ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекцијски надзор у Републици
Српској над примјеном Закона о
ауторском и сродним правима у
дијелу обављања промета робе и
услуга врши Тржишна инспекција
Републике Српске.
У провођењу инспекцијског надзора
тржишни инспектор је овлашћен да
уколико посумња или утврди да је
повријеђено неко имовинско право из
овог закона:

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Трг Републике Српске 8
Тел: 051 334 627 Факс: 051 307 955
uprava@inspektorat.vladars.net
www.inspektorat.vladars.net
ЦЕНТАР ЗА ПРИЈАВЕ И ПРИТУЖБЕ
ИНСПЕКТОРАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

051 456 140

трајно одузме робу намијењену
промету и одреди њено
уништавање
привремено одузме робу
намијењену промету
привремено забрани производњу
или промет робе или услуге
трајно забрани производњу и
промет робе или услуге особи
која је произвела или ставила у
промет робу или услугу, уколико
се докаже да је повријеђено неко
имовинско право
забрани рад у трајању од 30 до 90
дана.
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ОБЛИЦИ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ
ВЛАСНИШТВА:
ПАТЕНТИ - право којим се штити
проналазак из било којег подручја
технике
ЖИГОВИ - право којим се штити
знак који служи за разликовање
робе/услуге
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН право на вањски изглед производа
ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ - право
на ознаку географског поријекла
производа
АУТОРСКО ДЈЕЛО индивидуална творевина из
области књижевности, музике,
филма, рачунарских програма,
архитектуре, науке и умјетности
НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ
АУТОРСКОГ ПРАВА СМАТРА СЕ
КРАЂОМ !
Законом о ауторском и сродним
правима („Службени гласник БиХ“,
број: 63/10) заштићена су писана
дјела у која спадају и рачунарски
програми.
Закон утврђује да без дозволе аутора,
односно лиценце, није дозвољено
коришћење и дистрибуција
рачунарског програма.

ЗАКОН УТВРЂУЈЕ ДА СЕ БЕЗ
ДОЗВОЛЕ АУТОРА НЕ МОЖЕ:
Направити физичка копија
рачунарског програма
Направити копија рачунарског
програма на рачунару или
локалној мрежи
Направити копија рачунарског програма преузетог са
Интернета
Дистрибуирати или користити
копија рачунарског програма
ШТА ЈЕ СОФТВЕРСКА
ПИРАТЕРИЈА?
Софтверска пиратерија је свако
неовлашћено копирање или
дистрибуција рачунарског програма.
Приликом куповине рачунарског
програма купује се дозвола за
коришћење, односно лиценца.
На дозволи за коришћење
рачунарског програма односно
лиценци наведено је колико пута
можете инсталирати програм.
Поступање супротно условима
лиценце је недопуштено.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ШТИТИТИ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ
ВЛАСНИШТВА?
Заштићено интелектуално
власништво постаје предмет
легалне трговине и доприноси
сузбијању сиве економије
Заштићено интелектуално
власништво је вриједност која
расте и тако увећава вриједност
привредног субјекта
Заштићено интелектуално
власништво доприноси
сузбијању нелојалне
конкуренције и превенцији
неовлашћеног коришћења
САНКЦИЈЕ КОЈЕ МОГУ ИЗРЕЋИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ:
Царинска мјера привременог
задржавања робе од даљњег
пуштања у промет
Одузимање и уништавање робе
Новчана казна до 200.000 КМ
Мјера забране обављања
дјелатности или дијелова
дјелатности којима се повређује
ауторско или сродна права
Казна затвора

