
 

 

 

 

 

Поштовани Порески обвезници, 

 

Користимо прилику да Вас обавестимо да је Министарство финансија Републике 

Србије – Пореска управа усвојила Акциони план за контролу легалности рачунарских 

програма и база података, којим желимо да на систематски начин приступимо решавању 

актуелног проблема на територији Републике Србије. У циљу потпуне и квалитетне 

контроле, Пореска управа је формирала Посебну јединицу за контролу легалности 

рачунарских програма и база података, која ће се у будућности бавити само овом врстом 

контрола. Овакав приступ ће сигурно на конкретан и ефикасан начин допринети смањењу 

нивоа софтверске пиратерије и уједно снажно подржати напоре Владе Републике Србије у 

правцу остварења неопходних предуслова у процесу интеграције у ЕУ.  Имајући у виду 

чињеницу да се ради о веома значајном питању те да право интелектуалне својине припада  

групи универзалних вредности савременог друштва, очекујемо да се решењем овог 

проблема у Републици Србији створе услови за привлачење инвестиција из ЕУ и целог 

света. 

Како би на прави начин скренули вашу пажњу, одлучили смо да децембар месец 

прогласимо за месец промоције легалности софтвера. У току овог месеца спроводимо 

различите промотивне активности, како би вам помогли да се на прави начин упознате са 

различитим аспектима проблема легалности софтвера и да уочене неправилности, ако их 

утврдите, сами и на време отклоните. Такође, на питања о легалности рачунарских 

програма и база података одговоре можете добити и позивањем нашег Контакт центра на  

број 0700 700 007. 

Оваквим иновираним приступом Пореска управа ће у потпуности преузети 

одговорност за послове који су јој делегирани у оквиру контроле легалности рачунарских 

програма и база података, а према важећем законском оквиру, у пуном капацитету којим 

тренутно располаже. Тим поводом би желели да Вас подсетимо да се кршење права 

интелектуалне својине регулише Законом о ауторским и сродним правима (Службени 

гласник РС бр. 104/2009, члан 205, 215 и 216), као и Кривичним закоником (Службени 

гласник РС бр. 114/2009, члан 199).  

 

С поштовањем,  

Помоћник директора 

 Др Дејан Видојевић  

   


