
 

 

НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА 

 

 

Члан 1. 

 У члану 2. став 1. тачка 6) Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), 

после речи: „заштити” везник: „и” брише се и додаје се запета, а после речи: „мале 

патенте” додају се речи: „и заступнике”.  

 У тачки 8) после речи: „малог патента” запета и речи: „допунског патента” бришу 

се. 

У тачки 9) после речи: „по пријави,” додају се речи: „захтеву за признање 

сертификата о додатној заштити, захтеву за упис европског патента у Регистар патената, 
сертификату о додатној заштити,”. 

У тачки 20) реч: „мешавину” замењује се речју: „комбинацију”, реч: „обнављања” 

замењује се речима: „поновног успостављања”, а реч: „прилагођавања” замењује се речју: 

„измене”. 

У тачки 21) после речи: „овог закона,” додају се речи: „препарат из тачке 25. овог 

члана,”. 

У тачки 22) подтачка (4) речи: „или њихових делова.” бришу се и додаје се запета. 

После подтачке (4) додаје се нова подтачка (5) која гласи: 

„уништавање делова биљака, контрола или спречавање нежељеног раста биљака.” 

У тачки 24) после речи: „микроорганизам,” додају се речи: „укључујући вирусе,”, а 

речи: „биљне делове” замењују се речима: „делове биљака”. 

 У тачки 25) после речи: „више супстанци”, додаје се запета и речи: „од којих је 

најмање једна активна супстанца,”, а речи: „или као ађувант” бришу се. 

У тачки 26) речи: „воће, поврће” замењују се речју: „плодове”. 

У тачки 27) после речи: „биље” додају се речи: „из тачке 26. овог члана”. 

У тачки 28) после речи: „царству” додаје се запета и речи: „а такође вируси, 

бактерије и микоплазме”. 

  

Члан 2. 

У члану 5. став 5. после речи: „поднесак” додају се речи: „или пријаву”.  

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Против закључка из става 5. овог члана, којим је надлежни орган одбацио пријаву, 

може се изјавити жалба.”  

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

 

Члан 3. 

 У члану 9. став 2. речи: „јединствене ботаничке класификације најниже познате 

категорије” замењују се речима: „једног ботаничког таксона најнижег познатог ранга”. 

 

Члан 4. 

У члану 25. став 1. после речи: „сорти” запета и речи: „с тим да се тако добијени 

производи не могу користити у комерцијалне сврхе” бришу се. 
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Члан 5. 

Назив члана 29. мења се и гласи: „Унакрсна принудна лиценца у корист 

оплемењивача биљне сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки 

проналазак”. 

У члану 29. став 1. речи: „који се односи на биотехнолошки проналазак” бришу се, 

а после речи: „заштићеног проналаска” додају се речи: „у обиму који је неопходан за 

коришћење права оплемењивача биљне сорте”.  

Став 2. брише се. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „права оплемењивача” замењују се 

речју: „заштићене”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „права оплемењивача биљне 

сорте, која не може бити искључива, под условом да плаћа одговарајућу накнаду. Ако 

принудна лиценца буде издата, носилац права оплемењивача биљне сорте има право на 

унакрсну принудну лиценцу за коришћење заштићеног биотехнолошког проналаска, под 

разумним условима”  замењују се речима: „заштићене биљне сорте”. 

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Ако принудна лиценца буде издата, носилац права оплемењивача биљне сорте има 

право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење заштићеног проналаска, под разумним 

условима. 

Принудна лиценца из ст. 1. и 3. овог члана не може бити искључива.” 

У ст. 6, 7. и 8. број: „4.” замењује се бројем: „3.” 

У ставу 6.  тачка 2) реч: „биотехнолошки” брише се. 

 

Члан 6. 

 У члану 69. став 2. мења се и гласи:  

 „За издавање копија докумената, објаву података о признатим правима, штампање 

патентног списа, као и за друге пословe које спроводи надлежни орган у складу са овим 

законом плаћају се накнаде.” 

 После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

 „Ако доказ из става 1. овог члана не буде достављен надлежном органу, надлежни 

орган позваће подносиоца захтева или предлога да наведени доказ достави у року који 

одреди. 

 Ако подносилац захтева или предлога не поступи по позиву из става 3. овог члана, 

надлежни орган одбациће захтев или предлог закључком.” 

 Досадашњи став 3. постаје став 5. 

 

Члан 7. 

 У члану 70. став 1. везник: „и” брише се и додаје се запета, а после речи „Регистар 

малих патената” додају се речи: „и Регистар заступника”. 

 После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:  

 „ Регистар заступника садржи нарочито податке о лицима која испуњавају услове за 

упис у Регистар заступника прописане овим законом.” 

 Досадашњи став 6. постаје став 7. 

 

Члан 8. 
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 У члану 73. став 1. после речи: „губитак” додају се речи: „признатог датума 

подношења,”. 

 У ставу 1. тачка 2) после речи: „радње” додају се речи: „и учини их вероватним”.  

 Тачка 3) брише се. 

У досадашњој тачки 4) која постаје тачка 3) после речи: „такси” запета и речи: „као 

и доказ о накнади прописаних трошкова” бришу се. 

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

 „Ако надлежни орган дозволи поновно успостављање права поништиће решење или 

закључак који је донео у вези са пропуштањем.” 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи: 

 „Ако предлог за поновно успостављање права не испуњава прописане услове у 

погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. тач. 1) и 3) овог члана, 

надлежни орган ће писаним путем позвати подносиоца предлога да отклони недостатке у 
примереном року.” 

 Досадашњи став 5. брише се. 

 У ставу 6. речи: „Ако доказ о плаћеној прописаној такси и доказ о накнади 

прописаних трошкова не буду достављени у остављеном року” замењују се речима: „Ако 

подносилац предлога не поступи по позиву из става 5. овог члана”. 

 У ставу 11. речи: „се објављују” замењује се речима: „из објављене пријаве или 

признатог права”. 

  

Члан 9. 

 У члану 74. став 1. број: „5.” замењује се бројем: „6.”, а број: „9.” бројем: „8.”. 

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Ако надлежни орган дозволи наставак поступка поништиће закључак који је донео 

у вези са пропуштањем.”  

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. број: „2.” замењује се бројем: „3.”.   

Досадашњи ст. 4. и 5. који постају ст. 5. и 6. мењају се и гласе: 

„Ако захтев за наставак поступка не испуњава прописане услове у погледу 

садржине или ако нису испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни орган ће 

писаним путем позвати подносиоца захтева да отклони недостатке у примереном року. 

Ако подносилац захтева не поступи по позиву из става 5. овог члана, надлежни 

орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком.” 

Досадашњи став 6. брише се. 

У ставу 7. тачка 1) број: „2.” замењује се бројем: „3.”. 

Став 9. брише се. 

После досадашњег става 10. који постаје став 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

„Подаци о наставку поступка из објављене пријаве или признатог права објављују 

се у службеном гласилу.” 

  

Члан 10. 

 У члану 75. став 1. после речи: „адресе носиоца права или подносиоца пријаве” 

додаје се запета и речи: „као и друге промене”. 

 У ставу 2. после речи: „врсте промене” запета и речи: „доказ за промену имена 

подносиоца или носиоца права” бришу се. 
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После става 9. додају се нови ст. 10. и 11, који гласе: 

 „Право да поднесе захтев за промену имена и адресе проналазача има и проналазач.   

 Промена података из објављене пријавe или признатог права објављује се у 

службеном гласилу.” 

 Досадашњи став 10. постаје став 12. 

   

Члан 11. 

 У члану 77. став 5, члану 87. став 5, члану 100. став 8,  члану 103. став 5. и члану 

107. став 6. после речи: „закључком” додаје се запета и речи: „против кога се може 

изјавити жалба”. 

 

Члан 12. 

 Члан 82. став 2. мења се и гласи: 

 „Ако проналазак обухвата употребу биолошког материјала или се односи на 

биолошки материјал који није доступан јавности и који не може бити описан у пријави 

патента на начин који омогућава стручњаку из одговарајуће области да проналазак изведе, 

сматраће се да опис проналаска испуњава услов из става 1. овог члана: 

 1) ако је узорак биолошког материјала депонован, најкасније на датум подношења 

пријаве патента у надлежној депозитној установи; 

 2) ако пријава патента садржи све информације о карактеристикама депонованог  

биолошког материјала које су доступне подносиоцу пријаве до дана подношења пријаве; 

 3) ако су у пријави патента назначени назив и адреса надлежне депозитне установе, 

број под којим је биолошки материјал депонован и датум депоновања. Подаци о 

извршеном депоновању се могу доставити накнадно до завршетка техничких припрема за 

објаву пријаве патента или до дана подношења захтева за превремену објаву.” 

 У ставу 3. реч: „признању” замењује се речима: „међународном признавању”. 

 

Члан 13. 

 У члану 86. став 1. тачка 3) речи: „и у случају да опис не испуњава прописане 

услове ” бришу се. 

 

Члан 14. 

 У члану 88. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

 „Ако подносилац пријаве не поднесе у прописаном року захтев да допунска пријава 

постане основна, надлежни орган доноси закључак о обустави поступка по допунској 

пријави, против кога се може изјавити жалба.” 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 После досадашњег става 5. који постаје став 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

 „Ако носилац патента не поднесе у прописаном року захтев да допунски патент 

постане основни, надлежни орган доноси решење о престанку важења допунског патента.” 

  У досадашњем ставу 6. који постаје став 8. број: „5.” замењује се бројем: „6.”. 

 

Члан 15. 

 У члану 97. став 3. речи: „закључком признаје ” замењују се речју: „признаће”. 

 

Члан 16. 

 У члану 99. став 1. тачка 11) брише се. 
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 У ставу 4. после речи: „члана,” додају се речи: „осим у случају недостављања изјаве 

о заједничком представнику,”. 

 

 

Члан 17. 

 У члану 102. става 1. тачка 2) после речи: „подношења” додаје се реч: „пријаве”. 

 После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 „Пријава патента неће се објавити ако подносилац одустане од пријаве пре 

завршетка техничких припрема за њену објаву.” 

   У ставу 3. који постаје став 4. после речи: „прописује” додају се речи: „када се 

техничке припреме за објаву пријаве сматрају завршеним, као и”.  

 

Члан 18. 

 У члану 104. став 5. после речи: „колико” додају се речи: „сматра да”, а после речи: 

„недостатке” додаје се запета и речи: „односно да се изјасни о разлозима због којих се 

патент не може признати,”. 

 После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

 „Ако подносилац пријаве пропусти да у прописаном року одговори на обавештење 

о резултатима испитивања из става 5. овог члана, надлежни орган ће пријаву патента 

одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба.”  

 

Члан 19. 

 После члана 112. додаје се назив главе и глава Ха, који гласе: 

 „Xa ДЕПОНОВАЊЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА  

У СВРХУ ПАТЕНТИРАЊА 

 

Услови за издавање узорка депонованог биолошког материјала 

 

Члан 112a 

 Депоновани биолошки материјал учиниће се доступним издавањем његовог узорка 

подносиоцу захтева, с тим што подносилац захтева може бити: 

 1) до објаве пријаве патента само подносилац пријаве или лице које има његово 

овлашћење; 

 2)  у периоду између објаве пријаве патента и доношења решења о признању 

патента, свако лице које поднесе такав захтев. Изузетно, подносилац пријаве може 

захтевати да се депоновани биолошки материјал учини доступним само независном 

стручњаку; 

 3) након доношења решења о признању патента, без обзира да ли је патент оглашен 

ништавим, свако лице које поднесе такав захтев. 

 Подносиоцу захтева из става 1. овог члана, депоновани биолошки материјал 

учиниће се доступним ако је: 

 1) захтев доставио надлежном органу у два примерка, на обрасцу који признаје 

надлежни орган; 

 2) на захтеву надлежни орган потврдио да је поднета пријава патента у којој се 

подносилац пријаве позвао на депоновани биолошки материјал, као и да подносилац 

захтева има право да захтева издавање узорка депонованог биолошког материјала. 
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 Узорак ће бити учињен доступним само уколико се подносилац захтева обавеже да 

за време трајања патента тражени узорак депонованог биолошког материјала или било 

који материјал добијен из тог узорка неће: 

 1) учинити доступним трећим лицима и 

 2) користити друкчије, већ искључиво у експерименталне или истраживачке сврхе, 

осим ако подносилац пријаве или носилац патента изричито ослободи подносиоца захтева 

овакве обавезе. 

 На захтев подносиоца пријаве, у случају када је пријава одбијена или је поступак 

обустављен из другог разлога, депоновани биолошки материјал учиниће се доступним 

само независном стручњаку у року од 20 година од дана подношења пријаве патента. У 

овом случају сходно се примењују одредбе става 3. овог члана.   

 Обавеза из става 3. тачке 2) овог члана не постоји ако подносилац захтева користи 

издати узорак депонованог биолошког материјала на основу принудне лиценце или 

принудне лиценце у јавном интересу. 

 Захтеви подносиоца пријаве из става 1. тачке 2) и става 4. овог члана могу се 

поднети само до завршетка техничких припрема за објаву пријаве патента. 

 

Поновно депоновање узорка биолошког материјала 

 

Члан 112б 

Ако депоновани биолошки материјал није више доступан код надлежне депозитне 

установе у којој је био депонован, сматраће се да нису наступиле правне последице 

недоступности депонованог биолошког материјала: 

 1) ако депонент, у року од три месеца од дана кад је добио обавештење од надлежне 

депозитне установе да је првобитно депоновани биолошки материјал постао недоступан, 

поново депонује биолошки материјал под условима који су прописани будимпештанским 

споразумом; 

 2) ако депонент приликом поновног депоновања приложи потписану изјаву да је 

поново депоновани биолошки материјал исти као онај који је био првобитно депонован; 

 3) ако надлежни орган, у року од четири месеца од дана поновног депоновања, 

прими примерак потврде о депоновању биолошког материјала, коју издаје надлежна 

депозитна установа и која садржи број пријаве патента, односно патента на који се депозит 

односи.” 

 

Члан 20. 

Назив члана 113. мења се и гласи: „Област примене ”. 

У ставу 2. реч: „мешавина” замењује се речју: „комбинација”. 

 

Члан 21. 

 У члану 114. став 1. после речи: „промет” додаје се реч: „одговарајућег”, а речи: 

„или средства за заштиту биља (у даљем тексту: дозвола) и на сваку примену лека за људе 

или животиње или средства за заштиту биља за које је дозвола издата пре истека рока 

трајања сертификата” замењују се речима: „(у даљем тексту: дозвола) и на сваку примену 

производа као лека за коју је дозвола издата пре истека рока трајања сертификата”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната сертификатом 

односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање одговарајућег средства за 
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заштиту биља у промет (у даљем тексту: дозвола) и на сваку примену производа као 

средства за заштиту биља за коју је дозвола издата пре истека рока трајања сертификата.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 22. 

 У члану 116. став 1. тачка 2) речи: „у промет” замењују се речима: „производа у 

промет као”, а речи: „и да је на снази” бришу се. 

 У тачки 4) речи: „у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту 

биља” замењују се речима: „производа у промет као лека за људе или животиње или 

средства за заштиту биља на територији Републике Србије”. 

  

Члан 23. 

У члану 117. став 2. речи: „објаве података о признању патента из члана 111. овог 

закона” замењују се речима: „признања патента”. 

 

Члан 24. 

У члану 118. став 1. тачка 4) речи: „или уколико то није прва дозвола за стављање у 

промет број и датум те дозволе” замењују се речима: „издата од стране органа надлежног 

за стављање у промет производа на територији Републике Србије”. 

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„копија дозволе из става 1. овог члана у којој је производ идентификован, која 

садржи нарочито број и датум дозволе, као и сажетак карактеристика производа;” 

Став 3 брише се. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „и објављују у службеном гласилу 

у року од шест месеци од датума подношења захтева” бришу се. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. речи: „и објављују” бришу се.   

 

Члан 25. 

 У члану 119. став 1. тачка 2) речи: „став 1, 2. и 3.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.” 

 У тачки 3) после речи: „сертификата” додају се речи: „и да ли је подносилац захтева 

истовремено и носилац основног патента”. 

 У ставу 2. после речи: „позиву” додаје се запета и речи: „односно да се о њима  

изјасни”. 

 У ставу 3. после речи: „позиву” додаје се запета и речи: „односно о њима се не 

изјасни,”, а после речи: „одбацити” додаје се запета и речи: „против кога се може изјавити 

жалба.”  

 Ст. 4, 5. и 6. мењају се и гласе:  

 „Ако су испуњени услови из става 1. овог члана или ако подносилац захтева 

отклони недостатке у року из става 2. овог члана, надлежни орган признаће као датум 

подношења захтева за признање сертификата датум када је сертификат поднет надлежном 

органу.  

Након признања датума подношења пријаве надлежни орган неће дозволити 

промену захтева за признање сертификата у погледу основног патента. 

 Захтев за признање сертификата који испуњава услове из става 1. овог члана 

објављује се у службеном гласилу надлежног органа.” 

 После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 
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 „Надлежни орган ближе прописује податке о захтеву за признање сертификата који 

се објављују.” 

 

 

Члан 26. 

После члана 119. додаје се назив члана и члан 119а, који гласе: 

„Испитивање услова за признање сертификата 

 

Члан 119а 

 

Ако захтев за признање сертификата испуњава услове из члана 119. став 1. овог 

закона, надлежни орган утврђује да ли су на дан подношења захтева испуњени сви услови 

за признање сертификата прописани овим  законом. 

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови за признање сертификата 

прописани овим законом, обавештава подносиоца захтева за признање сертификата о 

резултатима испитивања и позива га, онолико пута колико сматра да је то неопходно, да 

отклони констатоване недостатке, односно да се изјасни о разлозима због којих се 

сертификат не може признати, у року од два месеца од дана пријема обавештења. 

На образложени захтев подносиоца захтева за признање сертификата, надлежни 

орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не 

дуже од три месеца. 

Ако подносилац захтева пропусти да у прописаном року одговори на обавештење о 

резултатима испитивања из става 2. овог члана, надлежни орган ће захтев за признање 

сертификата одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба.  

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови за признање сертификата 

прописани овим законом решењем ће одбити захтев за признање сертификата.” 

 

Члан 27. 

 У члану 120. додају се нови ст. 1, 2. и 3, који гласе: 

„Aко су испуњени услови за признање сертификата прописани овим законом и ако 

је достављен доказ о уплати трошкова објаве, надлежни орган донеће решење о признању 

сертификата којим се одређује његово трајање. 

Ако је истекао законски рок важења основног патента, надлежни орган доноси 

решење из става 1. овог члана, уколико су плаћене и све доспеле годишње таксе за 

одржавање сертификата којима је истекао додатни рок за плаћање. 

Уколико подносилац захтева не плати трошкове и таксе из ст. 1. и 2. овог члана и не 

достави надлежном органу доказе о извршеним уплатама у року који је за то одређен, 

надлежни орган ће захтев одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба.” 

У тачки 4) досадашњег става 1. који постаје став 4. после речи: „датум” додаје се 

реч: „прве”.  

Тачка 5) брише се. 

Досадашња тачка 6) постаје тачка 5). 

 

Члан 28. 

У члану 123. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„У сврху одређивања трајања сертификата из става 1. овог члана, за производ који 

је обухваћен дозволом за стављање у промет средства за заштиту биља, узима се датум 
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издавања прве привремене дозволе за стављање у промет, само ако је привремена дозвола 

непосредно праћена коначном дозволом за стављање у промет за исти производ.” 

 

 

Члан 29. 

 У члану 124. став 1. речи: „на почетку” бришу се, а после речи: „године” додају се 

речи: „на дан почетка”. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Ако подносилац захтева за признање сертификата не плати таксу у року из става 1. 

овог члана, такса се може платити у додатном року од шест месеци, под условом да се 

плати прописана додатна такса. 

Надлежном органу се мора доставити доказ о уплати годишње таксе у року 

прописаном за плаћање.” 

 

Члан 30. 

 У члану 125. став 1. тачка 3) после речи: „уплати” додају се запета и речи: „и то 

наредног дана од дана истека рока из члана 124. став 1. овог закона”.   

У ставу 2. после речи: „сертификата” додају се речи: „у случају из става 1. тачка 4) 

овог члана”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„У случају из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана надлежни орган доноси решење о 

престанку важења сертификата. 

Решење донето у случају из става 1. тач. 2) и 3) овог члана је коначно и против њега 

се може покренути управни спор.” 

 

Члан 31. 

 У називу члана 126. речи: „поступка за стицање и престанак права” бришу се. 

 Члан 126. мења се и гласи: 

„На поступак у вези са признањем, престанком, статусним променама, променама 

података, правима и грађанскоправном заштитом сертификата, сходно се примењују 

одредбе овог закона, ако овим законом није друкчије одређено.” 

 

Члан 32. 

 У члану 127. став 1. тачка 1) после речи: „ако је” додаје се реч: „сертификат”. 

У тачки 2) речи: „патент који обухвата предмет заштите сертификата” замењују се 

речима: „основни патент”. 

У тачки 3) речи: „патент који обухвата предмет заштите сертификата” замењују се 

речима: „основни патент”, а после речи: „престанка” додаје се реч: „основног”. 

 После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, ако је основни патент оглашен ништавим у 

потпуности или делимично, надлежни орган може по службеној дужности огласити 

ништавим и сертификат.” 

 

Члан 33. 

 У члану 130. став 10. после речи: „предлога” додају се речи: „и позвати га да у року 

из става 5. овог члана достави образложене примедбе” 
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У ставу 11. после речи: „облику” додају се речи: „или га надлежни орган није 

позвао да достави патентне захтеве у измењеном облику,”, a речи: „од 30 дана од пријема 

обавештења” замењују се речима: „из става 5. овог члана”. 

После става 13. додаје се нови став 14, који гласи: 

„На образложени захтев носиоца права или подносиоца предлога, уз који се 

доставља доказ о уплати прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 5. 

овог члана за време које сматра примереним.” 

Досадашњи ст. 14. и 15. постају став 15. и 16. 

У досадашњем ставу 16. који постаје став 17. речи: „из става 12, 14. и 15. овог 

члана,” бришу се.  

 У досадашњем ставу 17. који постаје став 18. број: „16.” замењује се бројем: „17.”. 

 Досадашњи став 18. постаје став 19. 

 

Члан 34. 

Назив члана 132. мења се и гласи „Повреда права и право на тужбу”. 

Став 1. мења се и гласи: 

 „Повредом права из објављене пријаве патента или патента или малог патента 

сматра се свако неовлашћено предузимање било које радње из чл. 14. и 15. овог закона.” 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Тужбу због повреде права или постојања озбиљне прeтње да ће  право бити 

повређено може да поднесе: 

1) подносилац пријаве; 

2) носилац права; 

3) стицалац искључиве лиценце.” 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „на пријави” бришу се. 

 После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

 „Стицалац искључиве лиценце може да поднесе тужбу због повреде права у обиму 

у комe је на основу закона или уговора стекао право на искоришћавање проналаска, 

уколико другачије није предвиђено уговором.” 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

 

Члан 35. 

 У члану 133. став 1. после речи: „захтевати” додаје се реч: „нарочито”. 

У ставу 1. тачка 1) реч: „постојања” брише се, а после речи: „права” додају се речи: 

„или озбиљне прeтње да ће право  бити повређено” 

У тачки 2) после речи: „право” додају се речи: „или радњи које представљају 

озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрана понављања таквих или сличних 

радњи под претњом новчане казне”. 

У тачки 3) после речи: „накнада” додају се речи: „имовинске и неимовинске”, а 

речи: „због повреде права” бришу се. 

 Тачка 5) мења се и гласи:  

„искључење из промета, одузимање или уништење, или преиначење без било какве 

накнаде, производа којима се повређује право.” 

 У тачки 6) испред речи: „одузимање” додају се речи: „забрану отуђења,”. 

 Став 2. мења се и гласи:  
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„Ако суд утврди да је повреда права учињена, тужбом се против лицa чије су услуге 

коришћене при повреди права (посредник) може захтевати забрана понављања радњи 

којима се право повређује или њима сличних радњи под претњом новчане казне.” 

У ставу 3. после речи: „одредиће” запета и речи: „у границама тужбеног захтева,” 

бришу се. 

У ставу 4.  после речи: „При разматрању” додаје се реч: „тужбених”, а речи: 

„тражених мера” замењује се речима: „тужбеног захтева”. 

Став 6. брише се. 

 

Члан 36. 

 После члана 133. додаје се назив члана и члан 133а, који гласе: 

„Одређивање висине накнаде штете 

 

члан 133а. 

При одређивању висине накнаде штете ако је учинилац повреде знао или могао да 

зна да чини повреду права суд ће узети у обзир све околности конкретног случаја, као што 

су негативне економске последице које трпи оштећени, укључујући изгубљену добит, 

добит коју је штетник остварио повредом права и, у одговарајућим случајевима, околности 

које немају економски карактер, као што је неимовинска штета.   

 Суд може уместо накнаде штете из става 1. овог члана, када околности случаја то 

оправдавају, да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може бити нижа од 

уобичајене накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета заштите, да 

је то коришћење било законито.” 

 

Члан 37. 

 Члан 134. мења се и гласи: 

 „На предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве 

или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може одредити привремену 

меру: 

 1) одузимања или искључења из промета производа којима се повређује право; 

 2) одузимања или забрану отуђења материјала и предмета (прибор, алат) претежно 

употребљених у стварању производа којима се повређује право, односно претежно 

намењених стварању производа којима се повређује право; 

 3) забране предузимања радњи којима се повређује право или које представљају 

озбиљну претњу да ће право бити повређено. 

Привремена мера из ставa 1. тачкa 3) овог члана може, под истим условима, да се 

одреди и против сваког лица чије услуге се користе да би се извршила повреда права 

(посредник).  

На предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве 

или признато право повређено или да ће бити повређено на комерцијалној основи и које 

учини вероватним постојање околности које би угрозиле накнаду штете, суд може, поред 

привремених мера из става 1. овог члана, одредити и привремену меру: 

1) заплене покретне и непокретне имовине лица против кога се привремена мера 

предлаже;  

2) забране исплата новчаних средстава са рачуна лица против кога се привремена 

мера предлаже. 
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Ради одређивања привремене мере из става 3. овог члана суд може наложити 

достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената и 

података или наложити да се омогући приступ тим документима и подацима. 

Лице коме је издата забрана из става 1. тач. 2) и 3) и става 2. тачка 2) овог члана, као 

и налог из става 4. овог члана, а које не поступи по забрани, односно налогу,  казниће се у 

складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређује поступак извршења и 

обезбеђења.”  

 

Члан 38. 

После члана 134. додају се називи чланова и чл. 134а и 134б, који гласе:   

„Оправдање привремене мере и посебна правила поступка 

 

Члан 134а 

„Када је привремена мера одређена пре покретања парничног или другог поступка, 

тужба, односно предлог за покретање другог поступка ради оправдања мере, мора се 

поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере. 

Суд може одредити привремену меру одмах по пријему предлога за одређивање 

привремене мере и без претходног изјашњења противне странке, a нарочито ако постоји 

опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету.  

Решење којим је одређена привремена мера, у случају из става 2. овог члана, 

доставиће се странкама у поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере. 

 

Укидање привремене мере и накнада штете 

 

Члан 134б 

Ако тужба не буде поднета у року из члана 134а овог закона, односно ако не буде 

покренут други поступак ради оправдања привремене мере, суд ће, на предлог лица против 

кога је привремена мера одређена, обуставити поступак и укинути спроведене радње. 

Ако је привремена мера одређена без изјашњења противне странке у случају из 

члана 134а став 2. овог закона, суд ће, у разумном року, омогућити тој странци, на њен 

предлог, да се изјасни о привременој мери, након чега може обуставити поступак и 

укинути спроведене радње или изменити одређену меру. 

Ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте у складу са овим 

чланом или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна 

претња да ће право бити повређено, лице против кога је одређена привремена мера има 

право на накнаду штете која му је нанета привременом мером. 

Суд може условити одређивање привремене мере полагањем одговарајућег износа 

као средства обезбеђења у случају штете из става 3. овог члана.” 

 

Члан 39. 

 Назив члана и члан 135. мењају се и гласе: 

„Прибављање доказа 

 

Члан 135. 

 Када се једна странка у поступку позива на доказ, довољан да подржи њене наводе 

и тврдње, а који се налази у поседу друге странкe или под њеном контролом, суд ће другу 
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странку позвати да достави поменути доказ, под условом да поверљиве информације буду 

заштићене. 

 Под условима из става 1. овог члана, у случају да је право повређено на 

комерцијалној основи, суд ће, на предлог једне странке у поступку, позвати другу странку 

да достави банкарске, финансијске и пословне документе који се налазе у њеном поседу, 

или под њеном контролом, под условом да поверљиве информације буду заштићене.” 

Члан 40. 

 

Члан 136. мења се и гласи: 

„На предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве 

или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може у току, као и пре 

покретања парничног поступка, одредити обезбеђење доказа, под условом да поверљиве 

информације буду заштићене. 

Обезбеђењем доказа у смислу овог закона сматра се: 

1) узимање детаљног описа производа којима се повређује право, са или без 

узимања узорака тих производа;  

2)         одузимање производа или дела производа којима се повређује право, а ако је 

то оправдано, и одузимање материјала и предмета (прибор, алат) претежно употребљених 

у стварању или стављању у промет производа којима се повређује право, као и докумената 

који се односе на наведено.” 

 

Члан 41. 

После члана 136. додају се називи чланова и чл. 136а и136б, који гласе: 

„Оправдање обезбеђења доказа и посебна правила поступка 

 

Члан 136а  

 Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка, тужба се 

мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења 

доказа. 

 Суд може одредити обезбеђење доказа одмах по пријему предлога за обезбеђење 

доказа и без изјашњења противне странке, a нарочито ако постоји опасност да због 

одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или aкo постоји очигледан ризик да ће 

докази бити уништени.  

 Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 2. овог члана, 

доставиће се странкaмa у поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере. 

 Став 2. овог члана примењују се и на трећа лица од којих се докази прибављају. 

 

Укидање обезбеђења доказа и накнада штете 

 

Члан 136б 

 Ако тужба не буде поднета у року из члана 136а, суд ће на предлог противне 

странке обуставити поступак и укинути спроведене радње.  

 Ако је обезбеђење доказа одређено без изјашњења противне странке суд ће, у 

случају из члана 136а став 2. овог закона, у разумном року, омогућити тој странци, на њен 

предлог, да се изјасни о решењу о обезбеђењу доказа, након чега може обуставити 

поступак и укинути спроведене радње или изменити одређено обезбеђење доказа. 
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 Ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте или ако суд 

утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право 

бити повређено, противна странка има право на накнаду штете која јој је нанета 

обезбеђењем доказа. 

 Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег 

новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка штете из става 3. овог члана. 

 Ст. 1-3. овог члана примењују се и на трећа лица од којих се докази прибављају.”  

  

Члан 42. 

 У члану 139. став 1. речи: „узимајући у обзир озбиљност повреде” замењују се 

речима: „на оправдан и сразмеран захтев лица чије је право повређено”, а реч: „роба” 

замењује се речју: „производа”.  

У ставу 2. тачка 1) речи: „је пронађена роба која се налази у промету, а којом” 

замањују се речима: „су пронађени производи којима”, после речи: „признато право” 

уписују се речи: „на  комерцијалној основи”. 

У тачки 2) речи: „пружа услуге у промету, а” замењује се речима: „на 

комерцијалној основи користи услуге”. 

 У тачки 3) речи: „комерцијалном нивоу” замењују се речима: „комерцијалној 

основи”. 

У тачки 4)  речи: „роба или пружању ” замењује се речима: „производа или 

пружање”.  

У ставу 3. тачка 1) речи: „робе или пружању услуга, као и продавцима којима је 

роба намењена” замењују се речима: „производа или пружање услуга, као и подаци о 

продавцима којима су производи намењени” 

У тачки 2) речи: „количинама произведене, испоручене или наручене робе или 

услуга, као и ценама оствареним за такву робу” замањују се речима: „количини 

произведених, испоручених или наручених производа или услуга, као и подаци о ценама 

оствареним за те производе” 

 После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

 „Одредбе овог члана не искључују:  

1) право да се лицу чије је право повређено пруже потпуније информације; 

2) коришћење у грађанским и кривичним поступцима информација 

достављених у складу са овим чланом;  

3) право да се одбије давање информација којима би се признало учешће у 

повреди права или учешће ближе родбине у повреди права;  

4) примену одредаба о одговорности за злоупотребу добијених информација и 

одредаба којима се уређује заштита података о личности.” 

 

Члан 43. 

 После члана 144. додаје се назив члана и члан 144а, који гласе: 

„Сходна примена других закона 

 

Члан 144а 

На поступак по тужби, предлогу за одређивање привремене мере и предлогу за 

обезбеђење доказа и правном леку, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона 

којим се уређује парнични поступак и закона којим се уређује поступак извршења и 

обезбеђења. 
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Одредбе овог закона које уређују привремене мере и обезбеђење доказа не 

искључују примену одредаба закона којим се уређује парнични поступак и закона којим се 

уређује поступак извршења и обезбеђења. 

На питања у вези са накнадом штете сходно се примењују одговарајуће одредбе 

закона којим се уређују облигациони односи.” 

 

 

 

Члан 44. 

 У члану 149. став 3. мења се и гласи:  

„Ако Европски завод за патенте одржи европски патент на снази са измењеним 

патентним захтевима, носилац патента мора у року од три месеца од датума објаве, у 

службеном гласилу Европског завода за патенте, података о одлуци да европски патент са 

изменама остаје на снази, да достави надлежном органу превод измењеног патентног списа 

на српски језик и да плати прописане трошкове објаве.”  

 Став 4. брише се. 

 Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 6. речи: „у поступку по приговору или 

оглашен ништавим или ограничен у поступку по захтеву из члана 105а Конвенције о 

европском патенту” бришу се. 

Досадашњи став 8. постаје став 7.  

 У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. број: „8.” замењује се бројем: „7.”. 

 После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

 „Превод исправљеног патентног списа, онако како је објављен од стране Европског 

завода за патенте, надлежни орган објавиће на писани захтев носиоца права, уз 

достављање доказа о уплати прописаних трошкова објаве и његовог превода.”  

  

Члан 45. 

 У члану 160. став 1. везник: „и” замењује се везником: „или”. 

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

 „Надлежни орган ближе прописује начин подношења међународне пријаве 

надлежном органу.” 

  

Члан 46. 

 У члану 161. став 5. мења се и гласи: 

„Захтев за суштинско испитивање пријаве из става 1. овог члана подносилац 

пријаве може поднети најкасније у року од шест месеци од дана подношења међународне 

пријаве надлежном органу.” 

 

Члан 47. 

 У члану 164. став 1. после речи: „закона,” додају се речи: „под условом да су 

достављени докази о извршеним уплатама таксе и трошкова из члана 107. став 5. овог 

закона,”. 

 

Члан 48. 

 У члану 165. став 7. речи: „Одредбе чл. 132. до 144.” замењују се речима: Одредбе 

чл. 132. до 144а”.  
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Члан 49. 

 У члану 166. став 1. речи: „малог патента из члана 164. став 1. овог закона,” 

замењују се речју: „права”. 

 У ставу 2. после речи: „задржава” додаје се реч: „признати”, а речи: „малог патента 

или првобитно поднете пријаве” замењују се речима: „из које је претворена”. 

 

 

Члан 50. 

 У члану 168. став 1. после речи: „језик” додају се речи: „(енглески, француски или 

немачки језик)”, а речи: „један од следећих услова” замењују се речима: „следеће услове”. 

 Став 1. тачка 1) мења се и гласи:  

 „да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци или за кажњиво дело које их чини недостојним за обављање послова заступника;”. 

 У тачки 2) речи: „и положен посебан стручни испит у надлежном органу” замењују 

се речима: „или правни факултет”. 

 Тачка 3) мења се и гласи: 

 „да имају најмање три године радног искуства на пословима индустријске својине и 

положен стручни испит у надлежном органу или најмање пет година радног искуства на 

пословима индустријске својине у надлежном органу.” 

 После става 2. додају се ст. 3-6, који гласе: 

„Стручни испит из става 1. тачка 3) полаже се пред испитном комисијом коју 

образује надлежни орган. 

За полагање стручног испита плаћа се прописана накнада. 

Надлежни орган издаје уверење о положеном стручном испиту. 

Надлежни орган ближе прописује програм и начин полагања стручног испита.” 

 

Члан 51. 

 После члана 168. додају се називи чланова и чл. 168а и 168б, који гласе: 

„Упис у Регистар заступника 

 

Члан 168а 

Упис у Регистар заступника врши се на основу писаног захтева физичког, односно 

правног лица. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да уз захтев за упис достави доказе о 

испуњености услова из члана 168. овог закона и доказ о уплати прописане таксе. 

Ако уз захтев за упис нису достављени докази о испуњености услова или доказ о 

уплати прописане таксе, надлежни орган ће закључком одбацити захтев. 

Ако лице из става 1. овог члана испуњава услове за упис у Регистар заступника, 

надлежни орган донеће решење о упису. 

Надлежни орган ће одбити захтев за упис у Регистар заступника ако нису испуњени 

услови прописани чланом 168. овог закона. 

На писани захтев, уз који се доставља доказ о уплати прописане таксе, надлежни 

орган ће уписати промену података уписаних у Регистар заступника.  

Упис у Регистар заступника објављује се у службеном гласилу. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана и 

одређује прилоге који се подносе уз захтев. 
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Обнова, брисање и поновни упис   

  

Члан 168б 

Упис у Регистар заступника обнавља се сваке године, рачунајући од датума уписа. 

За обнову уписа у Регистар заступника, уз писани захтев доставља се и доказ о 

уплати прописане таксе. 

Лице уписано у Регистар заступника брише се из Регистра заступника: 

1) на лични захтев; 

2) у случају смрти физичког лица или престанка постојања правног лица; 

3) у случају лишења пословне способности; 

4) у случају престанка држављанства Републике Србије или осуде за кривично дело 

на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 

недостојним за обављање послова заступника; 

5) у случају да није обновљен упис у Регистар заступника. 

Лице које је брисано из Регистра заступника може се поново уписати у тај регистар, 

ако уз писани захтев достави:  

1) доказ да су престали разлози који су довели до брисања из Регистра заступника у 

случају из става 3. тач. 3) и 4) овог члана ; 

2) доказ о плаћеној такси за упис у Регистар заступника. 

О брисању и поновном упису у Регистар заступника надлежни орган доноси 

решење. 

Брисање и поновни упис у Регистар заступника објављују се у службеном гласилу.” 

 

Члан 52. 

 После члана 171. додаје се назив главе и  глава XIXa, који гласи: 

„XIXa ИНФОРМАЦИОНО-ОБРАЗОВНИ ПОСЛОВИ 

 

Члан 171а 

Надлежни орган обавља информационо-образовне послове у области правне 

заштите проналазака и других права интелектуалне својине: спроводи обуке 

заинтересованим лицима, пружа стручну помоћ органима надлежним за принудно 

спровођење права интелектуалне својине, врши дијагностику интелектуалне својине у 

привредним субјектима, објављује публикације из области интелектуалне својине и врши 

претраживање и издаје извештаје о претраживању, расположивих база података 

индустријске својине. 

За обављање информационо-образовних послова, надлежном органу плаћају се 

таксе и накнаде, сагласно посебним прописима којима се уређују административне таксе и 

накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационо-образовних услуга.” 

 

Самостални чланови 

 

Члан 53. 

Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената, 

Регистар малих патената и Регистар заступника настављају да се воде у складу са овим 

законом. 
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Члан 54. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредбе чл. 16. и 22. 

Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11) примењиваће се и у случају да је 

носилац права или лице које је он овластио ставило заштићени производ у промет на 

територији неке од држава чланица. 

 

 

 

Члан 55.  

Одредбе Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11) којима је 

регулисан сертификат о додатној заштити, као и одредбе члана 2. став 1. тач. 19) до 28) 

престају да важе даном приступања Републике Србије Европској унији. 

 

Члан 56. 

Подзаконски прописи којима се извршава овај закон донеће се у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења подзаконских прописа из става 1. овог члана, примењују се 

подзаконски прописи донети на основу Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 

99/11), ако нису у супротности са овим законом. 

 

Члан 57. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 


