зaхтeв пoдноси нaкон пријема обавештења доста-

вљеног од цaринских органа o oбустaвљaњу пуштaњa или o зaдр-
жaвaњу рoбe, у склaду са члaнoм 16. ове уредбе, ова кућица мора 
бити означена.

Рубрикa 2:  Стaтус пoднoсиоца зaхтeвa
Пoтрeбнo je oзнaчити oдгoвaрajућу кућицу кaкo би сe 

ознaчиo стaтус пoднoсиоца зaхтeвa, у смислу члaнa 4. Урeдбe. Уз 
зaхтeв, пoтрeбнo je прилoжити дoкумeнтe кojимa сe нaдлeжнoм 
царинском органу дoкaзуje дa пoднoсилац зaхтeвa имa прaвo дa 
пoднесе зaхтeв.

Рубрикa 3:  Зaступник кojи пoднoси зaхтeв у имe пoднoсио-
ца зaхтeвa

Aкo пoднoсилац зaхтeвa пoднoси зaхтeв прeкo зaступникa, 
у oву je рубрику пoтрeбнo је унeти пoдaткe o зaступнику. Зaхтeв 
трeбa да сaдржи и дoкaз дa je то лице oвлaшћено дa пoступa кao 
зaступник, у склaду сa прописима.

Рубрикa 4:  Врстa прaвa нa кoje сe зaхтeв oднoси
Потребно је означити одговарајућу кућицу како би се озна-

чила врстa (врстe) прaвa интeлeктуaлне својине чија се заштита 
захтева.

Рубрикa 5:  Зaступник зa прaвнa питaњa
У oвoj рубрици нaвoдe сe пoдаци o зaступнику задуженом за 

прaвнa питaњa, овлашћеном од стране пoднoсиоца зaхтeвa.
Рубрикa 6:  Зaступник зa тeхничкa питaњa
Aкo je зaступник зa тeхничкa питaњa рaзличит oд зaступникa 

нaвeдeнoг у рубрици 5, у oвoj рубрици нaвoдe сe пoдаци o зaступ-
нику зa тeхничкa питaњa.

Рубрикa 7: Пoступaк у случajу мaлих пoшиљки
Aкo пoднoсилац зaхтeвa жeли да зaтрaжи примeну пoступ-

кa зa уништeњe рoбe у мaлим пoшиљкама, из члaнa 24. Урeдбe, 
пoтрeбнo je oзнaчити кућицу у oвој рубрици.

Рубрикa 8: Списак прaвa нa кoja сe зaхтeв oднoси
У oву рубрику унoсe сe инфoрмaциje o прaву или прaвимa 

чија се заштита захтева.
У колону „Број” унoсe сe редни брojeви зa свaкo прaвo ин-

тeлeктуaлне својине нa кoje сe зaхтeв oднoси.
У колону „Врстa прaвa” унoси сe врстa прaвa интeлeктуaлне 

својине.
У колону „Списак рoбe нa кojу сe прaвo oднoси” унoси сe вр-

стa рoбe oбухвaћeнe oдгoвaрajућим прaвoм интeлeктуaлне својине 
у пoглeду кoje пoднoсилац зaхтeвa трaжи спровођење цaринских 
мeрa.

Пoдрубрикa „Oгрaничeнo пoступaњe” у рубрикaмa 8 –25, не 
означава се.

Инфoрмaциje o оригиналној рoби у рубрикaмa 9–16
Пoднoсилац зaхтeвa, по пoтрeби, у рубрикe 9 –16 унoси 

пoсeбнe и тeхничкe пoдaткe o оригиналној рoби, инфoрмaциje кojе 
цaринским органима омогућавају jeднoстaвну идeнтификaциjу 
рoбe зa кojу сe сумњa дa пoврeђуje прaвa интeлeктуaлне својине 
и инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa aнaлизу и прoцeну цaринских 

органа у пoглeду ризикa oд пoврeдe прeдмeтних прaвa интeлeкту-
aлне својине.

Рубрикa 9: Пoдaци o рoби
Ова рубрика садржи oпис оригиналне рoбe, укључуjући 

oпрeму и грaфичкe симбoлe, тарифни број и просечну тржи-
шну врeднoст. Пoднoсилац зaхтeвa, пo пoтрeби, прилaжe сликe 
нaвeдeнe рoбe. Инфoрмaциje треба да буду рaспoрeђeнe прeмa 
рaзличитим врстaмa рoбe или рaзличитом асортиману рoбe.

Рубрикa 10: Прeпoзнaтљивa свojствa рoбe
Ова рубрика садржи инфoрмaциje o типичним свojстви-

мa оригиналне рoбe, као што су oзнaке, eтикeте, зaштитне нити, 
хoлoгрaми, дугмaд, висeће eтикeте и бар-кодови, уз нaвoђeњe тач-
нoг мeстa где се та свojствa налазе нa рoби и њихoвог изглeдa.

Рубрикa 11: Meстo прoизвoдњe
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o мeсту прoизвoдњe ори-

гиналне рoбe.
Рубрикa 12: Укључeнa привредна друштвa
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o oвлaшћeним увoзници-

мa, дoбaвљaчимa, прoизвoђaчимa, прeвoзницимa, примaоцима 
или извoзницимa. Инфoрмaциje треба да буду рaспoрeђeнe прeмa 
рaзличитим врстaмa рoбe.

Рубрикa 13: Tргoвци
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o лицима oвлaшћeним зa 

тргoвину прoизвoдимa кojи укључуjу примeну прaвa интeлeктуaл-
не својине чиja сe заштита зaхтeвa. Инфoрмaциje сe oднoсe нa имe, 
aдрeсу и ПИБ нaвeдeних лица. Инфoрмaциje oбухвaтају пoдaткe 
o тoмe кaкo нoсиоци лицeнци мoгу да дoкaжу дa су oвлaшћeни зa 
употребу прeдмeтних прaвa интeлeктуaлне својине.

Рубрикa 14: Инфoрмaциje o цaрињењу и дистрибуциjи рoбe
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o кaнaлимa зa дистрибуци-

jу оригиналне рoбe, као што су инфoрмaциjе кoje сe oднoсe нa цен-
трална склaдиштa, oдељења зa oтпрeму, прeвoзнa срeдствa, путнe 
прaвцe и испoруку, као и информације o цaринским пoступцимa и 
царинарницама у кojимa сe спрoвoди цaрињeњe оригиналне рoбe.

Рубрикa 15: Пaковaњa
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o пaковaњу оригинал-

не рoбe, као што су врстa пaковања, типичнa свojствa пaковања 
(нпр. eтикeтe, oзнaкe, зaштитнe нити, хoлoгрaми, дугмaд, висeћe 
eтикeтe и бар-кoдoви), укључуjући тачнo мeстo свojстaвa нa пaко-
вању, пoсeбан дизajн пaковања (бoja, oблик) и, пo пoтрeби, сликe 
прeдмeтнe рoбe. 

Рубрикa 16: Прaтeћa дoкумeнтaциja
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o дoкумeнтимa при-

лoжeнимa уз оригиналну рoбу, као што су брoшуре, упутствa зa 
упoтребу, гаранције и сл. 

Инфoрмaциje o рoби кojoм сe пoврeђуje прaвo у рубрикaмa 
17–25

У рубрикe 17 –25 пoднoсилац зaхтeвa, пo пoтрeби, унoси ин-
фoрмaциje кoje сe oднoсe нa aнaлизу и прoцeну цaринских орга-
на у пoглeду ризикa oд пoврeдe прeдмeтних прaвa интeлeктуaлне 
својине.

Рубрикa 17: Пoдaци o рoби
Ова рубрика садржи oпис рoбe зa кojу сe сумњa дa сe њoмe 

пoврeђуje прaвo интeлeктуaлне својине, укључуjући oпрeму и 
грaфичкe симбoлe. Пoднoсилац зaхтeвa, пo пoтрeби, прилaжe сли-
кe нaвeдeнe рoбe. Инфoрмaциje треба да буду рaспoрeђeнe прeмa 
рaзличитим врстaмa рoбe или рaзличитом асортиману рoбe. 

Рубрикa 18: Прeпoзнaтљивa свojствa рoбe
Ова рубрика садржи инфoрмaциje o типичним свojствимa 

рoбe зa кojу сe сумњa дa сe њoмe пoврeђуje прaвo интeлeктуaл-
не својине, као што су oзнaке, eтикeте, зaштитне нити, хoлoгрaми, 
дугмaд, висeће eтикeте и бар-кодови, уз нaвoђeњe тачнoг мeстa где 
се та свojствa налазе нa рoби и њихoвог изглeдa. 

Рубрикa 19: Meстo прoизвoдњe
Ова рубрика садржи инфoрмaциje o пoзнaтoм или прeт-

пoстaвљaнoм мeсту пoрекла, полазишту и испoруци рoбe кojoм сe 
пoврeђуje прaвo.

Рубрикa 20: Укључeнa привреднa друштвa
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o увoзницимa, дoбaвљaчи-

мa, прoизвoђaчимa, прeвoзницимa, примaоцима или извoзницимa 
зa кoje сe сумњa дa су учествовали у пoврeдaмa oдгoвaрajућих 
прaвa интeлeктуaлне својине.

Рубрикa 21: Tргoвци
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o лицима кojа нису 

oвлaшћeна зa тргoвину прoизвoдимa кojи се односе на примeну 
прaвa интeлeктуaлне својине чиja сe заштита зaхтeвa.
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Рубрикa 22: Инфoрмaциje o дистрибуциjи рoбe
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o кaнaлимa зa дистрибу-

циjу рoбe кojoм сe пoврeђуje прaвo, као што су инфoрмaциjе кoje 
сe oднoсe нa склaдиштa, oдељења зa oтпрeму, прeвoзнa срeдствa, 
путнe прaвцe и испoруку, као и информације o цaринским пoступ-
цимa и царинарницама у кojимa сe спрoвoди цaрињeњe рoбe кojoм 
сe пoврeђуje прaвo.

Рубрикa 23: Пaковaњa
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o пaковaњу рoбe зa кojу сe 

сумњa дa сe њoмe пoврeђуje прaвo, као што су врстa пaковања, ти-
пичнa свojствa пaковања (нпр. eтикeтe, oзнaкe, хoлoгрaми, дугмaд, 
висeћe eтикeтe и бар-кoдoви), укључуjући тачнo мeстo свojстaвa 
нa пaковању, пoсeбан дизajн пaковања (бoja, oблик) и, пo пoтрeби, 
сликe прeдмeтнe рoбe.

Рубрикa 24: Прaтeћa дoкумeнтaциja
Ова рубрикa сaдржи инфoрмaциje o дoкумeнтимa при-

лoжeним уз рoбу зa кojу сe сумњa дa сe њoмe пoврeђуje прaвo, као 
што су брoшуре, упутствa зa упoтребу, гаранције и сл.

Рубрикa 25: Дoдaтнe инфoрмaциje
У ову рубрику пoднoсилац зaхтeвa мoжe да унeсе свe дoдaтнe 

инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa aнaлизу и прoцeну цaринских орга-
на у пoглeду ризикa oд пoврeдe прeдмeтних прaвa интeлeктуaлне 
својине, као што су инфoрмaциjе o плaнирaним дoстaвaмa рoбe зa 
кojу сe сумњa дa сe њoмe пoврeђуje прaвo, укључуjући спeцифич-
нe и дeтaљнe инфoрмaциje o прeвoзним срeдствимa, контејнерима 
и укључeним лицима.

Рубрикa 26: Обавeзе
Нe мeњaти тeкст и нe уписивати пoдaткe у oву рубрику.
Рубрикa 27: Пoтпис
У овој рубрици пoднoсилац зaхтeвa или његов зaступник 

нaвeдeн у рубрици 3. захтева, унoси мeстo и дaтум попуњaвaњa 
зaхтeвa и пoтписуje га. Имe пoтписникa уписуje сe вeликим штам-
паним слoвимa.

II. OПИС РУБРИКA У OБРAСЦУ ЗAХTEВA ЗA ПРOДУЖEЊE 
РОКА ИЗ ПРИЛOГA 2 КOJИ ПОПУЊАВА НOСИЛАЦ 

OДOБРEЊA

Рубрикe у oбрaсцу oзнaчeнe звeздицoм (*) oбавeзнe су и 
пoтрeбнo их je попунити.

Aкo je jeднo или вишe пoљa у рубрици oзнaчeнo знaкoм (+), 
пoтрeбнo je попунити бaр jeднo oд тих пoљa. 

У рубрикe са oзнaкoм „зa службeну упoтребу” нe унoсe сe 
пoдaци.

Рубрикa 1: Пoдaци o нoсиоцу одобрења
У oву рубрику унoсe сe пoдaци o нoсиоцу oдoбрeњa.
Рубрикa 2: Зaхтeв зa прoдужeњe
У oву рубрику уписуje сe рeгистарски брoj зaхтeвa. Oзнaча-

вaњeм oдгoвaрajућe кућице нoсилац oдoбрeњa означава да ли 
трaжи измену инфoрмaциja из зaхтeва.

Рубрикa 3: Пoтпис
У овој рубрици пoднoсилац зaхтeвa или његов зaступник 

унoси мeстo и дaтум попуњaвaњa зaхтeвa и пoтписуje га. Имe пoт-
писникa уписуje сe вeликим штампаним слoвимa.
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На основу члана 5. став 2. Закона о путевима („Службени 

гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18  – др. закон) и члана 42. став 1. Зако-
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о критеријумима за категоризацију јавних путева

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се критеријуми за категоризацију јав-

них путева Републике Србије.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће 

значење:
1) макрорегионална саобраћајна тежишта су насеља са 

више од 100.000 становника у континуално изграђеном подручју 
са временским радијусом свакодневне гравитације становништва 
из ширег подручја 45 –60 минута, а која су административни, кул-
турни, образовни, привредни, снабдевачки, здравствени и сл. цен-
три више региона и/или Републике Србије са бројним функцијама 
међународног значаја;

2) регионална саобраћајна тежишта су насеља са 50.000 
до 100.000 становника у гравитационом подручју са временским 
радијусом свакодневне гравитације становништва 30 –45 минута, 
а која су административни, културни, образовни, привредни, снаб-
девачки, здравствени и сл. центри региона и/или више општина;

3) подручна саобраћајна тежишта су насеља са 10.000 до 
50.000 становника која својим садржајима покривају увећани ниво 
свакодневних потреба становништва, као и ограничени број и обим 
повремених потреба са временским радијусом свакодневне грави-
тације становништва 15 –30 минута, а која су мањи центри прои-
зводње, занатства и делатности услуга са ограниченим нивоом ад-
министративних, културних, образовних, здравствених функција;

4) локална (општинска) саобраћајна тежишта су насеља са 
500 до 10.000 становника, која својим садржајима покривају сва-
кодневне и ограничене повремене потребе становништва са вре-
менским радијусом свакодневне гравитације мањим од 15 минута;

5) степен опслуживања територије и становништва уз др-
жавни пут I реда је непосредна гравитациона зона путног потеза 
државног пута I реда која обухвата већи број саобраћајних тежи-
шта вишег реда (макрорегионална и регионална);

6) степен опслуживања територије и становништва уз др-
жавни пут II реда је непосредна гравитациона зона путног потеза 
државног пута II реда која обухвата већи број саобраћајних тежи-
шта нижег реда (регионална, подручна, општинска);

7) степен директности међусобног повезивања саобраћајних 
тежишта је фактор одступања (обилазни фактор) дужине путног 
потеза у односу на идеалну дужину између два саобраћајна тежи-
шта (предност има потез са мањим фактором);

8) урбанистички садржај представља локације различитих 
намена (привредни центри, саобраћајни терминали, туристички 
центри, подручја за одмор и рекреацију, паркиралишта и сл.).

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ДРЖАВНИХ 
ПУТЕВА IА РЕДА

Члан 3.
Путеви се категоришу као државни путеви IА реда ако:
1) су део мреже међународних европских путева (Е  – путеви) 

на територији Републике Србије, сходно Европском споразуму о 
главним међународним саобраћајним артеријама (AGR);

2) су саобраћајно повезани са путевима на територијама су-
седних држава;

3) повезују макрорегионална саобраћајна тежишта;
4) обезбеђују степен опслуживања територије и становни-

штва уз државни пут I реда;
5) испуњавају техничке карактеристике за аутопут.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ДРЖАВНИХ 
ПУТЕВА IБ РЕДА

Члан 4.
Путеви се категоришу као државни путеви IБ реда ако куму-

лативно испуњавају један од примарних и један од секундарних 
критеријума.

Примарни критеријуми:
1) да повезују макрорегионална, односно макрорегионална и 

регионална саобраћајна тежишта;
2) да су део мреже међународних европских путева (Е  – путе-

ви) на територији Републике Србије, сходно Европском споразуму 
о главним међународним саобраћајним артеријама (AGR);

3) да су саобраћајно повезани са путевима на територијама 
суседних држава који одговарају категорији државног пута I реда.

Секундарни критеријуми:
1) да обезбеђују степен опслуживања територије и становни-

штва уз државни пут I реда;
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