
На основу члана 287. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 18/10) 
и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07 и 65/08), 
 
 
 Владa доноси 
 
 

УРЕДБУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ 
 

 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1.  
 

Овом уредбом прописују се услови за примену мера за заштиту права 
интелектуалне својине на граници. 

 
 

Члан 2.  
 
Царински орган, мере у вези са робом за коју се сумња да повређује правo 

интелектуалне својине, предузима када: 
  

1) је поднета декларација за стављање робе у слободан промет, извоз или 
поновни извоз, било да је поднета у писменом облику, електронском разменом 
података, усмено или другим радњама, у складу са чланом 86. Царинског закона, 

 
2) се приликом спровођења мера царинског надзора, приликом уноса робе у 

царинско подручје Републике Србије, у складу са чланом 62. Царинског закона и 
приликом напуштања царинског подручја Републике Србије, у складу са чланом 
214. Царинског закона, пронађе роба која се уноси у или износи из царинског 
подручја Републике Србије, за коју се сумња да се њоме повређује правo 
интелектуалне својине, 

 
3) је роба стављена у царински поступак са одлагањем, у смислу члана 110. 

став 1. Царинског закона,  
 
4) се роба поново извози из царинског подручја Републике Србије, у складу 

са чланом 209. ст. 2. и 3. Царинског закона,   
 
5) је роба смештена у слободну зону или слободно складиште, у складу са 

чланом 191. Царинског закона.  
 
 



 

Члан 3. 
 

Роба којом се повређује право интелектуалне својине, у смислу ове уредбе, 
јесте: 
 

1) кривотворена роба, којом се сматра: 
 

(1) роба, укључујући и њено паковање, која је без одобрења обележена жигом 
који је идентичан жигу уредно регистрованим за исту врсту робе, или који се у 
битним аспектима не може разликовати од таквог жига, и која тиме повређује право 
носиоца тог жига у Републици Србији, 
 

(2) сваки симбол жига (укључујући логотип, етикету, налепницу, брошуру, 
упутство за употребу или гарантни лист на коме се налази тај симбол), чак и када је 
поднет одвојено, под истим условима као и роба наведена у подтачки 1) ове тачке, 
 

(3) материјали за паковање обележени жигом кривотворене робе, поднети 
одвојено, под истим условима као и роба из подтачке 1) ове тачке, 
 

2) пиратизована роба, којом се сматра роба која је израђена или садржи 
копије израђене без одобрења носиоца ауторског права или сродних права или права 
на дизајн или без одобрења лица које је овластио носилац права, без обзира јесу ли 
наведена права регистрована, ако се израдом тих копија повређује ауторско право 
или сродна права или право на дизајн, 
 

3)  роба којом се повређује: 
 

(1) патент или мали патент, према прописима Републике Србије, 
 

(2) сертификат о додатној заштити, према прописима Републике Србије, 
 

(3) право на заштиту биљне сорте, према прописима Републике Србије, 
 

(4) ознака порекла или ознака географског порекла, према прописима 
Републике Србије, 

 
(5) право на топографију интегрисаних кола, према прописима Републике 

Србије. 
 
Робом којом се повређује право интелектуалне својине сматра се и било који 

калуп или матрица који су посебно направљени или преправљени за израду робе 
којом се повређује право интелектуалне својине, ако се употребом таквог калупа 
или матрице повређује право интелектуалне својине према важећим прописима. 

 
Носиоцем права интелектуалне својине (у даљем тексту: носилац права), у 

смислу ове уредбе, сматра се: 
 

1) носилац жига, ауторског права или сродног права, права на дизајн, патента 
или малог патента, сертификата о додатној заштити, права на заштиту биљне сорте, 



 

ознаке порекла, ознаке географског порекла и осталих права наведених у ставу 1. 
овог члана, 
 

2) друго лице овлашћено да користи било које право интелектуалне својине 
наведено у тачки 1. овог става, 

 
3) заступник носиоца права или овлашћеног корисника права.  

 
Носиоца права или овлашћеног корисника права може заступати физичко 

или правно лице, у складу са важећим прописима, укључујући и: 
 

1) организацију за колективно остваривање ауторског или сродних права чија 
је једина или главна сврха остваривање ауторског или сродних права, 

 
2) групе или представнике (заступнике) који су поднели пријаву за 

регистрацију заштићене ознаке порекла или заштићене ознаке географског порекла, 
 

3) оплемењиваче биљних сорти. 
 

 
Члан 4. 

 
Ова уредба не односи се на: 

 
1) робу обележену жигом уз одобрење носиоца жига, или на робу која је 

обележена заштићеном ознаком порекла или географског порекла, или која је 
заштићена патентом или малим патентом или сертификатом о додатној заштити, 
ауторским правом или сродним правима или правом на дизајн или правом на 
заштиту биљне сорте и која је израђена уз одобрење носиоца права, али је без 
пристанка носиоца права стављена у један од царински дозвољених поступања или 
употреба из члана 2. ове уредбе,  
 

2) робу из тачке 1) овог става израђену или заштићену неким од других права 
интелектуалне својине из члана 3. став 1. ове уредбе, под условима другачијим од 
оних који су уговорени са носиоцем права, 
 

3) мању количину некомерцијалне робе која се налази у личном пртљагу 
путника или која се шаље у мањим пошиљкама, у прописаној количини и 
вредности, која је у складу са царинским прописима ослобођена од плаћања увозних 
дажбина, и не постоје показатељи који би указивали на то да се ради о роби која је 
намењена комерцијалном промету. 
 
 

Члан 5. 
 

Управа царина води евиденцију о захтевима за предузимање мера за заштиту 
права интелектуалне својине. 
 
 
 



 

Члан 6. 
 

Завод за интелектуалну својину дужан је да, на захтев Управе царина, 
достави податке о важећим правима и њиховим носиоцима, према подацима о 
којима води евиденцију. 

 
 
 

II. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ 

 
 
 

Мере које предузима царински орган по службеној дужности  
 

Члан 7. 
 

Ако царински орган, у некој од ситуација из члана 2. ове уредбе, пре него 
што је захтев из члана 8. ове уредбе поднет или прихваћен, посумња да се робом 
повређује право интелектуалне својине, може да прекине спровођење захтеваног 
царински дозвољеног поступања или употребе робе, односно да привремено застане 
са пуштањем робе и о томе обавештава Управу царина. 

 
Управа царина, без одлагања писмено обавештава носиоца права, ако је 

познат, а царинарница - декларанта или држаоца робе, о привременом задржавању 
робе, могућој повреди права интелектуалне својине, као и о могућности подношења 
захтева из члана 8. ове уредбе, у року од три радна дана од дана пријема овог 
обавештења. 

 
Царински орган може, у складу са прописима и без одавања података, осим 

оних који се односе на стварни или претпостављени број предмета и њихову 
природу, и пре обавештавања носиоца права о могућој повреди његовог права, да 
захтева од носиоца права да достави информације потребне ради утврђивања да ли 
се робом за коју постоји сумња, повређује право интелектуалне својине. 
 
 Ако носилац права, у року из става 2. овог члана, поднесе захтев за 
предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине, Управа царина ће 
одобрити спровођење захтеваних мера и одлуку о томе донеће у складу са чланом 
10. ове уредбе. 
 
 У спровођењу мера за заштиту права интелектуалне својине сходно се 
примењују чл. 11 - 18. ове уредбе. Рокови из чл. 12. и 14. ове уредбе рачунају се од 
дана прихватања захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Подношење захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне 

својине на граници 
 

 
Члан 8. 

 Захтев за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине подноси 
се Управи царина у писменом облику или електронском разменом података, ако је 
то технички могуће.  
 

Захтев из става 1. овог члана подноси се у два примерка, један примерак за 
царински орган и један примерак за носиоца права, на обрасцу из Прилога 1, који је 
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део и који се попуњава у складу са 
упутствима одштампаним на том обрасцу. На подношење захтева путем 
електронске размене података сходно се примењују царински прописи који уређују 
употребу система електронске размене података.   
 

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи све информације које 
царинском органу омогућавају лако препознавање робе на коју се захтев односи, а 
нарочито: 
 

1) тачан и детаљан технички опис робе,  
2) све специфичне информације које носилац права може имати, а које се 

тичу врсте или начина повреде права интелектуалне својине,  
3) име и адресу лица овлашћеног од стране носиоца права да сарађује са 

царинским органом (контакт особа).  
 
Носилац права треба да достави и друге расположиве податке, као што су 

подаци: 
 
1) о вредности оригиналне робе, 
2) о месту где се роба налази или предвиђеном одредишту робе, 
3) за идентификацију пошиљке или паковања и амбалаже робе, 
4) о очекиваном датуму доласка или одласка пошиљке, 
5) о врсти превозног средства, 
6) о увознику, извознику или држаоцу робе, 

            7) о земљи или земљама производње, као и о путевима превоза, 
            8) о техничким и другим разликама, ако су познате, између оригиналне робе 
и робе за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине. 
 

У зависности од врсте и карактера права интелектуалне својине за које је 
поднет захтев, могу се затражити и додатни подаци, укључујући податке о месту 
израде или производње, дистрибутерској мрежи и корисницима лиценци, а у циљу 
олакшања техничке анализе предметне робе. 

 
 Ако је подносилац захтева носилац права лично, онда треба да приложи 

доказ који то потврђује, и то: 
 



 

 1)  у случају права интелектуалне својине које је регистровано или за који је 
поднета пријава за регистрацију, доказ о регистрацији или доказ да је пријава за 
регистрацију поднета; 
   2) у случају ауторског права или сродног права или права на дизајн, које није 
регистровано или за које није поднета пријава за регистрацију, доказ о ауторству 
или статусу изворног носиоца права. 
 

Доказом у смислу става 6. тачка 1) овог члана сматра се и копија извода из 
одговарајућег регистра. 

 
За заштићену ознаку порекла или заштићену ознаку географског порекла, 

доказ из става 6. тачка 1) овог члана мора да садржи и доказ да је носилац права и 
произвођач или група и  доказ да је та ознака регистрована. Овај став се, mutatis 
mutandis, примењује и на винa и на алкохолна пића. 

 
Ако захтев подноси корисник односног права, поред доказа из ст. 6, 7. и 8. 

овог члана, потребно је приложити било коју исправу којом се доказује стицање 
права коришћења односног права. 
 

Ако захтев подноси заступник носиоца права или овлашћеног корисника 
права, поред доказа из ст. 6, 7. и 8. овог члана, прилаже се копија одобрења за 
заступање. Заступник је дужан да приложи и изјаву из члана 9. ове уредбе коју је 
потписало лице из ст. 6. или 9. овог члана или другу исправу којом се обавезује да 
сноси све трошкове који могу настати радњом царинског органа за њихов рачун, у 
складу са чланом 9. ове уредбе. 

 
Правилно испуњене и потписане обрасце захтева, заједно са исправама које 

се прилажу уз захтев и које се сматрају саставним делом захтева, надлежни 
царински орган је дужан да, након прихватања, чува још најмање годину дана дуже 
од законског рока важења.  

 
          Обрасци из прилога уз ову уредбу се могу попунити електронски, ако је то 
технички могуће, писаћом машином или читљивим рукописом. Без обзира на начин 
попуњавања, на обрасцу не смеју да се виде брисања, прецртане речи или друге 
исправке. Образац попуњен електронски, ставља се на  располагање подносиоцу 
захтева у дигиталном облику на једном или више места доступним преко 
компјутера. Образац се може накнадно штампати и копирати.  

 
На подношење захтева не плаћа се накнада за рад царинских органа. 
 

 
Члан 9. 

 
 Уз захтев за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине 
обавезно се подноси изјава носиоца права, у писменом или електронском облику, 
којом носилац права прихвата одговорност за штету која може настати за лица која 
учествују у неком од царински дозвољених поступања или употреба наведених у 
члану 2. ове уредбе, у случају ако поступак, покренут у складу са чланом 11. став 1. 
ове уредбе, буде прекинут услед поступања или пропуста носиоца права или ако се 
за предметну робу накнадно утврди да се њоме не повређује право интелектуалне 



 

својине. 
 

Изјавом из става 1. овог члана, носилац права се обавезује да ће сносити и све 
трошкове који настану у вези са чувањем и одржавањем робе која је задржана под 
царинским надзором у складу са чл.  11. и 12. ове уредбе. 
 

Изјава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу из Прилога 2, који је 
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

 
Прихватање захтева  

 
Члан 10. 

 
Управа царина, у року који не може бити дужи од 30 радних дана од 

подношења захтева, подносиоцу захтева доставља одлуку, у писменом облику. 
 
Када околности налажу хитно предузимање мера и кад захтев садржи 

довољно података у вези са познатим испорукама за које се сумња да садрже робу 
којом се повређује право интелектуалне својине, одлуку из става 1. овог члана 
Управа царина доставља подносиоцу захтева у најкраћем року, а најкасније у року 
од три дана од дана подношења захтева. 
 

Ако захтев садржи све обавезне податке и исправе прописане чл. 8. и 9. ове 
уредбе, Управа царина одобриће спровођење затражених мера и одлуку о томе 
навести у рубрици 14 обрасца захтева. Одобрење се уводи у евиденцију 
прихваћених захтева и доставља се подносиоцу захтева и царинарницама које 
спроводе царинске поступке у вези са робом за коју постоји сумња да се њоме 
повређује право интелектуалне својине. 
 

Мере за заштиту права интелектуалне својине одобравају се за период који не 
може бити дужи од годину дана од дана доношења одобрења. Одобрени период 
може да се продужи за још годину дана, на писмени захтев подносиоца захтева који 
је поднет пре истека одобреног периода и под условом да су плаћени сви до тада 
настали трошкови који терете носиоца права у складу са одредбама ове уредбе.  
 

У случају одбијања захтева, Управа царина доноси решење, са 
образложењем, и одлуку о томе наводи у рубрици 14 обрасца захтева. Решење се 
уноси у евиденцију одбијених захтева и доставља се подносиоцу захтева.    
 

У случају да предметно право интелектуалне својине није више правилно 
регистровано или је истекло, подносилац захтева је дужан да о томе обавести 
Управу царина у року од осам дана од дана утврђивања неправилности, односно 
истека регистрације. 
 

На захтев Управе царина, подносилац захтева је дужан да достави све 
додатне податке потребне за спровођење царинских мера. 
 

На захтев за продужење рока за предузимање мера потребних за отклањање 
повреде права интелектуалне својине сходно се примењују одредбе чл. 8. и 9. ове 
уредбе. 



 

III. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЦАРИНСКИ ОРГАН ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
 

Члан 11. 
 

Ако царинарница којој је Управа царина доставила одлуку из члана 10. ст. 1 и 
2. ове уредбе утврди, а по потреби и уз консултације са носиоцем права, да роба која 
је стављена у неки од царински дозвољених поступања или употреба из члана 2. ове 
уредбе, одговара опису робе из те одлуке, царинарница ће одложити пуштање робе 
и привремено је задржати.  

 
О прекиду поступка из става 1. овог члана царинарница без одлагања 

обавештава Управу царина. 
 

Управа царина обавештава носиоца права, а царинарница - декларанта или 
држаоца робе у смислу члана 63. Царинског закона о привременом задржавању 
робе, уз навођење стварне или процењене количине робе и стварне или 
претпостављене природе робе која је задржана. 

 
Царински орган, у циљу утврђивања повреде права интелектуалне својине, уз 

поштовање прописа који се односе на заштиту података, обавештава носиоца права, 
на његов захтев, ако је то могуће, о имену и адреси примаоца, пошиљаоца, 
декларанта или држаоца робе, као и о пореклу робе за коју се сумња да повређује 
право интелектуалне својине.  
 

Царинарница ће подносиоцу захтева и лицима које учествују у неком од 
царински дозвољених поступања или употреба наведених у члану 2. ове уредбе, 
омогућити преглед привремено задржане робе. 
 

Царинарница може, приликом прегледа робе, ради олакшања даљег поступка, 
да узме узорке робе и да их преда носиоцу права, на његов захтев, искључиво у 
сврху анализе, а може да одобри да узорке узме носилац права. 
 

Ако околности то дозвољавају и под условима из члана 12. став 1. тачка 2) 
ове уредбе, где је то могуће, узорци морају бити враћени након завршене анализе, 
по могућности пре него што се привремено задржана роба пусти. 

 
Носилац права сноси одговорност и трошкове било које анализе ових 

узорака.  
 

Члан 12. 
 

Када у једној од ситуација наведених у члану 2. ове уредбе, царински орган 
привремено задржи робу за коју посумња да повређује право интелектуалне својине,  
ради убрзања поступка, уз сагласност носиоца права, може да уништи ту робу под 
царинским надзором, без потребе да се претходно утврди да ли је према важећим 
прописима право интелектуалне својине повређено, под следећим условима: 

 



 

1) да носилац права у року од 10 радних дана или, у случају лако кварљиве 
робе, у року од три радна дана од дана пријема обавештења из члана 11. ове уредбе, 
у писменом облику, обавести царински орган да се привремено задржаном робом 
повређује право интелектуалне својине из члана 3. став 1. ове уредбе, уз достављање 
писмене сагласности декларанта, држаоца или власника робе, да je сагласaн са 
уништењем робе. 
 

Сматра се се да је сагласност дата ако у роковима из тачке 1. овог става  
декларант, држалац или власник робе ниje поднео приговор против уништења робе. 
Када околности то захтевају, рок из тачке 1. овог става може бити продужен за још 
10 радних дана; 
  

2) да се уништење робе спроводи, ако прописима није другачије предвиђено, 
на одговорност и о трошку носиоца права. Пре уништења робе царински орган 
може, на захтев носиоца права, декларанта, држаоца или власника робе, да одобри 
узимање узорака предметне робе. Узимање узорака се врши под царинским 
надзором, у складу са царинским прописима и саставља се записник о узимању 
узорака. Надлежни царински орган је дужан да, на одговарајући начин, обезбеди 
истоветност узорака и да их преда на чување лицу које је поднело захтев за узимање 
узорака, како би исти могли да послуже као доказ у случају покретања судског 
поступка. 

 
Царински орган, у случајевима када се декларант, држалац или власник робе 

противе уништењу робе, поступиће у складу са чланом 15. ове уредбе. 
 
 

Члан 13. 
 

Носилац права коме су достављени подаци у складу са чланом 11. став 4. ове 
уредбе те податке може да користи само у сврхе одређене чл. 12, 14. и 15. став 2. ове 
уредбе. 
 

Ако носилац права, податке из члана 11. став 4. ове уредбе, користи супротно 
прописима, царински орган ће укинути одобрење за предузимање мера. 
  

 
Члан 14. 

 
Подносилац захтева је дужан да, у року од 10 радних дана од дана пријема 

обавештења из члана 11. става 3. ове уредбе, обавести царински орган о томе да ли 
је покренут поступак који води мериторној одлуци. 

 
Царински орган, на основу образложеног захтева подносиоца захтева, може 

да продужи рок из става 1. овог члана за још 10 радних дана. 
 

У случају лако кварљиве робе за коју се сумња да повређује право 
интелектуалне својине, рок из става 1. износи три радна дана и тај рок се не може 
продужити. 

 
 



 

Члан 15. 
 

Ако, у року из члана 14. ове уредбе, царински орган не буде обавештен да је 
покренут поступак који води мериторној одлуци или не прими захтев носиоца права 
из члана 12. став 1. ове уредбе, царински орган наставља одговарајући царински 
поступак и робу пушта декларанту. 

 
Ако је царински орган, у року из члана 14. ове уредбе, обавештен да је 

покренут поступак који води мериторној одлуци или да је надлежни орган одредио 
привремену меру на основу које се одлаже пуштање робе и по истеку рока из члана 
14. ове уредбе, царински орган ће поступати у складу са одлуком о привременој 
мери. 

  
 

Члан 16. 
 

Ако је роба за коју се сумња да се њоме повређује право на дизајн, патент 
или мали патент, сертификат о додатној заштити или право на заштиту биљнe сортe, 
привремено задржана, декларант, власник, увозник, држалац или прималац робе 
могу, уз полагање обезбеђења, да захтевају пуштање робе или окончање задржавања 
робе, ако су испуњени следећи услови: 
 

1) да је царински орган благовремено обавештен о покретању поступка који 
води мериторној одлуци, у складу са чл. 14. и 15. ове уредбе,  
 

2) да до истека рока из члана 14. став 1. ове уредбе надлежни орган није 
одредио привремену меру, и 
 

3) да су испуњене све царинске формалности. 
 
Обезбеђење из става 1. овог члана мора бити положено у износу који је 

довољан за заштиту интереса носиоца права и оно неће утицати на друга правна 
средства која су на располагању носиоцу права.  
 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је, пре преузимања робе, да 
подмири трошкове настале у вези са чувањем и одржавањем робе. 
 

Ако је поступак који води мериторној одлуци покренут на други начин, али 
не на иницијативу носиоца права на дизајн, патент или мали патент, сертификат о 
додатној заштити или права на заштиту биљнe сортe, обезбеђење ће бити враћено 
ако лице које је покренуло тај поступак,  у року од 20 радних дана од дана пријема 
обавештења о задржавању робе, не оствари своје право да покрене судски поступак. 
У случају примене члана 14. став 2. ове уредбе овај рок царински орган може да 
продужи највише до 30 радних дана. 

 
 
 
 
 



 

IV. ПОСТУПАЊЕ СА РОБОМ ЗА КОЈУ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СЕ ЊОМЕ 
ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
 

Члан 17. 
 

Ако је у спровођењу мера прописаних одредбама ове уредбе, утврђено да се 
робом повређује право интелектуалне својине, та роба не сме да се:  
 

1) унесе у царинско подручје Републике Србије, 
 
 2) стави у слободан промет, 
 
 3) изнесе из царинског подручја Републике Србије, 
 
 4) извезе, 
 
 5) поново извезе, 
 
 6) стави у царински поступак са одлагањем, или 
 
 7) смести у слободну зону или слободно складиште. 
 
 

Члан 18. 
 

Носилац права дужан је да без одлагања, а најкасније у року од осам радних 
дана од пријема мериторне одлуке, обавести Управу царина о доношењу одлуке 
којом се окончава предметни спор за заштиту права. 
 

 
Члан 19. 

 
Ако надлежни суд одбаци тужбу или одбије тужбени захтев, Управа царина, 

на основу правноснажне судске одлуке, о томе, најкасније у року од осам радних 
дана од пријема одлуке, писмено обавештава надлежну царинарницу, која наставља 
поступак са привремено задржаном робом. 
 

По пријему обавештења из става 1. овог члана надлежна царинарница ће 
обавестити декларанта, држаоца односно примаоца робе да може да стави робу у 
захтеванo царински дозвољено поступање или употребу, ако су испуњени остали 
услови прописани за стављање предметне робе у захтеванo царински дозвољено 
поступање или употребу. 
 

 
Члан 20. 

 
       Ако је тужбени захтев прихваћен и донета је одлука да се роба којом се 
повређује право интелектуалне својине уништи, царински орган ће наложити 
уништење те робе под царинским надзором или њено уклањање из уобичајених 



 

трговинских токова на други начин (укључујући и уступање, без накнаде, у 
хуманитарне и сличне сврхе, рециклажу и сл.), под условом да: 
 
 1) се у највећој мери смањи ризик од будуће повреде права интелектуалне 
својине, 

2) се не наноси штета носиоцу права, 
3) носиоцу права буде омогућено да предложи начин уклањања робе. 

Уклањањем из уобичајених трговинских токова из става 1. овог члана не 
сматра се просто уклањање жигова који су неовлашћено стављени на кривотворену 
робу. 

Члан 21. 

Ако је одлуком надлежног суда, или царинског органа наложено уништавање 
робе под царинским надзором, царински орган ће носиоцу права омогућити да, пре 
уништења робе, задржи њене узорке у мери и количини који су потребни као доказ 
у поступку против лица умешаних у повреду права интелектуалне својине. 

 
V. ТРОШКОВИ 

 
Члан 22. 

 
 

Трошкове складиштења, чувања, одржавања или уништења робе, која је 
задржана у складу са одредбама ове уредбе, сноси власник или увозник робе. 

Члан 23. 

Ако Управа царина прихвати захтев из члана 8. ове уредбе, носилац права не 
може да захтева накнаду штете у случају ако се не утврди да се робом задржаном од 
стране царинског органа повређује право интелектуалне својине и настави 
спровођење одговарајућег царинског поступка. 

Царински орган није дужан да надокнади штету носиоцу права у случају да 
роба за коју је прихваћен захтев за предузимање мера за заштиту права 
интелектуалне својине није откривена од стране царинарнице, да је пуштена или да 
није покренут поступак за њено задржавање. 

 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
Одлуке царинског органа по захтеву носиоца права о мерама за заштиту 

права интелектуалне својине, донете у складу са Уредбом о царински дозвољеном 
поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга 
(„Службени гласник РС”, бр. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 



 

106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 и 96/09), остају 
на снази до истека одобреног рока примене захтеваних мера и сматрају се 
одобрењем у смислу члана 10. став 2. ове уредбе. 
 

Примена мера за заштиту права интелектуалне својине започета на основу 
одредаба Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању 
царинске робе и наплати царинског дуга биће окончана у складу са прописима по 
којима је покренута.  
 

 
 

 
Члан 25. 

 
Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2011. године. 
 

 
 

05 Број  
У Београду, 11. новембра 2010. године 

 
 

ВЛАДА 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                


