ТАКСЕ - АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА
XIV. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ
Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62
Позив на број: 97 44018

Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне
таксе
Сврха уплате: Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши –
назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно
регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну
својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени
подаци осим броја.

Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање патента, захтева
запроширење дејства европске пријаве патента и европског патента, малог
патента, сертификата о додатној заштит, топографије, жига, колективног жига,
жига гаранције, права на дизајн, међународне пријаве патента, међународне
пријаве жига, пријаве за депоновање и евиденцију ауторских дела и предмета
сродних права, пријаве за регистровање имена порекла односно географске
ознаке, пријаве за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла
односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке,
провизорног
одбијања
међународне
пријаве
регистрације
жига:……………………………………………………….…………………………….780,00
НАПОМЕНА:
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента,
односно топографије, односно права на дизајн, односно пријаве за уношење у
евиденцију и депоновање ауторског дела или предмета сродног права, физичко
лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.

Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима
интелектуалне
својине
о
којима
се
води
службена
евиденција:…………………………………………………………..………………….. 1.600,00
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне
својине:………………….……………………………………………………….…1.600,00

За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима
се води службена евиденција код органа надлежног за послове

интелектуалнесвојине………………………………………………. ……………..3.960,00

Тарифни број 131.
За захтев за издавање дозволе за обављање делатности колективног
остваривања
ауторског
и
сродних
права:…………………………………………………………….………..…...……. 127.260
За захтев за обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја:
…………………………………………………………………………………………..127.260
За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу
организације за колективно остваривање ауторског и сродних права… … 21.860

Тарифни број 134.
За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела и предмета
сродног права: ………………...……………………………………………………7.940,00
Ако је подносилац пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског
дела и предмета сродног права, физичко лице, такса из овог тарифног броја,
плаћа се у износу умањеном за 50%.

ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Тарифни број 1.
За захтев, ако овим законом није друкчије прописано: ……………………......320,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се:
1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву;
2) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву
ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом;
3) за захтев за остваривање права на премију, односно регрес (подстицај
пољопривредне производње);
4) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са
законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја;
5) за захтев у царинском поступку.

Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени

републичких прописа физичком лицу: ……………………………………................1.600,00
За захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени
републичких прописа правном лицу, односно предузетнику:…………………...13.020,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим
обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;

Тарифни број 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу: ………………………...280,00

