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датума првенства) ће користити ранију пријаву да 
би имале предност у односу на друге пријаве за исти 
проналазак које су друга лица поднела после датума 
првенства. Препоручује се да током поменутог периода 
првенства поднесете пријаву патента у иностранству. 
Пошто је заштита проналаска у многим земљама скуп 
подухват, предузећа би требало пажљиво да бирају 
земље у којима траже заштиту. Постоје три начина 
за заштиту проналаска у иностранству: национални, 
регионални (преко Европске патентне организације) и 
међународни (PCT). Уколико ваше предузеће хоће да 
заштити проналазак у било којој од земаља чланица 
Уговора о сарадњи у области патената (PCT), онда 
треба да размотрите подношење међународне PCT 
пријаве. Ова пријава може бити поднета или у Заводу 
за интелектуалну својину Србије и/или у PCT пријемној 
канцеларији у оквиру Светске орагнизације за 
интелектуалну својину (WIPO) у Женеви у Швајцарској.

Како да комерцијализујете 
патентирану технологију?
Патент је средство које повећава капацитет предузећа 
да извуче корист  од својих проналазака. У циљу 
обезбеђивања опипљиве користи предузећу, потребно 
је ефикасно експлоатисати патент и он ће генерално 
доносити добит само уколико је производ базиран  
на патенту успешан на тржишту или ако повећава 
репутацију и преговарачку моћ предузећа. За увођење 
патентираног проналаска на тржиште постоји више 
могућности:
• директна комерцијализација признатог патента;
• продаја патента неком другом;
• лиценцирање патента другима;
• започињање заједничког улагања или стварање неког 

другог стратешког савеза са онима који имају додатна 
средства



неовлашћено производе, употребљавају, нуде, стављају 
у промет или увозе производ или поступак заснован на 
признатом патенту без дозволе носиоца права. Патент вам 
не даје аутоматски право да користите ваш проналазак, ово 
је повезано са административном ауторизацијом за излазак 
вашег проналаска на тржиште, нпр. лекови.

Како добити патент?
Где започети? Први корак је претраживање стања технике. 
Претраживање стања технике ће спречити да изгубите новац 
за подношење пријаве патента уколико претраживањем буду 
откривене референце из стања технике које ће вероватно 
искључити могућност да патентирате ваш проналазак.

Како и где можете спровести претраживање стања 
технике? Патенти и пријаве патента које је објавио Завода 
за интелектуалну својину Србије су доступни „on-line” 
на сајту завода интелектуалне својине. Такође, Завод 
омогућава услугу самосталног претраживања база података 
заинтересованим клијентима, бесплатно у просторијама 
Завода. Претраживање стања технике може бити извршено 
на основу кључних речи, класификационих симбола или неког 
другог критеријума.

Која врста проналазака може да се штити?
Проналасци морају да испуне следеће услове да би се штитили 
патентом. Морају бити индустријски применљиви, морају 

Шта је патент?
Патент је искључиво право признато за проналазак који је 
производ или поступак који обезбеђује нов начин да се нешто 
уради или нуди ново техничко решење проблема.

Патент се признаје у Заводу за интелектуалну својину 
Републике Србије. Заштита се признаје у ограниченом 
периоду, углавном 20 година, од дана подношења патентне 
пријаве, под условом да су на време плаћене прописане таксе 
за годишње одржавање. Патент је територијално право које 
је ограничено географским границама земље у којој је патент 
признат.

У замену за искључива права стечена патентом, од 
подносиоца пријаве се тражи да открије проналазак јавности 
достављањем детаљног, тачног и потпуног писаног описа 
проналаска у пријави патента. Признати патент и пријава 
патента постају доступни јавности објављивањем у Гласнику 
интелектуалне својине Репубике Србије.

Која права се стичу патентом?
Носилац признатог патента има искључиво право да спречи 
сва друга лица да комерцијално користе проналазак. То 
укључује право да спречи или заустави друга лица да 

показати елемент новости, то јест неке нове карактеристике 
непознате у свеукупном постојећем знању у области технике. 
Ово свеукупно већ постојеће знање назива се „стање 
технике“. Проналазак мора да покаже инвентивни ниво до 
кога не би могао да дође просечан стручњак у тој техничкој 
области. Коначно, предмет пријаве мора бити прихватљив 
као „патентибилан“ на основу Закона о патентима. У Србији, 
научне теорије, математичке методе, биљне или животињске 
сорте, открића природних супстанци, пословни системи или 
методе медицинског лечења нису патентибилни.

Како да поднесете пријаву патента?
Након извршеног претраживања стања технике и одлуке 
да се затражи заштита патентом, потребно је припремити  
пријаву патента  и поднети је Заводу за интелектуалну својину 
Републике Србије. Потребно је да пријава садржи потпун опис 
проналаска, патентне захтеве који одређују обим заштите 
патентом, затим апстракт и нацрт.

Веома је важно имати на уму и обезбедити новчана средства 
за трошкове везане за пријаву патента и њено одржавање. 
Када Завод за интелектуалну својину призна патент, 
неопходно је платити таксу за одржавање права, уобичајено 
на годишњем нивоу, како бисте одржали патент у важности. 
О висини патентих такси можете се информисати на следећој 
адреси:
http://www.zis.gov.rs/sr/home/takse_patenti.html

Заштита проналаска у иностранству?
Заштита патентом у иностранству омогућиће вашем предузећу 
искључива права за проналазак заштићен у тим земљама. 
Заштита у иностранству омогућава вашем предузећу да 
лиценцира проналазак страним фирмама, да развија спољне 
облике сарадње и да приступи  тим тржиштима у партнерству 
са другима.

Датум ваше прве пријаве за предметни проналазак се 
зове датум првенства и наредне пријаве које се у другим 
земаљама поднесу у периоду од 12 месеци (у оквиру тзв. 

Патент даје свом власнику, проналазачу или 
правном лицу, сет искључивих права одобрених 
од стране државе, на период од максимално 20 
година, у замену за јавно откривање информација 
о патентираном проналаску. Искључива права 
подразумевају права да се спрече трећа лица 
да комерцијално искоришћавају патентирани 
проналазак без дозволе власника патента.
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