ИНФОРМАЦИЈE О ЗАСТУПАЊУ ПРЕД ЕВРОПСКИМ ЗАВОДОМ ЗА ПАТЕНТЕ
Заступање физичких и правних лица пред Европским заводом за патенте могу
вршити физичка лица уписана на листу професионалних заступника коју води
Европски завод за патенте. Институт заступања пред Европским заводом за патенте
регулисан је чланом 133. и 134. Конвенције о европском патенту
I Општа правила о заступању:
Свако физичко лице које је држављанин једне од држава уговорница, има пословно
седиште или место запослења у некој држави уговорници и положи стручни испит
пред Европским заводом за патенте, може бити уписано на листу професионалних
заступника (члан 134. став 2. КЕП).
II Упис на листу професионалних заступника током прелазног периода
Током периода од годину дана од дана ступања на снагу Конвенције о европском
патенту у Републици Србији (1. октобар 2010.) упис на листу професионалних
заступника може захтевати свако физичко лице које је:
а) држављанин државе уговорнице;
б) има пословно седиште или место запослења у Републици Србији;
в) овлашћено да заступа физичка или правна лица по патентним питањима пред
Заводом за интелектуалну својину у Републици Србији под условима који су
предвиђени Законом о патентима (“Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/4 и “Сл.
гласник РС”, бр. 115/2006).
Како би физичко лице било уписно на листу професионалних заступника, потребно
је да поднесе захтев - "Request for entry on the list of professional representatives"
правном одсеку Европске патентне организације, директорат 5.2.4 најкасније до 30.
септембра 2011. године, и захтеване доказе и сертификат издат од Завода за
интелектуалну својину Републике Србије (члан 134. став 3. КЕП).
III Изузеци
Председник Европског завода за патенте може под специјалним околностима да
одобри изузетке од националних захтева и од квалификационих захтева ако је лице
које је поднело захтев за упис на листу професионалних заступника стекло
потребне квалификације на други начин (члан 134. став 7. КЕП).
IV Заступање од стране адвоката
Заступање може на исти начин као и професионални заступник вршити сваки
адвокат овлашћен на заступање на територији државе уговорнице, који има

пословно седиште на територији Републике Србије, а овлашћен је да поступа као
пуномоћник у патентним питањима. (члан 134. став 8. КЕП).
Законом о патентима (“Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/4 и “Сл. гласник РС”,
бр. 115/2006) дозвољено је домаћим адвокатима да врше послове заступања пред
Заводом за интелектуалну својину у Републици Србији. Њима је такође дозвољено
да обављају послове заступања пред Европским заводом за патенте, али њихово
овлашћење за засупање није генерално већ у сваком појединачном случају када
захтевају заступање пред Европским заводом за патенте морају да поднесу доказ да
су овлашћени да врше послове заступања у Републици Србији. Када први пут
поднесу захтев за заступање адвокати морају да поднесу потписано пуномоћје или
позив на генерално пуномоћје, након тога њихово име се уписује у интерни
регистар правног одсека.
Адвокат није уписан на листу професионалних заступника и није у обавези да
плаћа годишњу таксу Институту професионалних заступника пред Европском
патентном организацијом.
V Пуномоћ дата удружењу заступника
Странке могу да овласте више заступника који су чланови удружења заступника.
Сваки члан удружења је овлашћен да врши послове заступања пред Европским
заводом за патенте, али не и удружење као организација. Сви чланови оваквог
удружења морају бити уписани на листу професионалних заступника. Адвокат који
није уписан на листу не може бити члан оваквог удружења. (правило 152. (11)
КЕП).
VI Надлежност
Правни одсек у Европском заводу за патенте, директорат 5.2.4. надлежан је за
одлуке у вези уписа и брисања заступника са листе професионалних заступника.

