Поред тога, Центар развија широк спектар практичних
услуга за различите аспекте интелектуалне својине. Од
посебног значаја је Дијагностика интелектуалне својине,
услуга којом се предузећима помаже у идентификацији
облика интелектуалне својине и усвајању одговарајућих
стратегија за управљање интелектуалном својином.
Нарочита пажња биће пружена одржавању мреже
интересних страна у области интелектуалне својине у
Србији, уз подршку редовне комуникације. Тренутно се
развија база података и анализирају потребе за сваку групу
интересних страна.

Завод за
интелектуалну
својину

Програм сарадње са техничким универзитетима
осмишљен је са циљем креирања центара за поспешивање
трансфера технологија између научно-истраживачких
институција и компанија. Поред тога, јачање институција
које се баве спровођењем права интелектуалне својине,
посебно полиције, царине и судства, допринеће смањењу
стопе пиратерије и увећаће опште поверење у систем
интелектуалне својине.

Едукативно-информативни центар

Едукативно-информативни центар ради на
успостављању програма обуке из свих области
интелектуалне својине намењених свим заинте
ресованим странама у Србији.
Користи овог пројекта такође укључују:
• унапређење знања и способности у области интелектуалне
својине;
• изградњу конкурентности привреде на бази интелектуалне
својине;
• стимулисање страних инвеститора за вршење пословних
активности у Србији.
За више информација о Едукативно-информативном центру
посетите интернет страницу www.zis.gov.rs/sr/home/ipa.
Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Кнегиње Љубице 5,
11 000 Београд; Телефон: (+381 11) 202 58 35; ● Контакт e-mail:
info.EIC@zis.gov.rs

Едукативноинформативни
центар

Завод за
интелектуалну
својину
Завод за интелектуалну својину је институција која се бави
пословима у области права индустријске својине (у које
спадају патенти, жигови, индустријски дизајни, ознаке
географског порекла и топографије интегрисаних кола) и
ауторског и сродних права.
Установљење институције за заштиту индустријске својине
представља конвенцијску обавезу свих земаља чланица
Париске уније за заштиту индустријске својине. Република
Србија је, у правном континуитету преко Краљевине Србије,
једна од 11 земаља оснивача Париске уније (1883), али је
Управу за заштиту индустријске својине основала знатно
касније, 15. новембра 1920. године. Та институција је од тада
до данас више пута мењала назив, док је своје садашње име
– Завод за интелектуалну својину, добила 2003. године. Сада
Завод ради као посебна организација над којом надзор врши
Министарство науке.
Завод води јавне регистре у које се уписују захтеви за
признање права индустријске својине (пријаве), одлуке у
управном поступку и призната права. По извршеном упису
признатог права индустријске својине у одговарајући
регистар, носиоцу права издаје се исправа о признатом праву.
У Службеном гласнику Завода, који излази двомесечно,
објављују се подаци о пријавама проналазака и о признатим
правима индустријске својине. Издавање службеног гласила

је конвенцијска обавеза Завода. Електронска верзија
Службеног гласника се од 2010. године објављује и на
интернет сајту Завода.

Република Србија је, у правном континуитету
преко Краљевине Србије, једна од 11 земаља
оснивача Париске уније за заштиту индустријске
својине.
У склопу Завода је јавна читаоница, где патентне информације
стоје на располагању истраживачима и инжењерима из
института и предузећа, проналазачима, предузетницима и
свим другим заинтересованим лицима, што је конвенцијска
и законска обавеза Завода. На писмени захтев и под
комерцијалним условима Завод даје информације
(”решерш”) о стању технике за сваки технички проблем. На
сличан начин Завод даје информације и о другим правима
индустријске својине.
За више информација посетите интернет сајт Завода за
интелектуалну својину www.zis.gov.rs.

Доприносећи
општим
националним
напорима
за
успостављање привреде засноване на знању, Завод за
интелектуалну својину настоји да унапреди свест о значају
интелектуалне својине за социо-економски развој. Мисија
Завода подразумева не само регистровање патената, жигова,
индустријских дизајна и хармонизацију законодавства са
међународним конвенцијама, већ и одговорност за укупни
развој националног система интелектуалне својине, што
представља предуслов за здрави економски развој. Завод има
кључну улогу у подизању општег нивоа свести о интелектуалној
својини и њеном значају за социјални и економски развој, као
и свести о негативном утицају пиратерије и кривотворења.
Да би одговорио на ове изазове, Завод је основао центар за
информисање и едукацију у области интелектуалне својине.
Едукативно-информативни центар је основан 2010. године
у оквиру пројекта који је финансирала Европска унија а кофинансирао и имплементирао Европски завод за патенте.
У Центру ради тим сачињен од стручњака из редова
Завода, који је прошао одговарајућу обуку. Центар ради на
успостављању програма обуке у области интелектуалне својине
која ће одговорити на захтеве свих кључних институција у
Србији: компанија (укључујући МСП сектор), истраживачких
института, судова, полиције, тржишних инспектората, царине,
медија, правних субјеката и опште јавности. Предавања и
други едукативни материјали припремљени уз помоћ страних
експерата биће прилагођени потребама сваке појединачне
групе корисника.

