
Заштита новог изгледа
производа дизајном

Индустријски
дизајн

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   

за заштиту индустријског дизајна се могу наћи на 
следећој адреси:
http://www.zis.gov.rs/sr/home/takse_dizajn.html

Индустријски дизајн заштићен по одредбама Закона 
о правној заштити индустријског дизајна може такође 
бити заштићен на основу закона којим се уређује 
ауторско право.

Да ли могу да заштитим индустријски 
дизајн изван Србије?
Уопште узевши, заштита индустријског дизајна је 
ограничена на државу у којој се заштита признаје. 
Међутим, пријавилац такође може да поднесе 
пријаву за међународну регистрацију индустирјског 
дизајна у складу са Хашким аранжманом. Пријава 
за међународну регистрацију, уз плаћање прописане 
таксе, се може поднети било у Светској организацији 
за интелектуалну својину (WIPO) или у Заводу за 
интелектуалну својину. Дизајн ће тада бити заштићен 
у оним државама чланица овог споразума у којима 
пријавилац то жели. Поред тога постоје још два начина 
за заштиту индустријског дизајна у иностранству. 
Наиме, засебним подношењем у националним заводима 
за интелектуалну својину у свaкој земљи у којој се 
намерава добијање заштите, као и подношењем једне 
пријаве у регионалном заводу за интелектуалну својину, 
као што је Завод за хармонизацију унутрашњег тржишта 
(ОНIМ) за комунитарни дизајн у земљама Европске 
уније, што омогућава истовремену регистрацију дизајна 
у више земaља.



Шта је индустријски дизајн?
Индустријски дизајн је тродимензионални или дводи
мензионални изглед целог производа, или његовог дела, који 
је одређен његовим визуелним карактеристикама, посебно 
линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром и/или 
материјалима од којих је производ сачињен, или којима је 
украшен, као и њиховом комбинацијом. Индустријски дизајн 
се примењује на широком низу разноврсних индустријских и 
занатских производа од техничких и медицинских инстумената 
до сатова, накита и других луксузних предмета; од ствари 
за кућу и електричних уређаја до возила и архитектонских 
објеката; од дизајна текстила до спортске опреме; од паковања 
до графичких симбола и типографских знакова. Индустријски 
дизајн се може применити на делове склопљене у сложени 
производ који се састоји од више компоненти. Спољашњи 
изглед производа који је искључиво одређен техничком 
функцијом не може се заштитити индустријским дизајном.

Зашто заштитити индустријски дизајн?
Индустријски дизајн је оно што чини неки производ 
атрактивним и привлачним; стога он повећава његову 
тржишну вредност као и могућност његовог пласмана на 
тржишту. Када је индустријски дизајн заштићен, власнику 
– лицу или предузећу коме је признато право на дизајн 

Како индустријски дизајн
може да се заштити?
У Србији, као и у већини земаља, да би био заштићен, 
индустријски дизајн мора бити нов и мора имати 
индивидуални карактер. Индустријски дизајн се сматра 
новим ако није познато да је идентичан индустријски дизајн 
претходно постојао. Индустријски дизајн има индивидуални 
карактер ако се укупан утисак који оставља на информисаног 
корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника 
оставља било који други индустријски дизајн који је претходно 
постојао.

Поступак за признање права на индустријски дизајн покреће 
се подношењем пријаве индустријског дизајна у Заводу за 
интелектуалну својину, која треба да садржи:

• захтев за признање права на индустријски дизајн;
• прецизан и сажет опис укупног спољашњег изгледа 

производа и/или опис слике или цртежа који приказују 
предмет заштите, а који могу да се пренесу на одређени 
производ или његов део;

• дводимензионални приказ индустријског дизајна у облику 
фотографије или цртежа који треба да буде такав да се 
сви детаљи индустријског дизајна јасно виде. Код пријаве 
дводимензионалног индустријског дизајна, као приказ се 
може доставити примерак (узорак) дизајна;

• таксу за пријаву индустријског дизајна чија висина зависи 
од броја дизајна садржаних у пријави.

Ако пријава садржи све неопходне елементе и испуњава 
услове за признање права на индустријски дизајн, што 
се испитује у одговарајућем управном поступку, признаје 
се право на индустријски дизајн и издаје се исправа о 
индустријском дизајну. У Србији право на индустријски 
дизајн траје 25 година под условом да се плаћају прописане 
таксе за одржавање права. Tакса за одржавање, која зависи 
од броја дизајна садржаних у пријави, се плаћа за период од 
пет година, са могућношћу годишњег одржавања у додатном 
периоду од 20 година. Информације о износу таксa у поступку 

се обезбеђује искључиво право да спречи неовлашћено 
умножавање или имитацију дизајна од стране трећих лица, 
као и искључиво право да економски искоришћава заштићени 
индустријски дизајн.

Делотворан систем заштите такође користи потрошачима и 
јавности у целини, промовисањем праведне конкуренције 
и поштене трговине, подстицањем креативности и 
промовисањем естетски атрактивнијих производа. 
Заштита индустријског дизајна помаже економском 
развоју подстицањем креативности у производном сектору 
доприносећи проширивању тржишних активности и извозу 
националних производа.

Дизајн производа спада у одлучујуће факторе 
за његов успех на тржишту, који уколико је 
заштићен, може да постане значајан ресурс 
Вашег предузећа.
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