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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЗА 2006. ГОДИНУ
УВОД
2006. годину окарактерисало је издвајање
Црне горе из Државне заједнице СЦГ. У
области интелектуалне својине, сви закони и
подзаконска акта СЦГ који су регулисали ову
област наставили су да се примењују као
прописи Републике Србије. На плану
међународних односа Република Србија, као
држава сукцесор Државне заједнице СЦГ,
ступила је у сва права и обавезе СЦГ. У складу
са тим она је остварила континуитет чланства у
свим међународним организацијама из области
интелектуалне својине и наследила чланство у
свим међународним конвенцијама у којима је
СЦГ била страна уговорница.
Завод за интелектуалну својину наставио
је да ради као управна организација Републике
Србије. Предлогом закона о изменама и
допунама Закона о министарствима Републике
Србије који је усвојила Влада Републике
Србије, предвиђено је конституисање Завода
као посебне организације у оквиру органа
управе Републике Србије. Иако у 2006. години
није дошло до усвајања предложеног закона
Завод је фактички радио као самостална
организација, финансирана средствима буџета
Републике Србије и сопственим приходима
оствареним на основу Споразума о сарадњи и
проширењу
са
Европском
патентном
организацијом.
У протеклој години ступио је на снагу
Закон о ознакама географског порекла
("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006), чиме је
окончан вишегодишњи рад стручњака Завода на
ревизији прописа из области интелектуалне
својине у циљу њиховог усклађивања са
прописима ЕУ и СТО.
2006. годину обележио је интензиван рад
на јачању капацитета Завода у оквиру CARDS
Националног пројекта техничке помоћи Заводу.
У Заводу је током године боравило више
експертских мисија Европског завода за
патенте, као и њихових уговорних партнера.
Ове мисије су обавиле процену стања у
појединим сегментима рада Завода и дале
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предлоге
за
побољшање
његовог
информационог
система,
доградњу
и
дигитализацију постојећих
база података,
унапређење безбедности људи и докумената,
као и за унапређење пословне праксе и
појединачних административних процедура.
У протеклој години закључен је уговор
Завода са Владом САД, коју је заступала
Агенција за трговину и развој САД. Уговор
представља основ за започињање Пројекта за
операционалну и организациону техничку
помоћ Заводу који треба да се спроведе у 2007.
години. Циљ овог пројекта је .да омогући
Заводу да своју мисију прошири изван оквира
класичног управног органа, и да успешно врши
функцију образовања у области интелектуалне
својине, примене права, подстицања иновација,
економске експлоатације иновација и сл.
Финансијска вредност Уговора износи 466 000
америчких долара.
2006. година
је била година веома
интензивне међународне сарадње Завода:
- Представници Завода учествовали су на
Дипломатској конференцији за усвајање
Ревидираног уговора о жиговном праву, која је
одржана од 13. до 31. марта 2006. године у
Сингапуру. Директор Завода потписао је у име
СЦГ завршни акт конференције;
- Значајно је повећано учешће представника
Завода у раду WIPO сталних комитета
експерата;
- Захваљујући билатералној сарадњи Завода са
Европским заводом за патенте 32 стручњака
Завода боравило је у ЕПО на разним видовима
обуке.
Завод је, као и претходних година,
обављао све послове из домена интелектуалне
својине у оквиру преговора Владе Републике
Србије са Европском Унијом, Светском
трговинском организацијом и у вези CEFTA
Споразума.
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A. СЕКТОР ЗА ПАТЕНТЕ
1. Основни подаци о Сектору за патенте
Према
Правилнику о унутрашњој
оранизацији и систематизацији радних места
Завода за интелектуалну својину који се
примењивао у 2006. години, Сектор за патенте у
свом саставу је имао следеће организационе
јединице:
1) Одељење за хемију,
2) Одељење за машинство,
3) Одељење за електротехнику и општу
технику, и
4) Одељење за правна питања патената.
Основна делатност Сектора за патенте је
признавање заштите за проналаске, патентом,
малим патентом или правом на топографију
интегрисаних кола, на основу спроведеног
управног поступка и суштинског испитивања
поднетих пријава за заштиту проналазака, који
се одвијају у Сектору и праћење и
администрирање одређеним међународним
конвенцијама које се односе на заштиту
проналазака (Уговор о сарадњи у области
патената – PCT уговор и тзв. Уговор о
проширењу европских пријава патената и
европских патената). У Сектору се осим тога
прате и све међународне конвенције из области
патената и топографија интегрисаних кола и
њихове промене и сходно њима припремају се и
предлажу измене домаћих релевантних прописа
како би се потпуно ускладили са обавезујућим
међународним прописима.
Рад Сектора за патенте, као и рад целог
Завода за интелектуалну својину у 2006. години
могао би да се подели на два дела, период до 3.
јуна 2006. године и период од 4. јуна до краја
2006. године. У другом периоду, након распада
Државне заједнице СЦГ, Завод, а и Сектор за
патенте радили су у једном правном вакуму,
што је проузроковало много тешкоћа и
недоумица у раду свих запослених. Као
последица статусних нерешених проблема, или
накнадно решаваних, настали су и одређени
технички проблеми везани за администрирање
пријавама патената и малих патената и
признатих права (промена међународних кодова
државе, промена статуса једног броја
474

пријавилаца и носилаца права који су стекли
статус страних држављана, што се одразило на
начин комуникације Завода са њима и на начин
плаћања дужних такси за одржавање права на
снази, итд).
У току 2006. године на рад Сектора за
патенте су додатно утицали и кадровски
проблеми (један радник, патентни инжењер, је
престао да ради, а троје радника, два патентна
инжењера и један правник, је због боловања
било одсутно са посла током целе године) па је
Сектор радио и у току ове године, као и 2005.
године, са само 75% присутних патентних
инжењера у односу на број систематизованих
радних места. На рад Сектора је такође
негативно утицала и чињеница да је у другој
половини године Завод за интелектуалну
својину радио практично само са двоје
запослених, од укупно петоро систематизованих
радних места на положајима директора завода и
помоћника директора задужених за одређене
секторе Завода.
Упркос
таквим
неповољним
околностима на које нити Завод, нити запослени
у Сектору за патенте нису могли да утичу,
Сектор је у свим параметрима битним за
вредновање рада постигао више него у 2005.
години. Упоређујући број укупно окончаних
предмета у Сектору за 2006. годину (1282) са
бројем окончаних предмета у 2005. години
(1044), и узимајући у обзир да је Сектор имао
једног запосленог мање него у 2005. години,
може да се констатује да је другу годину за
редом значајно порасла продуктивност Сектора
за патенте, овога пута за око 26 % у односу на
2005. годину.
2. Укупан број поднетих пријава за заштиту
проналазака
Током 2006. године Заводу je поднето
4140 пријава проналазака, што је за 2637
пријава (око 175%) више него претходне
године. Од укупног броја поднетих пријава за
3951 пријављених проналазака затражена је
заштита у виду патента, (око 96% од укупног
броја пријава), што је за 2584 пријаве више него
прошле године (око 195%). Заштита проналаска
малим патентом затражена је у 189 пријава (око
4% од укупно поднетих пријава), што је за 53
ЗИС / RS / IPO
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пријаве, односно око 40% више него у
претходној години.
3. Пријаве патената и малих патената
Од укупног броја поднетих пријава
патената, Заводу су директно поднете 462
пријаве, док је путем PCT уговора поднето 243
пријаве, а путем система проширења европских
пријава поднето је 3248 пријава. Директно
Заводу је поднето и 189
пријава малих
патената.

Од укупног броја поднетих пријава
патената домаћи подносиоци су поднели 432
пријавe, што представља око 11% од укупног
броја поднетих пријава патената. Страни
подносиоци поднели су 3519 пријава патената,
што представља око 89 % од укупно поднетих
пријава патената. У односу на претходну годину
број пријава домаћих подносилаца је већи за 60,
односно за око 19%.
Заводу су, као примаоцу, поднете и 34
домаће PCT пријаве које је Завод обрадио и
проследио Mеђународном бироу WIPO.

Табела 1. Пријаве патената
2003

2004

2005

2006

2005/2006

Домаћи подносиоци

381

473

372

432

+60

Страни подносиоци

658

694

995

3519

PCT пријаве - национална фаза

635

635

558

243

- 315

386

3246

+2860

Проширене пријаве европског
патента

+2524

Остало

23

59

51

30

-21

Укупно

1039

1167

1367

3951

+2584

Табела 2.Пријаве малих патената
2003

2004

2005

2006

2005/2006

Домаћи подносиоци

149

137

134

185

+51

Страни подносиоци

0

3

2

4

+2

149

140

136

189

+53

Укупно

4. Регистрована права – патенти и мали
патенти
Током 2006. године призната су 173
патента и 93 малих патената. Укупан број
пријава по којима је окончан управни поступак
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у 2006. години, по свим основима, у Сектору за
патенте је 1282. Од тога поступак је окончан
позитивно за 266 пријава (око 21%) док је за
1016 пријава (око 79%) поступак окончан
негативно.
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Табела 3. Признати патенти
Број признатих патената 1995 - 2006
Подносила
ц пријаве

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Домаћи

70

112

59

3

31

73

91

65

127

72

Страни

133

137

49

0

11

58

93

110

138

101

Укупно

203

249

108

3

42

131

184

175

265

173

Табела 4. Признати мали патенти
Број признатих малих патената 1998 – 2005
Подносилац
пријаве

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Домаћи

65

5

111

86

102

82

88

91

Страни

2

0

1

3

2

1

2

2

Укупно

67

5

112

89

104

83

90

93

На дан 31.12.2006. године на снази је у
Републици Србији било укупно 925 патената
(371 домаћи носилац права и 554 страних

носилаца права) и 332 мала патента (326
домаћих носилаца права и 6 страних носилаца
права).

Табела 5. Важећи патенти
Година
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Укупно

476

Домаћи
Правно лице
Физичко лице
/
/
/
/
/
8
3
8
1
20
4
31
/
36
2
14
2
41
4
32
1
45
7
20
4
23
10
13
1
20
4
8
1
7
/
1
44
327

Страни
Правно лице
Физичко Лице
/
/
/
/
/
/
3
/
15
1
32
/
45
2
34
/
36
2
35
1
29
/
28
1
47
/
72
/
50
/
35
/
51
/
34
/
547
7
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Година
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Укупно

Табела 6. Важећи мали патенти
Домаћи
Страни
Правна лица
Физичка лица
Правна лица
Физичка лица
2
74
1
1
8
35
/
1
3
43
1
/
1
67
/
/
2
33
2
/
1
16
/
/
/
11
/
/
5
13
/
/
/
12
/
/
22
304
4
2

5. Остали послови
У 2006. години у Сектору за патенте је, уз
окончанe 1282 пријавe, од значајнијих послова
урађено и следеће:
- 840 закључака о објави пријава патента;
- 682 резултатa формалног испитивања пријава;
- 316 резултата суштинског испитивања пријава;
- 597 класификација пријава;
- 237 решерша за пријаве патената;
- 265 закључака за продужење рока;
- 13 закључака о претварању пријава малог
патента у патент, или обрнуто;
- 227 решења о признању;
- 98 решења о одбијању;
- 905 закључака о позиву за плаћање годишњих
такса или трошкова и заосталих такса;
- 242 закључка о упису супријавиоца, промени
назива, адресе и других промена, итд;
- 61 решење о преносу права;
- 41 закључак о повраћају у пређашње стање;
- 1012 дописа и правних мишљења;
- 697 разних других закључака.
Укупно је у 2006. години у Сектору за
патенте урађено 19.170 различитих аката и
поднесака.
6. Остале активности
У току 2006. године радници Сектора су
одржали више предавања о патентној заштити и
учествовали на више семинара у земљи, а
већина од њих је прошла и стручну обуку у
иностранству, на основу сарадње са Европским
заводом за патенте у оквиру Националног
CARDS програма. Сектор за патенте је обављао
и све послове везане за пружање помоћи Влади

ЗИС / RS / IPO

Републике Србије у преговорима везаним за
заштиту интелектуалне својине са Европском
унијом и Светском трговинском организацијом.
7. Попис предмета
На дан 31.12.2006. године у Сектору за
патенте се налазило укупно 4429 предмета по
којима поступак није окончан, и то 1523
предмета у Одељењу за правна питања патената
(у поступку формалног испитивања, очекивања
објаве, објаве и чекања на подношење захтева за
суштинско испитивање), а у инжињерским
одељењима налазило се 2906 предмета по
којима поступак није окончан (2192 страних и
714 домаћих пријава), и то 791 предмет у
формалном и 2115 предмета у суштинском
испитивању. (Табеле 7-9). Прокламовани циљ у
Сектору за патенте је да приликом следећег
пописа предмета нa дан 31.12. 2007. године у
суштинском испитивању нема више пријава
поднетих пре 2000. године. Узимајући у обзир
максимално очекивани могући прилив пријава
патената и малих патената поднетих директно
Заводу у броју од око 1000 пријава, a очекивани
број окончаних пријава од око 1300 стотине,
може
да се констатује да постојећи број
нерешених предмета представља приближно 4,5
годишњи прилив предмета, односно 3,5
годишњи број решених предмета у Сектору за
патенте.

Б. СЕКТОР ЗА ЗНАКЕ РАЗЛИКОВАЊА
Сектор за знаке разликовања састоји се од
следећих организационих јединица: Одељења за
жигове и географске ознаке порекла, Одсека за
међународне жигове и Одсека за моделе и
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узорке. У 2006. години у Сектору је било
запослено 20 лица.
Заштита знакова разликовања
У 2006. години Заводу је поднето 8877
пријава знакова разликовања: 8223 пријава
жигова, 649 пријава дизајна и 5 пријава за
установљење географске ознаке порекла.

1. Пријаве жигова
Од укупно 8223 пријаве жигова поднетих у
2006. години, 6362
чине пријаве страних
пријавилаца (5211 на основу Мадридског
аранжмана о међународном регистровању
жигова и Мадридског протокола), а
1861
домаћих пријавилаца.

Структура пријављених жигова од 1997. до 2006. године приказана је у табели 1.

Година Међунар.
Национ. Пријаве
Укупно
пријаве.*
Стране Домаће
1997
4634
923
573
6130
1998
4668
866
529
6063
1999
3682
587
310
4579
2000
4726
827
462
6015
2001
5319
891
971
7181
2002
4456
738
923
6125
2003
4480
663
1077
6220
2004
4334
774
966
6074
2005
5175
772
1089
7036
2006
5211
1151
1861
8223
* Међународне пријаве на основу Мадридског аранжмана
Табела 1.

Највећи број жигова поднетих непосредно
Заводу у 2006. години је из САД – 384, Хрватске
- 177, Немачке - 135, Француске – 31, Босне и
Херцеговине – 29 и Велике Британије – 27.
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У табели 2. дата је заступљеност производа
и услуга по класама за пријаве које су
непосредно поднете Заводу (класа, број пријава
у тој класи, проценат у односу на укупан број
пријава):
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Ред.
бр.
класе

Број
пријава у
којима се
класа
појављује

Заступљено
ст класе у
односу на
укупан број
пријава

Ред.
бр.
класе

Број
пријава у
којима се
класа
појављује

Заступљеност
класе у односу
на укупан број
пријава

Ред.
бр.
класе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

76
50
216
60
549
42
67
33
386
35
77
68
30
71
6

2.52 %
1.66 %
7.17 %
1.99 %
18.22 %
1.39 %
2.22 %
1.09 %
12.8 %
1.16 %
2.55 %
2.25 %
0.99 %
2.35 %
0.19 %

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

392
48
140
47
66
72
18
14
100
339
36
18
171
300
593

13.01 %
1.59 %
4.64 %
1.56 %
2.19 %
2.39 %
0.59 %
0.46 %
3.32 %
11.25 %
1.95 %
0.59 %
5.67 %
9.96 %
19.6 %

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Број
пријава у
којима се
класа
појављуј
е
91
207
121
94
505
193
111
298
105
42
417
312
114
56
28

Заступљеност
класе у
односу на
укупан број
пријава
3.02 %
6.87 %
4.01 %
3.12 %
16.7 %
6.40 %
3.68 %
9.89 %
3.48 %
1.39 %
13.84 %
10.35 %
3.78 %
1.85 %
0.92 %

Табела 2.
Најзаступљенији
су
прехрамбени
производи (класа 30), фармацеутски производи
(класа 5), пословне услуге и услуге у вези са
прометом робе (класа 35), услуге образовања и
забаве (класа 41), канцеларијски производи и
производи од хартије (класа 16), електрични и
електронски апарати и инструменти (класа 9),
одећа и обућа (класа 25), интелектуалне услуге
(класа
42),
прехрамбени
производи
животињског и биљног порекла (класа 29),
телекомуникационе
услуге
(класа
38),
козметички производи (класа 3), пиво и
безалкохолна пића (класа 32), финансијске и
банкарске услуге (36).
Структура националних пријава чији су
подносиоци домаћа лица, према седишту
пријавиоца, приказана је у табели 3.

ЗИС / RS / IPO

Република
Србија
Црна Гора
Укупно

Укупно

%

1841

99

20

1

1861

100

Табела 3.
Током 2006. године домаћа предузећа
поднела су 82 пријаве за међународно
регистровање жигова по основу Мадридског
аранжмана, што је за 30,5 % мање него у
претходној години (118 претходне године).
У 2006. години регистровано је 6887
жигова, од којих 4964 на основу пријава
поднетих посредством Мадридског аранжмана,
а 1923 на основу пријава непосредно поднетих
Заводу.
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Структура регистрованих жигова од 1997. до 2006. године приказана је у табели 4.
Година

Међунар.
Национ. Регистр.
Укупно
Регистр.* Стране
Домаће
1997
4338
457
290
5085
1998
4340
1093
551
5984
1999
3095
615
243
3953
2000
4438
189
172
4799
2001
4785
368
279
5432
2002
3605
731
342
4678
2003
4330
886
459
5675
2004
4743
789
591
6123
2005
5505
913
790
7208
2006
4964
961
962
6887
* Међународне регистрације на основу Мадридског аранжмана
Табела 4.

Структура регистрованих жигова чији су носиоци домаћа лица, према седишту носиоца права,
приказана је у табели 5.

Република

Укупно

%

Србија

893

99,5

Црна Гора

4

0,5

Укупно

897

100

Табела 5.

Увидом у Регистар жигова утврђено је да су 1921. године, када је Југославија установила
Регистар жигова, била регистрована 1.864 жига. Од овог броја и данас је у важности 19 жигова.
Подаци о важећим регистрованим жиговима, по годинама пријаве, од 1921. до 2006. године,
приказани су у табели 6.
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Година

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

18

10

5

3

2

9

10

7

6

13

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1

1

2

1

3

4

5

4

3

3

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

0

0

0

0

0

23

32

62

22

18

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

14

17

47

25

18

18

22

34

29

41

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

66

51

41

50

41

108

153

200

139

151

Година

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Број жигова

118

100

127

173

162

174

328

200

206

136

Година

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Број жигова

135

116

130

163

227

235

305

337

467

992

Година

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Број жигова

903

553

256

327

332

504

1083

994

592

871

Година

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Број жигова

1229

1087

1165

1155

985

459

Број жигова
Година
Број жигова
Година
Број жигова
Година
Број жигова
Година
Број жигова

Табела 6.
На дан 31.12.2006. године у Србији и Црној
Гори је било у важности 150703
жигова, од
којих је 18858 регистровано по основу пријава
поднетих непосредно Заводу, а 131845 на
основу
пријава
поднетих
посредством
Мадридског
аранжмана
и
Мадридског
протокола.
Током 2006. године окончан је поступак по
3175 пријава жигова које су непосредно поднете
Заводу. Издате су 2483 исправе о жигу, донета
су 338 решења о одбијању, 26 решења о
делимичном усвајању, 298 закључака о
одбацивању и 409 закључака о обустави
поступка због одустанка.
У поступку испитивања пријава урађено је
775 резултата испитивања уредности, 697
резултата испитивања сличности, 447 резултата
испитивања подобности знака за заштиту и
донето је 2394 закључака о плаћању таксе за
признање заштите жига.
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У поступку испитивања услова за признање
међународно пријављених жигова испитана је
подобност за 5462 пријаве и сличност за 5228
пријава. На основу обављеног испитивања
достављено је Светској организацији за
интелектуалну својину 606 привремених
одбијања жигова, а након спроведеног поступка
по основу привремених одбијања из претходних
година решене су 624 међународне пријаве.
По захтеву странака, независно од поступка
испитивања пријава жигова, урађено је 1998
решершних извештаја. Такође, донето је 318
решења о упису преноса права и лиценци, 448
решења о упису промена имена и адресе
носиоца жига, издате су 2483 исправе о жигу и
1444 уверења о важењу жигова.
Током 2006. године окончан је поступак по
11 предлога за оглашавање ништавим решења о
усвајању жига: донето је 8 решења о усвајању
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предлога, 1 решење о делимичном усвајању
предлога и 2 решења о одбијању предлога.
Окончан је поступак по 40 захтева за
престанак жига због некоришћења тако што је
25 захтева усвојено, а 15 одбијено.
У управним споровима који се воде пред
Врховним Судом Србије поводом одлука Завода
донетих у поступку решавања пријава жигова и
у поступцима по захтевима за поништај и
престанак жигова достављена су Суду 6
одговора на тужбе.
У 2006. години окончан је рад на
Методологији поступка за признање и заштиту
жига.

организованом у оквиру регионалног CARDS
програма
у
Заводу
за
хармонизацију
унутрашњег тржишта ЕУ, који је био посвећен
разматрању методологија жигова завода земаља
Западног Балкана, новембра 2006. године у
Аликантеу.
На дан 31.12.2006. године није окончан
поступак по 3826 пријава жигова поднетих
непосредно Заводу, по 967 пријава поднетих
Заводу на основу Мадридског аранжмана, по 71
захтева за оглашавање жига ништавим и за
престанак важења жига због некоришћења.
2. Пријаве дизајна

Поред послова који се односе на поступак
по пријавама жигова, стручњаци Одељења за
жигове одржали су више предавања из области
заштите жигова. У оквиру обуке судија
трговинских судова одржана су 2 предавања за
судине судова из Београда, Новог Сада,
Суботице и Ваљева. Дато је и неколико
интервјуа дневним и недељним листовима, као
и ТВ и радио станицама.

Од укупног броја – 650 пријава дизајна
поднетих у 2006. години, 475 пријаве су
поднели страни пријавиоци на основу Хашког
аранжмана о међународном регистровању
дизајна (ове пријаве су већином вишеструке и
њима је обухваћен 2177 дизајн), а 175 пријава су
поднели домаћи и страни пријавиоци
непосредно Заводу, од којих је 90 вишеструких,
што чини укупно 265 дизајна.

Стручњаци Одељења за жигове су
учествовали на састанцима WIPO Комитета
експерата за жигове, дизајн и ознаке
географског порекла и WIPO ad hoc радне група
о правном развоју Мадридског система (јуна и
новембра 2006. године), као и на састанку

У односу на 2005. годину број пријава
поднетих непосредно Заводу већи је за 59
пријава (51%), а број пријава поднетих путем
Хашког аранжмана за 57 пријава (11,81 %).

Година
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Хашки
аранжман
754
806
825
913
925
934
712
455
418
475

Националне пријаве
Стране
Домаће
29
148
13
118
13
141
11
99
27
134
14
181
36
152
39
126
24
92
29
146

Укупно
931
937
979
1023
1086
1129
900
620
534
650

Табела 7. Структура пријава дизајна у периоду од 1997. до 2006. године
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Структура пријава дизајна које су поднете непосредно Заводу у 2006. години приказана је у табели 8.
Република Србија

144

82,28%

Црна Гора

2

1,14%

Страни пријавиоци

29

16,57%

Укупно

175

100%

Табела 8.
Током 2006. године окончан је поступак
испитивања за 524 пријаве. Од тог броја
поступак је окончан позитивно за 455 пријаве, а
негативно за 69 пријава. Од позитивно
окончаних пријава 60 су поднете непосредно
Заводу, а 395 је поднето на основу Хашког
аранжмана. Од 69 пријава за које је поступак

негативно окончан,
непосредно Заводу.

све

су

биле

поднете

У 2006. години регистровано је укупно
534 дизајна, и то 474 на основу Хашког
аранжмана, и 60 дизајна на основу пријава
поднетих непосредно Заводу.

Структура регистрованог дизајна у периоду од 1997. до 2006. године приказана је у Табели 9.
Година
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Хашки
аранжман
754
806
825
913
925
934
712
455
418
474

Националне регистрације
Стране
Домаће
6
64
20
109
1
23
5
14
20
62
13
80
13
71
13
103
16
24
34
26

Укупно
824
935
849
932
1007
1027
796
571
458
534

Табела 9.
Расподела дизајна регистрованих на основу пријава поднетих непосредно Заводу приказана је у
табели 10.

Република Србија

26

43,33%

Црна Гора

0

0%

Страни пријавиоци

34

56,66%

Укупно

60

100%

Табела 10.
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Подаци о важећем дизајну, регистрованом у националном регистру приказани су у Табели 11.
Година
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Укупно

Модел
2
1
3
4
3
15
17
8
16
17
45
79
109
71

Узорак
1
1

Дизајн

1
1
1
15
6
1
13

390

20
0
20

40

Укупно
3
2
3
4
3
15
18
9
17
17
60
85
110
84
450

Табела 11.
На дан 31.12.2006. године у Србији и
Црној Гори су била у важности 5992 дизајна, од
којих су 450 регистрована по основу пријава
поднетих непосредно Заводу, а 5542 на основу
пријава
поднетих
посредством
Хашког
аранжмана.
Поступајући
по
пријавама
дизајна
поднетим непосредно Заводу, Одсек за дизајн и
ознаке географског порекла је издао 69 исправа
дизајна и 69 закључака о одбацивању или
обустави поступка. Осим тога, урађена су 22
одговора на тужбу, 142 резултата испитивања
уредности, 55 резултата испитивања новости, 60
закључака о плаћању таксе ради добијања
исправе, 1 решење о преносу права, 25
закључака о продужењу рока, 4 решења о
усвајању предлога за оглашавање ништавим, 1
решење о одбијању предлога за оглашавање
дизајна ништавим и 37 решерша за привреду.
3. Ознаке географског порекла
Током
поднето 5
порекла:
кобасица";
"Власински
484

2006. године Заводу је непосредно
пријава за регистровање имена
"Нишки
бурек";
"Петровачка
"Лесковачко
роштиљ
месо";
пастеризовано млеко"; "Власински

јогурт" и "Власински бели сир", 2 пријаве за
регистровање географских ознака: "Карловачки
ризлинг" и "Власински млечни производи" и 5
пријава за регистровање статуса овлашћеног
корисника ознаке географског порекла.
У току 2006. године установљена је ознака
порекла (име порекла, по новом закону)
"ЦРНОГОРСКА ЛОЗОВА РАКИЈА" и уписано
у Регистар овлашћених корисника ознака
географског порекла 4 овлашћена корисника.
На дан 31.12.2006. године у Србији је било
на снази 828 ознака географског порекла. Од тог
броја, 788, је важило по основу Лисабонског
аранжмана и 40 по националном основу.
У 2006. години радници Одсека за дизајн и
ознаке географског порекла одржали су следећа
предавања:
- фебруара и марта месеца у Подгорици:
"Заштита вина са географским пореклом" и
"Поступак заштите Црногорске лозове ракије";
- маја и септембра месеца у Лесковцу:
"Поступак заштите лесковачког роштиљ меса" и
"Заштита производа ознакама географског
порекла";
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- маја месеца у Футогу: "Заштита футошког
купуса";
- јуна месеца у Чачку: "Заштита производа
ознакама географског порекла за подручје
Чачка";
- октобра месеца у Бечићма, Црна Гора:
"Новине у Закону о ознакама географског
порекла".

В. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
УСЛУГЕ
Према
Правилнику о унутрашњој
оранизацији и систематизацији радних места
Завода за интелектуалну својину који се
примењивао у 2006. години, Сектор за
информационе услуге у свом саставу је имао
следеће организационе јединице:
1) Одељење за документацију
2) Одељење за дисеминацију информација
3) Одељење за информациони систем
Одељење за документацију
Одељење за документацију је надлежно
за збирку патентне документације Завода, која
обухвата YU збирку примарних патентних
докумената, збирку патентних документа
страних Завода као и збирку секундарне
патентне документације. Поред патентне
документације Одељењу за документацију
припада и библиотека са непатентном и другом
стручном литературом.
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У јавној читаоници Завода поред
презентовања патентних списа и информација о
заштићеним проналасцима, радници Одељења
пружају информације о могућности и начину
заштите проналазака.
У 2006. години у YU збирку патентне
документације ушло је 1246 објављених пријава
патената и 210 патентних списа, од којих су 134
списаи патената и 76 списи малих патената.
Од страних списа 2006. године на папиру
су стизали само пољски патентни списи и то
укупно 3216 списа.
Страни патентни списи који су стигли на
CD-ROM / DVD у 2006. години су:
− објаљене PCT пријаве, укупно 139 768
списа;
− објављене пријаве Европског завода за
патенте, укупно EP-А 138 812 и патената
EP-B 64 853 списа;
− немачке објављене пријаве DE-А, патенти
DE-C, као и корисни модели DE-U, у
укупном броју од 6 785 списа;
− словеначки патентни списи, укупно 976;
− руски патенти са библиографским подацима
и са апстрактом на енглеском језику, укупно
21 685 списа и руски списи корисног
модела, укупно 8287 списа;
− швајцарски патентни списи, укупно 1 007;
− аустријски патенти, укупно 3 803 и 1 609
списа корисних модела.
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Табела 1. Преглед примарне и секундарне патентне документације Завода
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назив
YU А – розе корице
YU B
МП – мали патенти
Страни патентни списи на папиру
Страни патентни списи на ел. медијима
Патентни билтени
Патентни билтени на CD-у
Билтени за жигове
Билтени за жигове на CD-у
Билтени за моделе
Билтени за моделе на CD-у
Часописи
Стручне публикације
Књиге

Завод је у 2006. години добијао билтене
патената, жигова и модела на папиру из 12
земаља и на CD-овима из 10 земаља и WIPO-а.
У току 2006. године Завод је послао штампане
YU патентне списе у 15 земаља и то у: GB, AT,
CZ, DK, EG, FR, HU, DE, PL, KR, SAD, CH, UA
и BG. У оквиру размене са другим заводима
послата су укупно 5522 патентна списа.
Народној библиотеци Србије достављено је
2370 патентних списа.
У 2006. години одговорено је на 1 035
захтева за достављањем патентних докумената и
за претраживањем. Од тога је 370 захтева било
од стране патентних инжењера из Завода и 666
од странака.
По наведеним захтевима
презентовано је 10 910 патентних докумената и
то:
−
3016 објављених пријава патената;
−
63 списа патената и малих патената;
−
7 392 патентна списа са CD/DVD-а;
−
439 списа са Интернета.
Одговорено је на 19 захтева за различитим
информацијама у вези патентне документације
који су достављени путем е-mail-a.
Послато је 16 резултата испитивања као одговор
на дописе који нису могли да се заведу као
пријаве патената.
486

Прилив у 2004.

Укупно

1 246

42 057

134

36 645

76
2 092
387 585
76
53
18
44
18
20
34
32
30

854
10 213 453
14 489
777
2 066
616
1 025
232
7 471
368
6 327

У Одељењу за документацију током 2006.
године урађено је 19 претраживања патентне
документације по библиографским подацима, 6
претраживања по предмету изума и 75 пута
странкама је одређена класа за претраживање.
Остале активности
Поред редовних активности радници
Одељења за документацију су били ангажовани
и на следећим пословима:
- Обука за рад на EPOSCAN -у;
- Комплетирање, обележавање и слање у
француску фирму JOUVE Гласника од 1976.
године до последњег броја;
- У оквиру стручног оспособљавања у
иностранству су боравила два радника
Одељења;
- Презентовани су радови из области патентне
документације на симпозијумима PROCESING
2006, ELEKTRANE 2006. и PNEUMATIKA
2006;
- 5 радника су похађала курс енглеског језика;
- Организована је редовна годишња посета две
групе студената Шумарског факултета и
студената Факултета организационих наука и
одржано је предавање о патентној заштити;
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- Одржано је предавање о патентима студентима
Правног факултета Универзитета Унион.
Одељење за дисеминацију информација
У току 2006. године у Одељењу за
дисеминацију информација рађено је на
следећим пословима:
1. Решерши по писменом захтеву:
На писмени захтев корисника примљено је
174 захтева за решерше (укључујући и тзв.
«усмене» захтеве за претраживања које
обављају стручњаци Завода у присуству
странке-корисника) и то:
- По предмету проналаска 65 захтева (што
представља 37% од укупног броја писмених
захтева)
- По библиографским подацима 109 захтева
(63% од укупног броја)

Писмени захтеви
По предмету проналаска
По библиографским под.
УКУПНО

Према фонду примљених захтева 140 је
евидентирано у домаћем (РС) патентном фонду
( 80%) и 34 у међународном фонду (20%).
У односу на претходну 2005. годину,
укупан број евидентираних писмених захтева за
решерше је смањен за 23%. Међутим, укупан
број захтева по предмету проналаска је повећан
у односу на претходну годину за 55%.
У истом периоду обрађено је 177 писмених
захтева и то:
- По предмету проналаска, урађено је 68
решерша (што представља 38% од укупног
броја)
- По библиографским подацима урађено је 109
решерша (што представља 62% од укупног
броја)
- Према фонду обрађених захтева 145 је урађено
у домаћем (РС) патентном фонду ( 82%) и 32 у
међународном фонду (18%).

Примљено
65
109
174

Обрађено
68
109
177

Табела 1.Однос примљених и обрађених писмених захтева
Укупан број урађених решерша већи је за
2% у односу на број примљених захтева што
указује на тенденцију стабилизације и
постизања ажурности у раду у односу на
претходне године (Табела 1).

Ред.бр.
1
2
3
4
5

Процентуално учешће појединих области
технике у укупном броју обрађених захтева за
решерше, као што је приказано у табели 2. је
следеће:

ОБЛАСТ ТЕХНИКЕ
фармација, хемија и технологија
машинство
електротехника
текуће животне потребе
остало

%
68
16
1
15
-

Табела 2. Процентуално учешће појединих области технике
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2. Рад са странкама
Помоћ у вези тумачења упутства о
подношењу
пријава,
класификовања
одговарајућих области технике по међународној
класификацији патената (МКП), консултација у
вези решерша чија је израда у току,
информација у вези (не)повређивања права при
куповини/увозу активних супстанци, као и

склапања комерцијалних уговора, затражило је
127 корисника. Заједничким радом са
странкама, урађено је 103 решерша и пружено
више од 170 информација .
Укупан број обрађених захтева за решерше
– писмених и усмених у току 2006. године
износио је 280. Такође, пружено је око 170
информација.

Ukupan broj re{er{a po pismenom i usmenom zahtevu

280
300
250
127

200
150
100
50
0
broj re{er{a

3. Активности у вези рада на VIII издању
Међународне класификације патената
(МКП):
У Одељењу за дисеминацију информација
преведене су измене у Осмом издању МКП ( у
односу на Седмо издање) за секције: А, C , D и
F.
Координиран је рад на пројекту израде
електронске верзије Осмог издања МКП на
српском језику. Пројекат је рађен у оквиру
CARDS –а, у сарадњи са мађарском фирмом
ARCANUM.
4.

Остале активности

- Праћење новости везаних за претраживање
база путем Интернета;
- Састављање предлога за израду додатне базе
неопходне за праћење уласка проширених EP
пријава у националну фазу, за праћење уласка
PCT пријава у националну фазу преко WО броја
488

broj stranaka

као и за праћење база непатентне литературе
NPL;
- Учешће на међународним семинарима:
„Патентирање у области биотехнологије“ у
организацији ЕPO -а, Минхен; „Patlib 2006“, у
организацији EPO-а, Праг; „Индустријска
својина за владине службенике“ у организацији
EPO-а, Минхен; ЕРО конференција „Недеља
спровођења права индустријске својине“,
одржана у Минхену; „ЕРО конференција о
патентним информацијама“ одржана на Кипру;
- Учествовање у раду Комисије за избор
експоната и жирија на Изложби проналазака,
нових технологија и индустријског дизајна
„Проналазаштво Београд 2006“.

Одељење за информациони систем
Завод има своју рачунарску мрежу, Сервер
салу у којој се налази активна мрежна опрема и
три сервера,
велики број рачунара новије
ЗИС / RS / IPO
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генерације који су повезани у мрежу и преко ње
имају излаз на Интернет. За прикључење радних
станица и локалних сервера на мрежу
предвићена је Fast Ethernet технологија која
омогућава пренос података између рачунара и
остатка мреже максималном брзином од 100
Мb/s у full duplex режиму рада.
Рачунарска
мрежа
Завода
је
конфигурисана са више VLAN-ова (виртуелне
локалне рачунарске мреже). Од мрежних
протокола
на
радним
станицама
је
имплементиран TCP/IP протокол са статичким
адресама. Е-mail messaging System је базиран на
SMTP/POP3 решењу.
Крајем 2005. године Завод је добио од
WIPO програм IPAS за обраду података за
жигове и за дизајн. Ради имплементације овог
програма извршена је конверзија већ постојеће
базе података жигова у базу Oracle. Обављена је
обука запослених како за рад на клијентима,
тако и за рад на серверу. У фебруару 2006.
почело је комплетно администрирање пријавама
жигова и регистрованим жиговима кроз програм
IPAS.
Крајем фебруара 2006. године почеле су
активности везане за реализацију CARDS
Националног пројекта, које су се пре свега
односиле на
потребну промену мрежне
инфраструктуре
Завода,
телефонске
инфраструктуре, IT система, база, промену
пословних правила, административне процедуре
као и обуку запослених, како запослених у
администрацији тако и запослених у Одељењу
за информационе технологије. У том циљу
Одељење је радило на припремању потребне
документације и куповини опреме и софтвера.
Запослени су едуковани за инсталирање
Publication сервера, инсталирање програма
JTASK као и за његову употребу.
Стандардни послови који су обављани у
Одељењу су:
- Одржавање сервера за жигове и патенте,
- Недељно рестартовање Proxy сервера преко
кога Завод има излаз на интернет,
- Backup: базе жигова, података програма
Деловодник и програма Експедиција у
Писарници,
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- Одржавање сајта Завода,
- Одржавање осталих мањих база у Заводу,
- Редовно ажурирање база података за патенте
и мале патенте за период 2000 - 2006. за потребе
читаонице,
- Тестирање рачунара и утврђивање квара,
- Одржавање рачунарске опреме Завода,
тачније стални update оперативног система,
коришћених апликација, инсталација печева,
промена како софтвера тако и промена хардвера
(уграђивање меморије, промена CD уређаја....),
- Отварање е-маил
параметара клијентима.

налога, постављање

У току године купљена
рачунарска опрема и софтвери:

је

следећа

- нови сервер;
- 20 рачунара и 3 штампача;
- антивирусни софтвер за три сервера и за 80
клијената.
У току 2006.године Одељење је остварило
контакт са стручњацима Европске патентнтне
организације у вези са прикупљањем података о
пријавама патената и малих патената и о
регистрованим патентима. Одељење је успело
да припреми податке из Гласника у траженом
XML формату. EPO-у су послати подаци из
Гласника 1/06, 2/06, 3/06, 4/06 и 5/06. Подаци су
доступни за претраживање на esp@cenet.
Омогуђено је претраживање базе жигова на
Интранету преко веб интерфејса, а преко
модула програма IPAS.
Прерађен је програм за Ауторско и сродна
права.
Направљен је програм за екстракцију и
припрему за штампу назнака европских
патентних пријава.
Ажуриране су у бази патената све пријаве из
1997, 1998, 1999, 2002 и 2003. године које су
признате за патенте у 2006. години.
Радило се и на припреми података за објаву
пријава патената за Гласник интелектуалне
својине, Одељење је за четири броја Гласника
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радило нарезивање података на CD, укупно 800
комада
Ажурирана је база података за патенте за
период 1990. - 1999. за потребе јавне читаонице.
У току 2006. године обрађен је материјал за
објаву пријава патената у Патентном гласнику.
За 6 бројева Гласника обрађено је 1527
закључака за објаву.

Г. СЕКТОР ЗА РЕГИСТАР И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
Према важећој организационој структури
Завода, Сектор за регистар и опште послове
имао је 2006. године у саставу следеће
организационе целине:
- Одељење за регистар и писарницу;
- Одељење за опште послове;
- Одељење за издавачку делатност;

Одељење за опште послове
У Одељењу за опште послове се обављају
послови везани за радноправн и статус
запослених, за управљање имовином којом
располаже Завод, као и послови везани за
финансирање рада Завода. Треба истаћи да се у
2006. години посебно отежано радило баш у
домену финансијских послова, јер су ови
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послови, након укидања Службе за заједничке
послове Савета министара СЦГ, прешли у
домен рада Одељења. Након почетних тешкоћа
које
су
биле
последица
недовољних
материјалних и људских ресурса за обраду и
књижење
материјално-финансијске
документације, уз помоћ Управе за заједничке
послове републичких органа и захваљујући
додатном ангажовању неопходних радника,
проблеми су на задовољавајући начин
превазиђени, што потврђују и подаци у
наставку.
Основни показатељи финансијскоматеријалног пословања у 2006. години
По основу примене свих важећих домаћих
закона из области интелектуалне својине Завод
је у 2006. години остварио разне врсте прихода:
1) Приходи од административних такса - Завод
је у 2006. години остварио приход по основу
административних такси у корист Буџета
РСрбије у износу од 60.475.237 динара, чиме је
у односу на 2005. годину остварен раст у износу
од 7.803.462 динара (у 2005. години је приход
износио 52.671.775 динара).
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Преглед остварених прихода административних такса по основним тарифним бројевима
за период I - XII 2006. године
Остварени приход од
Р.бр.
ОПИС
% учешће
такса за период
I - XII 2006. године
1.

Таксе од пријаве патената

1.749.210

2.89%

2.
3.
4.

Таксе од пријаве малог патента
Таксе од пријаве дизајна
Таксе од пријаве жигова
Таксе од пријаве географске ознаке
порекла
Таксе од пријаве овлашћеног корисника
Таксе од пријаве ауторских и сродних
права
Свега таксе од пријава (1+2+3+4+5+6+7)
Таксе за одржавање права патента и малог
патента
Таксе за одржавање права жигови
Таксе за одржавање права дизајна и
овл.корисн.
Свега таксе од одржавања права
(9+10+11)
Остале таксе
УКУПНЕ ТАКСЕ (8 + 12 + 13)

54.220
146.030
13.091.760

0.94%
0.24%
21.65%

17.500
37.500

0.03%
0.06%

460.230
15.556.458

0.76%
25.72%

16.582.524
22.104.485

27.42%
36.55%

441.170

0.73%

39.128.179
5.790.600
60.475.237

64.70%
9.58%
100.00%

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2) Приходи по основу Одлуке о висини
накнада посебних трошкова поступка који води
Завод за интелектуалну својину и накнада
трошкова за пружање информационих услуга
Завода ("Службени лист СЦГ", бр. 35/2004 од
23.07.2004. године) – Завод је у 2006. години по
овом основу остварио приход у износу од
4.984.573 динара. И код ове врсте прихода
видан је пораст у односу на 2005. годину, када
је остварено 3.885.803 динара.
Приходи наведени под 1) и 2) имају каратер
јавних прихода и исказују се у консолидованом
републичком буџету, тј. у оквиру текућих
прихода буџета Републике Србије.
3) Сопствени додатни приходи Завода се
остварују по основу Закона о ратификацији
Споразума између Савезне владе Савезне
Републике Југославије и Европске патентне
организације о сарадњи у области патената
(Споразум о сарадњи и проширењу), са анексом
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("Службени лист СЦГ- Међународни уговори",
бр. 14/2004). Ови приходи су се по први пут
исказали у 2006. години и износили су 174.879.
€. Наведени приходи су утврђени у Закону о
буџету Републике Србије за 2006. годину
("Службени гласник РС", бр. 106/2005), као и у
Закону о изменама и допунама Закона о буџету
Републике Србије за 2006. годину ("Службени
гласник РС", бр. 85/2006).
4) У 2006. години Завод је из буџета
Републике Србије за финансирање својих
основних функција остварио средства у износу
од 59.447.878 динара. Ова средства су утврђена
у Закону о буџету.
Средства, исказана под тачком 3) и тачком
4), су средства са којима располаже Завод и то
по наменама и у висини која је утврђена
Законом о буџету за сваку буџетску годину.
Структура утрошка средстава
у 2006.
години, као што је и уобичајено у
организацијама које су, као Завод за
интелектуалну својину, директни корисници
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буџетских средстава, била је таква да се 70%
укупних издатака односило на плате и додатке
запослених и социјалне доприносе на терет
послодавца, док се преосталих 30% односи на:
социјална давања запосленима, накнаде за
запослене, награде, бонусe и остале посебне
расходе, сталне трошкове, трошкове путовања,
услуге по уговору, специјализоване услуге,
текуће поправке и одржавање, материјал,
машине и опрему.

- штампање разних упутстава, публикација,
правилника, законских аката из области заштите
интелектуалне својине, планова и програма
развоја;
- штампање информационо-образовних
публикација;
- умножавање материјала за семинаре.
Извршење послова у Одељењу за издавачку
делатност у 2006. години

Одељење за издавачку делатност

У 2006. години је одштампано 5 бројева
"Гласника интелектуалне својине". Садржај
Гласника је остао непромењен у односу на
претходну годину. Гласник је у 2006. години
издаван и у дигиталном облику на CD-у, у PDF
формату.

Одељење за издавачку делатност обавља
послове припремања за штампу и штампања
сталних публикација Завода и друге штампарске
послове за потребе Завода.
Сталне публикације Завода су:
- службено гласило "Гласник интелектуалне
својине" - шест бројева годишње;
- патентни документи које чине: патентни
списи, списи малих патената и исправе о
патенту;
- међународна класификација патената (МКП)
чији се текст на српском језику редовно
ажурира према WIPO оригиналу.
Остале активности Одељења су:
умножавање образаца за потребе рада Завода;

У 2006. години одштампана су 153
патентна списа и 80 списа малих патената.
Завод има залиху од 4928 неодштампана
патентна списа. Овај проблем би ускоро требало
да буде превазиђен у сарадњи са француском
фирмом "Jouve" која би скенирањем појединих
делова решења о признању патента израдила
заостале патентне списе.

Табела 1: Израда патентних списа у периоду 1998-2006. године
Залихе патентних
списа по годинама
Откуцано или
скенирано п.с.
Одштампано
патентих списа
Залихе
неодштампаних п.с.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

695

173

51

53

296

578

277

58

82

4988

4871

4864

4835

2003.

2004.

2005.

2006. г.

366

386

207

218

292

347

369

219

153

4839

4858

4875

4863

4928

Табела 2: преглед стања патентних списа и списа мп за период 1995-2006. године

Стање патентних списа на дан 31.12.2006. године
УКУПНЕ ЗАЛИХЕ НЕОДШТАМПАНИХ
ПАТЕНТHИХ СПИСА:
УКУПНО ОДШТАМПАНО
ПАТЕНТНИХ СПИСА:

492

4928

4612 пат. списа
823 списа мп
5435 списа укупно

компаративни осврт на
претходну 2005. годину
4863
4546 пат. списа
742 списа мп
5288 списа укупно
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У вези штампања Међународне класификације патената, током 2006. године урађена је
припрема за штампу књиге: Садржај МКП-VII издање са секцијама A, B, C, D и Е.
Реализација осталих активности
Табела 3: фотокопирање, репрографско умножавање и остали послови
Месец

Умножавање
образаца за
Завод
Фотокопир.
за Завод
Исправе за
пат и мп.
Продаја
публикација

I

II

III

IV

1400

5850

2700

4000

V

VI

VII

VIII

IX

X

500

620

1600

700

1400

1000

XI

XII

1500

2500 18000 16800

18

19

36

18

13

8

43

5

18

- Припрема за штампу и умножавање
материјала са укупно 39.000 пролаза за WIPO
виши курс обуке "Успешно лиценцирање
технологије " који је одржан у Београду,
октобра 2006.г;
- Припрема за штампу и штампање материјала
са укупно 16.800 пролаза за ЕПО семинар
"Формулисање патентних захтева", који је
одржан у Београду,16. и 17. новембра 2006.г;
Крајем године Одељење је опремљено са
новим
компјутерима
са
квалитетним
мониторима и DVD резачима.

Укупно
2006. г.
20270
38300

14

24

4

8

20

17

16

212

178

7

17

12

13

15

14

325

Д. ОДСЕК ЗА АУТОРСКА И СРОДНА
ПРАВА
Евиденција и депоновање ауторских дела и
предмета сродних права
На основу Закона о ауторском и сродним
правима евиденција и депоновањe ауторских
дела и предмета сродних права у надлежности
су Завода, конкретно Одсека за ауторско и
сродна права.
Од септембра 1999.године, закључно са
31.12.2006.године, у Заводу је укупно
депоновано 2748 ауторских дела односно
предмета сродних права.
У 2006.години депонован је 681 примерак
ауторског дела, што представља пораст за око
35% у односу на 2005. годину када је
депоновано 519 примерака.

Депонована дела у 2006. години

физичка и правна лица
држављани Србије
Страна физичка и
правна лица1

1

А1
ауторско право
679

С1
сродна права
…..

2

Обе пријаве поднете су од стране држављана Црне Горе преко домаћих пуномоћника
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Организације за колективно остваривање
ауторског и сродног права
Одсек за ауторско и сродна права води
Регистар
организација
за
колективно
остваривање ауторског и сродних права у
Републици Србији.
У 2006. години у Регистру колективних
организација биле су уписане следеће
организације:
1. СОКОЈ - Друштво за заштиту ауторских
музичких права, Београд;
2. OFPYU - Организација за колективно
остваривање сродних права произвођача
фонограма, Београд;2
3. PAM CG - Oрганизација за заштиту права
аутора музике Црне Горе, Подгорица;3
4. ПРАГУС - Организација за колективно
остваривање права глумаца, Београд.4
Редовне годишње активности
- Сарадња са органима управе:Остварена је
сарадња са Министарством културе, медија и
информисања
Републике
Србије;
Министарством трговине, туризма и услуга
Републике Србије - Сектор за инспекцијиски
надзор; Министарством финансија Републике
Србије;
Управом
царина
Министарства
финансија Републике Србије; Министарством
дијаспоре, Министарством науке и заштите
животне средине, и другим;
- Сарадња са судовима: трговинским судовима
из Србије као и са Окружним судом у Београду,
Нишу, Новом Саду и Суботици;
- Вештачења у предметима повреде ауторског и
сродних права пред Окружним судом5;
-Сарадња са издавачким кућама, издавачима
аудио, односно аудиовизулених издања:
“Paragraf“, „Службени гласник РС“, „Преглед“,

MASCOM, DALLAS RECORDS, KOMUNA, и
др ;
- Надзор над радом регистрованих колективних
организација у СЦГ (до јуна 2006.г) односно
Србији, присуствовање скупштинама ових
организација (по позиву и узимање учешћа у
раду);
- Сарадња са удружењем проналазача ЈУПИН,
агенцијама за индивидуално остваривање
ауторског права - ЈАА и др.;
- Предавања студентима Шумарског факултета
у Београду и студентима Правног факултета
УНИОН у Београду о остваривању и заштити
ауторског и сродних права у Србији;
- Сарадња са MANS CG - Мрежом за
афирмацију невладиног сектора, везано за
некомерцијално реемитовање кинематографског
дела;
- Израда ноте Светској организацији за
интелектуалну својину, C.L. WPPT 62, везано за
напомену која се односи на администрирање
Србије тзв. Интернет уговора (август
2006.године);
Међународна сарадња Одсека
- Одсек је у Заводу присуствовао састанцим са
представницима међународних организација,
везано за област ауторског и сродних права и
обављао
коресподенцију
са:
UNESCO,
KOPINOR, IFFRO, OSCE, USAID - WTО, ЕPO,
WIPO, WIPO ACADEMY, BCC, AGICOA, VG
MEDIA, EBU, CISAC, IFPI
Семинари
у земљи
- Учешће и предавање на Конгресу правника у
привреди, Врњачка Бања са темом: Правна
сигурност у експлоатацији ауторских дела и
предмета сродних права - дигитална
пиратерија, мај 2006.године;
- Учешће на трибини при Зрењанинском
фестивалу пропагандиста Србије са темом:
Заштита ауторских права на ртв рекламама,
мај 2006. године;

2

Промењен назив у Организацију произвођача фонограма
Србије - «OFPS» (2006. године)
Решење ЗИС-а бр.22100/1-05, од 09.01.2006.године. Од
јуна 2006. године ова колективна организација, је у
надлежности Министарства културе државе Црне Горе
4
Решење ЗИС-а бр. 12088/06-1 од 28.11.2006. године
5
вештачења у оквиру Одсека за ауторско и сродна права
врши самостални саветник, дипл. правник, Јелена
Радојевић
3

494

- Учешће на Саветовању ZITEH 2006. године са
темом: Заштита ИС на интернету - предности
колективног остваривања ауторског и сродних
права, октобар 2006. године;
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- Учешће на Конференцији кабл оператера
Србије и презентација на тему делатности и
надлежности Завода, решења у ЗАСП-у и
другим законима Србије везано за рад кабл
оператера, октобар 2006. године.
- у иностранству
- Учешће на Симпозијуму СТО о Примени
Споразума TRIPS за земље централне и источне
Европе и централне Азије, Анкара, Турска, 15.
до 19. маја 2006. године;
- Учешће на Међународном семинару о
заштити и остваривању ауторског и сродних
права, у седиште WIPO, Женева, од 10. до 15.
октобра 2006. године, односно практичном
тренингу у BCC, Лондон, од 15. до 28. октобра
2006. године;
- Учешћа на Округлом столу у организацији
невладине
организације
PRO-STORY
и
Америчког конзулата у Подгорици са темама:
Ауторска права на литерарним делима издавачки уговори и Систем колективног
остваривања ауторског и сродних права, у
Подгорици, од 13. до 17.12.2006. године.
WIPO стални комитети
- Учешће на на 14. и 15. заседању
WIPO
Сталног комитета за ауторско и сродна права у
Женеви, маја и септембра 2006. године.
Приступање Светској трговинској
организацији
- Учешће у делегацији Републике Србије на 3.
рунди преговора о приступању наше земље
Светској трговинској организацији, од 05. до
08.12.2006. г у Женеви.
Односи са медијима
У 2006.г испред Одсека за ауторско и
сродна права у домаћим медијима дато је и
објављено следеће:
- Изјава радију Слободна Европа - дописништву
из Ниша у вези тумачења одредби ЗАСП-а;
- Учешће у емисији из кулутуре РТ ЦГ 1 на тему
колективног остваривања ауторског и сродних
права, фебруар 2006. године;
- Интервју у листу Лепота и здравље на тему
пиратерије и кривотворења;
- Интервју за Центар за истраживачко
новинарство везан за остваривање и заштиту
ауторских права новинара у електронским
медијима;
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- Интервју у листу Глас jавности, везан за
ЗАСП и копирање књига у фотокопирницама;

- Интервју у листу Данас на тему ЗАСП-а,
улоге Завода и пиратерије.
Ђ. ОДСЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ
САРАДЊУ
Међународна сарадња Завода
2006. годину обележила је веома значајна
и обимна међународна сарадња Завода са
Европском патентном организацијом која се
одвијала у оквиру:
- примене Споразума о сарадњи и проширењу;
- реализације CARDS 2002 Регионалног
пројекта Европске уније
за заштиту
интелектуалне својине у земљама Западног
Балкана;
- спровођења CARDS 2004 Националног
пројекта у коме је ЕПО, као агенција за
спровођење пројекта имала водећу улогу.
Такође, у 2006. години је ојачала сарадња
са WIPO и то пре свега кроз учешће стручњака
Завода на сталним комитетима и стручним
телима ове организације.
Сарадња са WIPO
Завод је као и претходних година имао
интензивну сарадњу са Светском организацијом
за интелектуалну својину на пословима који су
се односили на спровођење уговора о
регистрацији појединих права индустријске
својине. Посебно је у 2006. години повећано
учешће представника Завода на састанцима
WIPO сталних комитета експерата, на којима су
расправљана питања из различитих области
права интелектуалне својине (Стални комитет за
жигове, Стални комитет за патенте, Стални
комитет за ауторско и сродна права и др.).
Веома значајно је било прво учешће
директора Завода на WIPO Комитету за
спровођење права интелектуалне својине,
априла 2006, на коме је имао запажено излагање
о спровођењу права интелектаулне својине у
нашој земљи.
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Представници Завода учествовали су у
2006. години у већем броју него ранијих година
на семинарима одржаним у оквиру WIPO
Академије.
Представници
Завода
чинили
су
делегацију која је представљала Србију и Црну
Гору на Дипломатској конференцији за усвајање
Ревидираног уговора о жиговном праву, која је
одржана од 13. до 31. марта 2006. године у
Сингапуру. Директор Завода потписао је у име
СЦГ завршни акт конференције.
Делегација Републике Србије, коју су
чинили представници Завода и Мисије Србије
при ОУН у Женеви, и протекле године
учествовала је на 42. заседању
WIPO
скупштина држава-чланица од 25.09 до 03.
10.2006. године.
Светска организација за интелектуалну
својину у сарадњи са Заводом за интелектуалну
својину Републике Србије, Министарством за
економске односе са иностранством Републике
Србије и Привредном комором Србије
организовала је виши курс обуке Успешно
лиценцирање технологије у Београду од 9-12.
октобра 2006. године, као наставак веома
успешног почетног курса обуке. У току четри
дана посебно су разматране процене вредности
интелектуалне својине, нацрти лиценцног
уговора и лиценцирање жига као пословни
модел.
WIPO-CARDS Универзитетска иницијатива

У Скопљу је од 6 - 9. јуна 2006. године
одржан наставак инструктивног семинара
WIPO Пројекта за сарадњу са универзитетима,
који је подржан од стране CARDS Регионалног
пројекта.
У име Србије присуствовали су
изабрани координатори за интелектуалну
својину
са
Металуршко-технолошког
и
Електротехничког факултета из Београда и
Подгорице, као и координатор из Завода.
Према предвиђеним активностима овог
пројекта, одржана су два предавања за
професоре и студенте на Металуршкотехнолошком факултету у Београду, у фебруару
и априлу 2006. године. О пројекту је у име
Завода излагао шеф Одсека за међународну
сарадњу.
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Сарадња
са
организацијом

Европском

патентном

Завод је веома активно сарађивао и са
Европском
патентном
организацијом.
Представници Завода су на основу одлуке
Административног савета Европске патентне
организације из 2005. године учествовали, у
својству посматрача, у раду Административног
савета и Комитета за патентно право. У 2006.
години одржана су 4 састанака наведених тела
на којима су разматрана питања из области
заштите патената, од интереса за земље чланице
ЕУ и Европске патентне организације.
У 2006. години 34 стручњака Завода
учествовала су на семинарима одржаним у
оквиру Европске патентне академије Европског
завода за патенте.
CARDS 2002 Регионални пројекат Европске
уније
за заштиту права интелектуалне
својине у земљама Западног Балкана
2006. година је била последња година
реализације CARDS 2002 Регионалног пројекта
Европске уније који је као имплементирајућа
агенција
спроводила
Европска
патентна
организација.
У овој години одржана су три заседања
Координационог комитета Пројекта (фебруара
у Скопљу, јула у Драчу и децембра у Сарајеву)
и један консултативни састанак (9. марта у
Минхену), на којима се разматрало утврђивање
стратешких циљева даљег развоја заштите
интелектуалне својине у земљама региона
Западног
Балкана.
Ова
заседања
су
представљала добру прилику за размену
мишљења и искустава између руководстава
националних завода Албаније, БиХ, Хрватске,
Македоније, Србије и Црне Горе. На последњем
састанку Координационог комитета у Сарајеву,
ЕПО је представио веома исцрпан предлог
Коначног извештаја о раду CARDS Регионалног
пројекта, у коме су се налазиле и оцене и
резултати Пројекта дате од стране свих 5
националних
завода
држава-корисница,
укључујући и оцену нашег Завода.
У оквиру CARDS Регионалног пројекта у
2006. години су одржана два регионална
ЗИС / RS / IPO
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семинара: Семинар о правним питањима и
спровођењу комунитарног права, 10 - 12. априла
2006. године у Сарајеву и Семинар о заштити
географских ознака порекла, 19. и 20. октобра
2006.г у Бечићима. Значајно је напоменути да је
овај први и једини CARDS семинар у Црној
Гори у целости организован од стране
представника нашег Завода, који су имали и
доминатно учешће на семинару, уз финансијску
помоћ CARDS тима ЕПО - из Минхена.
Посета ЕУ експерата за процену CARDS
IPR Регионалног пројекта
Завод је организовао посету експерата
Европске Уније чији је циљ био процена
резултата CARDS Регионалног пројекта ЕУ, као
и упознавање са радом институција које
спроводе заштиту права интелектуалне својине
у Србији и Црној Гори. Експертски тим су
сачињавали др Mihàly Fiscor, један од водећих
светских експерата за ауторско и сродна права и
господин Phil Lewis, високи стручњак за
индустријску својину Патентног завода Велике
Британије. Експерти су боравили у Београду у
периоду од 29 – 31. маја 2006. године. Поред
састанака са руководством Завода, експерти су
обавили разговоре и у Управи царине, СОКОЈ-у
и Министарству за пољопривреду Републике
Србије. Они су се састали и са представницима
већих привредних субјеката из Србије, као и са
представницима републичких инспекцијских
органа,
судијама
и
представницима
Министарства за културу Црне Горе. Експерте
ЕУ примио је и министар за економске односе
са иностранством СЦГ Амир Нурковић.
Извештај о стању на спровођењу права
интелектуалне својине у Србији и Црној Гори
који су
експерти доставили
Европској
комисији у Бриселу након ове посете Београду,
послужиће за дефинисање активности и циљева
новог Регионалног пројекта који се у оквиру
ИПА фондова ЕУ за период 2007 - 2011. година
припрема за Србију.
CARDS 2004 Национални програм за Србију:
Техничка помоћ Заводу за интелектуалну
својину Републике Србије
CARDS Национални пројекат започет је
септембра 2005. године и планирано је да се
оконча до 31. децембра 2007. године. У 2006.
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години остварени су следећи пројектни
резултати:
- експерти ЕУ извршили процену техничкотехнолошке опремљености Завода и снимили
укупне радне процесе на заштити права
индустријске својине;
- набављен један део нове ИТ хардвер опреме;
- инсталирањем нове сигурносне опреме (аларм
система и противпожарне опреме) започето је
уређивање нове скенер сале на Завода;
- започета је дигитализација документације:
скенирање
патентних
пријава,
патентне
документације од 1921 – 2006. године и
регистара;
- организовани су курсеви енглеског језика и
курсеви информатичке обуке за запослене у
Заводу.
У оквиру CARDS националног пројекта, у
сарадњи са ЕПО организован је у Београду 16.
и 17. новембра Семинар о формулисању
патентих захтева.
ЕВРОПСКА УНИЈА
У 2006. години Завод је обављао послове у
вези преговора Владе Републике Србије са ЕУ
– представници Завода су учествовали на свим
састанцима Унапређеног сталног дијалога на
којима су разматрана питања из домена
интелектуалне својине и достављали писмена
мишљења о појединим члановима Споразума о
стабилизацији и придруживању.
Током преговора за склапање CEFTA
Споразума урађена су писмена мишљења о
појединим члановима нацрта Споразума.
У
првој
половини
2006.
године
представници Одсека за међународну сарадњу
присуствовали
су
састанцима
са
представницима TAIEX програма ЕУ, као и
презентацијама Tvining пројеката ЕУ за Србију
и Црну Гору.
Веома значајно било је и учешће
директора Завода и шефа Одсека за
међународну сарадњу на дводневном семинару
о новом инструменту за претприступну помоћ
ИПА Европске комисије. На основу овог
семинара,
као
и
додатних
упутстава,
достављени су Канцеларији за придруживање
ЕУ и Министарству за економске односе са

Подлистак ГИС / 2/2007 / Supplement IPG

иностранством Републике Србије предлози
приоритета из области интелектуалне својине за
ИПА 2007, а такође су урађена и два ИПА
project- fisha. Један од њих, који је урадио Одсек
за међународну сарадњу је Предлог пројекта
националне стратегије развоја система
интелектуалне својине републике Србије 20072012.
У 2006. години Завод је остваривао
успешну сарадњу са представником за
интелектуалну својину у делегацији Европске
комисије за Србију.
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БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА
Сједињене Америчке Државе
Влада Сједињених Америчких Држава, коју
представља Америчка агенција за трговину и
развој-USTDA, одобрила је средства за Пројекат
за операционалну и организациону техничку
помоћ Заводу за интелектуалну својину
Републике Србије. Овај Уговор о донацији
Владе САД потписан је септембра 2006. године,
а реализација је предвиђена током 2007. године.
Америчка страна ће помоћи Заводу да побољша
техничку опремљеност и ефикасност пословања
како би могао да делује као самофинасирајућа
агенција.
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