
 

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ПАТЕНТИМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Значење израза 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 1) подносилац пријаве је лице, које је у складу са законом који се примењује, у 

регистру надлежног органа приказано као лице које је поднело пријаву патента или 

пријаву малог патента; 

 2) пријава је пријава за заштиту проналаска, а свако позивање на пријаву сматра се 

као позивање на пријаву патента, пријаву малог патента, пријаву допунског патента или 

издвојену пријаву; 

 3) надлежни орган је орган државне управе који је надлежан за послове 

интелектуалне својине Републике Србије; 

 4) лице је физичко и/или правно лице; 

 5) заступник је овлашћено лице за предузимање радњи у поступку пред надлежним 

органом; 

 6) регистар је збирка података коју води и одржава надлежни орган, а која се 

односи на поднете пријаве, признате патенте са сертификатима о додатној заштити и, мале 

патенте И ЗАСТУПНИКЕ; 

 7) упис у регистар је сваки акт уношења података у регистар надлежног органа; 

 8) носилац права је лице које је у регистру надлежног органа приказано као носилац 

патента, малог патента, допунског патента и сертификата о додатној заштити; 

 9) поступак пред надлежним органом је свака радња у поступку пред надлежним 

органом по пријави, ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ 

ЗАШТИТИ, ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА, 

СЕРТИФИКАТУ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ, патенту или малом патенту; 

 10) међународна пријава је пријава поднета сагласно Уговору о сарадњи у области 

патената; 

 11) назначени завод је национални завод државе коју је назначио подносилац 

пријаве сагласно Глави I Уговора о сарадњи у области патената; 

 12) изабрани завод је национални завод државе, који је изабрао подносилац пријаве 

сагласно Глави II Уговора о сарадњи у области патената; 

 13) завод прималац је национални завод или регионална организација код које је 

поднета међународна пријава; 

 14) Конвенција о европском патенту је Конвенција о европском патенту потписана 

5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. 

децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године; 

 15) европска пријава патента је пријава патента поднета на основу Конвенције о 

европском патенту, као и међународна пријава патента поднета на основу Уговора о 

сарадњи у области патената, за коју Европски завод за патенте обавља послове као 

назначени или изабрани завод и у којој је назначена Република Србија; 

 16) европски патент је патент признат од стране Европског завода за патенте на 

основу европске пријаве патента и у складу са Конвенцијом о европском патенту, у којој је 

назначена Република Србија; 
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 17) национална пријава патента или малог патента је пријава патента односно малог 

патента која је поднета на основу овог закона надлежном органу; 

 18) национални патент или мали патент је патент или мали патент признат на 

основу националне пријаве патента или пријаве малог патента; 

 19) сертификат је сертификат о додатној заштити признат за лекове за људе или 

животиње или средства за заштиту биља; 

 20) лек значи сваку супстанцу или мешавину КОМБИНАЦИЈУ супстанци 

намењених за лечење или спречавање болести код људи или животиња и сваку супстанцу 

или мешавину КОМБИНАЦИЈУ супстанци која се може применити на људима или 

животињама у сврху постављања медицинске дијагнозе или обнављања ПОНОВНОГ 

УСПОСТАВЉАЊА, исправљања или прилагођавања ИЗМЕНЕ физиолошких функција 

код људи или животиња; 

 21) основни патент значи патент који је у захтеву за признање сертификата одређен 

од стране носиоца патента а којим се штити производ из члана 113. став 2. овог закона, 

ПРЕПАРАТ ИЗ ТАЧКЕ 25. ОВОГ ЧЛАНА, поступак за добијање производа или примена 

производа; 

 22) средство за заштиту биља је активна супстанца или препарат који садржи једну 

или више активних супстанци у коначном облику, а који је намењен за: 

 (1) заштиту биља или биљних производа од штетних организама или спречавање 

деловања штетних организама, 

 (2) деловање на животне процесе биљака различито од начина деловања средстава 

за исхрану биља, као што су регулатори развоја и раста биљака, 

 (3) заштиту биљних производа током складиштења, који се примењују пре или 

после жетве, односно бербе, изузев конзерванса, 

 (4) уништавање нежељених биљака или њихових делова., 

(5) УНИШТАВАЊЕ ДЕЛОВА БИЉАКА, КОНТРОЛА ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ 

НЕЖЕЉЕНОГ РАСТА БИЉАКА. 

 23) супстанца је хемијски елемент и његова једињења, који се јављају у природи 

или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће које су условљене 

процесом производње; 

 24) активна супстанца је супстанца или микроорганизам, УКЉУЧУЈУЋИ ВИРУСЕ, 

која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље, биљне делове 

ДЕЛОВЕ БИЉАКА или биљне производе; 

 25) препарат је мешавина или раствор две или више супстанци, ОД КОЈИХ ЈЕ 

НАЈМАЊЕ ЈЕДНА АКТИВНА СУПСТАНЦА, намењених за примену као средство за 

заштиту биља или као ађувант; 

 26) биље су живе биљке и живи биљни делови, укључујући свеже воће, поврће 

ПЛОДОВЕ и семе; 

 27) биљни производи су непрерађени производи биљног порекла или биљни 

производи који су једноставно прерађени млевењем, сушењем или пресовањем али 

искључујући само биље ИЗ ТАЧКЕ 26. ОВОГ ЧЛАНА; 

 28) штетни организми су било која врста, сој или биотип који припада биљном или 

животињском царству, А ТАКОЂЕ ВИРУСИ, БАКТЕРИЈЕ И МИКОПЛАЗМЕ или 

патогени агенс штетан за биље или биљне производе. 
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Заступање 

 

Члан 5. 

 Страно физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на 

територији Републике Србије, у поступку пред надлежним органом, мора заступати 

заступник уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат. 

 Изузетно од одредбе става 1. овог члана, страно физичко или правно лице може 

самостално без заступника предузимати следеће радње: 

 1) подношење пријаве и предузимање других радњи у сврху утврђивања датума 

подношења пријаве за заштиту проналаска; 

 2) примати обавештења од стране надлежног органа у вези са поступцима из тачке 

1) овог става; 

 3) плаћати таксе и накнаде трошкова управног поступка. 

 У случају самосталног предузимања радњи из става 2. овог члана, страно физичко 

или правно лице мора именовати пуномоћника за пријем писмена са адресом која мора 

бити на територији Републике Србије. 

 Ако страно физичко или правно лице не именује заступника или не именује 

пуномоћника за пријем писмена у складу са одредбом става 3. овог члана, надлежни орган 

ће га писаним путем позвати да у року од три месеца од пријема обавештења именује 

заступника или пуномоћника за пријем писмена и у позиву га упозорити на правне 

последице непоступања по позиву. 

 Ако страно физичко или правно лице не поступи по позиву надлежног органа из 

става 4. овог члана, надлежни орган ће закључком одбацити поднесак ИЛИ ПРИЈАВУ и 

одредити доставу прибијањем на огласној табли надлежног органа. 

 ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИМ ЈЕ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ОДБАЦИО ПРИЈАВУ, МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА. 

 Изузетно од одредбе става 1. овог члана таксу за одржавање права из пријаве и 

признатог права може платити било које лице, у име и за рачун подносиоца пријаве или 

носиоца права. 

 

Изузеци од патентибилности 

 

Члан 9. 

 Патентом или малим патентом се не могу штитити: 

 1) проналасци чија би комерцијална употреба била противна јавном поретку или 

моралу, с тим да се комерцијална употреба неће сматрати противна јавном поретку или 

моралу само зато што је забрањена законом или другим прописом, а нарочито следеће: 

 (1) поступци клонирања људских бића; 

 (2) поступци за промену генетског идентитета герминативних ћелија људских бића; 

 (3) коришћење људског ембриона у индустријске или комерцијалне сврхе; 

 (4) поступци измене генетског идентитета животиња, ако је вероватно да ти 

поступци изазивају патњу животиња, без постизања значајне медицинске користи за 

човека или животињу, као и животиње које су резултат таквих поступака. 

 2) проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или 

поступке лечења који се примењују непосредно на људском или животињском телу, с тим 

што се ова одредба неће примењивати на производе, а посебно на супстанце и композиције 

за употребу у тим поступцима; 
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 3) биљна сорта или животињска раса или битно биолошки поступак за добијање 

биљке или животиње, с тим што се ова одредба неће примењивати на микробиолошки 

поступак или производ добијен тим поступком. 

 Биљна сорта из става 1. тачке 3) овог члана јесте скуп биљака унутар јединствене 

ботаничке класификације најниже познате категорије ЈЕДНОГ БОТАНИЧКОГ ТАКСОНА 

НАЈНИЖЕГ ПОЗНАТОГ РАНГА, који се, без обзира на то да ли су у потпуности 

испуњени услови за додељивање права оплемењивача, може: 

 1) дефинисати на основу изражавања особина које су последица утицаја датог 

генотипа или комбинације генотипова; 

 2) разликовати од другог скупа биљака по изражавању најмање једне од датих 

особина; 

 3) сматрати јединицом у односу на могућности сорте за размножавање без промена. 

 Битно биолошки поступак из става 1. тачке 3). овог члана је поступак за добијање 

биљака или животиња који се у потпуности састоји од природних појава као што су 

укрштање или селекција; 

 Микробиолошки поступак из става 1. тачке 3) овог члана је поступак који обухвата 

или се изводи на микробиолошком материјалу или чији је производ такав материјал. 

 

Ограничења права у вези са биолошким материјалом 

 

Члан 25. 

 Набавком заштићеног биљног репродуктивног материјала за пољопривредну 

употребу, од носиоца патента или уз његову сагласност, пољопривредни произвођач стиче 

овлашћење да на сопственом имању размножава или умножава убрани материјал под 

условима који су одређени законом који регулише заштиту права оплемењивача биљних 

сорти, с тим да се тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе. 

 Набавком заштићеног животињског репродуктивног материјала или животиња за 

пољопривредну употребу од носиоца патента или уз његову сагласност, произвођач стиче 

овлашћење за коришћење заштићених животиња или животињског репродуктивног 

материјала у сврху обављања сопствених пољопривредних активности, али не за продају у 

оквиру или у сврху комерцијалне репродуктивне активности. 

 

Принудна лиценца у корист оплемењивача биљних сорти  

УНАКРСНА ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА У КОРИСТ ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ И 

НОСИОЦА ПАТЕНТА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА БИОТЕХНОЛОШКИ ПРОНАЛАЗАК 

 

Члан 29. 

 Кад оплемењивач биљака не може да стекне или користи право оплемењивача 

биљне сорте, а да тиме не повреди ранији патент који се односи на биотехнолошки 

проналазак, он може органу државне управе надлежном за послове пољопривреде поднети 

захтев за издавање принудне лиценце за коришћење заштићеног проналаска У ОБИМУ 

КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ. 

 Принудна лиценца из става 1. овог члана не може бити искључива, а издаје се у 

обиму који је неопходан за коришћење права оплемењивача биљне сорте. 

 Ако принудна лиценца буде издата, носилац патента има право на унакрсну 

принудну лиценцу за коришћење права оплемењивача ЗАШТИЋЕНЕ биљне сорте, под 

разумним условима. 
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 Кад носилац патента који се односи на биотехнолошки проналазак не може да 

користи своје право, а да тиме не повреди раније право оплемењивача биљне сорте, он 

може поднети органу државне управе надлежном за послове пољопривреде захтев за 

издавање принудне лиценце за коришћење 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 

ЗАШТИЋЕНЕ БИЉНЕ СОРТЕ.  

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. 

Подносилац захтева за принудну лиценцу из ст. 1. и 4.3. овог члана мора доказати: 

 1) да је безуспешно покушао да прибави уговорну лиценцу; 

 2) да биљна сорта или биотехнолошки проналазак представља значајан технички 

напредак од посебног економског интереса, у односу на проналазак заштићен патентом 

или заштићену биљну сорту. 

 Принудна лиценца из ст. 1. и 4.3. овог члана може се преносити само заједно са 

производним погоном у којем се искоришћава проналазак за који је издата. 

 За принудну лиценцу из ст. 1. и 4.3. овог члана стицалац лиценце дужан је да плаћа 

одговарајућу накнаду. 

 

Таксе и накнаде трошкова 

 

Члан 69. 

У управном поступку пред надлежним органом плаћају се таксе и накнаде 

трошкова поступка, сагласно посебним прописима којима се уређују административне 

таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга а за 

које се надлежном органу достављају докази о уплатама. 

 За увид у пријаве патената, издавање копија докумената, поновно успостављање 

права, објаву података о пријавама патената и објаве података о признатим правима, 

штампање патентног списа и других послова које спроводи надлежни орган у складу са 

овим законом плаћају се накнаде. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА ДОКУМЕНАТА, ОБЈАВУ ПОДАТАКА О ПРИЗНАТИМ 

ПРАВИМА, ШТАМПАЊЕ ПАТЕНТНOГ СПИСА, КАО И ЗА ДРУГЕ ПОСЛОВE КОЈЕ 

СПРОВОДИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ПЛАЋАЈУ СЕ 

НАКНАДЕ. 

 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. 

Висину и начин плаћања накнада из става 2. овог члана утврђује Влада. 
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Регистри 

 

Члан 70. 

 Надлежни орган води Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар 

пријава малих патената и, Регистар малих патената И РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА. 

 Регистар пријава патената садржи нарочито: број пријаве и датум подношења 

пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; назив проналаска; податке 

о променама које се односе на пријаву (пренос права, лиценца, залога и др.). 

Регистар патената садржи нарочито: регистарски број патента; број и датум решења 

о признању патента; датум регистровања патента; податке о носиоцу патента; податке о 

проналазачу; назив проналаска; податке о променама које се односе на патент (пренос 

права, лиценца, залога и др.); датум и врста одлуке по предлогу за оглашавање ништавим 

решења о признању патента; податке о престанку признатог права; број и датум прве 

дозволе за стављање производа у промет или назначење ако је тај производ већ био 

предмет сертификата; датум признања сертификата; податке о променама у вези са 

сертификатом о додатној заштити (пренос права, лиценца, залога и др.). 

Регистар пријава малих патената садржи нарочито: број пријаве и датум подношења 

пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; назив проналаска; податке 

о променама које се односе на пријаву (пренос права, лиценца, залога и др.). 

Регистар малих патената садржи нарочито: регистарски број малог патента; број и 

датум решења о признању малог патента; датум регистровања малог патента; податке о 

носиоцу малог патента; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о променама 

које се односе на мали патент (пренос права, лиценца, залога и др.); датум и врсту одлуке 

по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању малог патента; податке о 

престанку признатог права. 

          РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА САДРЖИ НАРОЧИТО ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА КОЈА 

ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ПРОПИСАНЕ ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин вођења јавних регистара из 

става 1. овог члана. 

 

Поновно успостављање права 

 

Члан 73. 

Ако подносилац пријаве или носилац права упркос дужној пажњи коју су захтевале 

околности, пропусти да, у прописаном року, предузме неку радњу у поступку, чија је 

непосредна правна последица губитак ПРИЗНАТОГ ДАТУМА ПОДНОШЕЊА, права из 

пријаве или признатог права, надлежни орган ће решењем дозволити поновно 

успостављање права, ако подносилац пријаве или носилац права у прописаном року: 

1) поднесе предлог за поновно успостављање права у писаној форми и предузме све 

пропуштене радње; 

2) наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме пропуштене радње И 

УЧИНИ ИХ ВЕРОВАТНИМ; 

3) достави доказ о оправданости разлога због којих се захтева поновно 

успостављање права; 

43) достави доказ о плаћеној прописаној такси, као и доказ о накнади прописаних 

трошкова. 
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АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОЗВОЛИ ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА 

ПОНИШТИЋЕ РЕШЕЊЕ ИЛИ ЗАКЉУЧАК КОЈИ ЈЕ ДОНЕО У ВЕЗИ СА 

ПРОПУШТАЊЕМ.  

Предлог за поновно успостављање права подноси се у року од три месеца од дана 

кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је подносилац предлога 

касније сазнао за пропуштање, од дана сазнања за пропуштање, али не по протеку рока од 

12 месеци од дана пропуштања рока или ако се предлог односи на неплаћање таксе за 

одржавање права, најкасније 12 месеци од дана истека додатног рока за плаћање из члана 

40. става 5. овог закона. 

Предлог за поновно успостављање права поднет након истека рока из става 2. овог 

члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана надлежни орган 

ће предлог за поновно успостављање права одбацити закључком. 

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. 

Ако подносилац предлога за поновно успостављање права не достави доказ о 

плаћеној прописаној такси и накнади прописаних трошкова из става 1. тачке 4) овог члана 

надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави наведене доказе у року који 

надлежни орган одреди. 

Ако доказ о плаћеној прописаној такси и доказ о накнади прописаних трошкова не 

буду достављени у остављеном року АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА НЕ ПОСТУПИ 

ПО ПОЗИВУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА надлежни орган ће предлог за поновно 

успостављање права одбацити закључком.  

Предлог за поновно успостављање права не може се поднети због пропуштања рока 

за предузимање следећих радњи у поступку: 

1) подношење предлога из става 1. овог члана; 

2) подношење захтева за продужење рока; 

3) подношење захтева за наставак поступка; 

4) радњи у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака; 

5) подношење захтева за обнову права првенства и захтева за исправљање или 

допуну захтева за признање права првенства. 

Предлог за поновно успостављање права поднет због пропуштања радњи наведених 

у ставу 7. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Надлежни орган не може одбити предлог из става 1. овог члана, у целости или 

делимично, уколико претходно не обавести подносиоца предлога о разлозима одбијања и 

не позове га да се у року од два месеца писмено изјасни о тим разлозима. 

Свако савесно лице које је отпочело коришћење у производњи проналаска који је 

предмет објављене пријаве или које је извршило све неопходне припреме за отпочињање 

таквог коришћења у времену између губитка права и објаве података о усвајању предлога 

за поновно успостављање права, има право да настави коришћење проналаска искључиво 

у производне сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе. 

Подаци о поновном успостављању права се објављују ИЗ ОБЈАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ 

ИЛИ ПРИЗНАТОГ ПРАВА у службеном гласилу.  
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Надлежни орган ближе прописује садржину предлога за поновно успостављање 

права и услове из става 1. овог члана, ближе одређује податке о поновном успостављању 

права који се објављују, као и прилоге који се подносе уз предлог и прописује њихову 

садржину. 

 

Наставак поступка 

 

Члан 74. 

 Ако је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок одређен од стране 

надлежног органа за предузимање радње у поступку пред надлежним органом у вези са 

пријавом или признатим правом из члана 107. став 5. 6. и члана 149. став 9. 8. овог закона, 

може поднети захтев за наставак поступка у вези са пријавом или признатим правом, а 

надлежни орган ће решењем допустити наставак поступка, под условом да подносилац 

пријаве или носилац права:  

 1) поднесе захтев за наставак поступка у писаној форми и изврши све пропуштене 

радње у прописаном року; 

 2) достави доказ о плаћеној прописаној такси.  

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОЗВОЛИ НАСТАВАК ПОСТУПКА ПОНИШТИЋЕ 

ЗАКЉУЧАК КОЈИ ЈЕ ДОНЕО У ВЕЗИ СА ПРОПУШТАЊЕМ.  

Захтев за наставак поступка може се поднети у року од три месеца од дана пријема 

обавештења надлежног органа о пропуштању рока одређеног од стране надлежног органа 

или од пријема обавештења о губитку права као непосредној правној последици 

пропуштања рока. 

 Захтев за наставак поступка поднет након истека рока из става 2. 3. овог члана 

надлежни орган ће одбацити закључком. 

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана надлежни орган 

ће захтев за наставак поступка одбацити закључком. 

 Ако подносилац захтева за наставак поступка не достави доказ о плаћеној 

прописаној такси из става 1. тачке 2) овог члана надлежни орган ће га писаним путем 

позвати да достави наведени доказ и одредити рок у коме је дужан да достави тај доказ. 

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. 

 Ако доказ о плаћеној прописаној такси не буде достављен у остављеном року 

надлежни орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком.  

 Захтев за наставак поступка не може се поднети ако је пропуштен рок: 

 1) из става 2. 3. овог члана; 

 2) за подношење захтева за обнову права првенства и захтева за исправљање или 

допуну захтева за признање права првенства; 

 3) за подношење предлога за поновно успостављање права из члана 73. овог закона; 

 4) за подношење другог или било ког каснијег захтева за продужење рока; 

 5) за радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више 

странака. 
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Захтев за наставак поступка поднет због пропуштања рокова наведених у ставу 7. 

овог члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Надлежни орган претходно обавештава подносиоца захтева из става 1. овог члана о 

разлозима због којих захтев за наставак поступка намерава да одбије у целости или 

делимично, те позива подносиоца захтева да се у року од два месеца од дана пријема 

позива изјасни о тим разлозима. 

Ако је надлежни орган усвојио захтев из става 1. овог члана на одговарајући начин 

примењује се одредба члана 73. став 10. овог закона. 

ПОДАЦИ О НАСТАВКУ ПОСТУПКА ИЗ ОБЈАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ ИЛИ 

ПРИЗНАТОГ ПРАВА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за наставак поступка и услове 

из става 1. овог члана, као и прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 

садржину. 

  

Промена имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца права 

 

Члан 75. 

 Надлежни орган, на захтев носиоца права или подносиоца пријаве решењем 

одлучује о упису у одговарајући регистар промене имена и адресе носиоца права или 

подносиоца пријаве, КАО И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ. 

Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број 

патента или малог патента, број пријаве, податке о носиоцу права и подносиоцу пријаве, 

назначење врсте промене, доказ за промену имена подносиоца или носиоца права. 

 Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис промене имена и 

адресе подносиоца пријаве и носиоца права који се односи на више патената или малих 

патената или више пријава, под условом да су регистарски бројеви или бројеви пријава 

назначени у захтеву. 

 Ако захтев за упис промене имена и адресе носиоца права и подносиоца пријаве не 

садржи прописане податке, надлежни орган ће писаним путем позвати подносиоца захтева 

да исти уреди у року од два месеца од дана пријема позива. 

 На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене имена и адресе, уз 

плаћање прописане таксе, о чему се доставља доказ о извршеној уплати, надлежни орган 

ће продужити рок из става 4. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од 

два месеца. 

 Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, надлежни орган 

ће захтев за упис промене из става 1. овог члана одбацити закључком.  

 Ако подносилац пријаве или носилац права који је држављанин Републике Србије 

промени адресу тако да се иста не налази на територији Републике Србије у захтеву за 

упис промене адресе мора именовати пуномоћника за пријем писмена са адресом на 

територији Републике Србије. 

 Ако држављанин Републике Србије не именује пуномоћника за пријем писмена у 

складу са одредбом става 7. овог члана, надлежни орган ће га писаним путем позвати да у 

року од три месеца од пријема позива именује пуномоћника за пријем писмена и у позиву 

га упозорити на правне последице непоступања по позиву. 

 Ако држављанин Републике Србије не поступи по позиву надлежног органа из 

става 8. овог члана надлежни орган ће закључком одредити да се сва даља достава врши 

прибијањем на огласној табли надлежног органа. 
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 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. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене из става 1. 

овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину. 

  

1. Покретање поступка за заштиту проналаска 

 

Подношење пријаве 

 

Члан 77 

 Поступак за заштиту проналаска покреће се подношењем пријаве надлежном 

органу. 

 Пријава за заштиту проналаска подноси се на српском језику. 

 Пријава за заштиту проналаска може се поднети и на страном језику, с тим да 

подносилац пријаве достави њен превод на српски језик. 

 Ако подносилац пријаве не достави превод пријаве из става 3. овог члана, надлежни 

орган ће позвати подносиоца пријаве да достави превод у року од два месеца од дана 

пријема обавештења. 

 Ако подносилац пријаве не достави превод пријаве у року из става 4. овог члана 

надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ 

ЖАЛБА. 

 Надлежном органу подноси се и пријава којом се захтева заштита проналаска у 

иностранству, ако је то у складу са међународним уговорима. 

 Правна заштита проналаска у Републици Србији остварује се и путем пријаве која 

је поднета у иностранству, ако је то у складу са међународним уговорима. Тако поднета 

пријава има исто правно дејство као и национална пријава, осим ако одговарајућим 

међународним уговорима није другачије одређено. 

 Надлежни орган ближе прописује начин подношења пријаве за заштиту проналаска. 

 

Опис проналаска 

 

Члан 82. 

 Проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће 

области може извести. 

 Ако се проналазак односи на биолошки материјал и ако га није могуће извести на 

основу описа проналаска, сматраће се да опис проналаска испуњава услов из става 1. овог 

члана ако је узорак природно обновљивог биолошког материјала депонован у надлежној 

установи најкасније на датум подношења пријаве патента. 

 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: 
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 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. 

Надлежна установа из става 2. овог члана је установа која је одређена на основу 

Будимпештанског споразума о признању МЕЂУНАРОДНОМ ПРИЗНАВАЊУ депозита 

микроорганизама ради поступка патентирања. 

 Опис проналаска садржи нарочито: назив проналаска, област технике на коју се 

проналазак односи, дефинисан технички проблем за чије се решење тражи заштита права, 

стање технике уколико се оно, према сазнањима подносиоца пријаве може сматрати 

корисним за разумевање проналаска, излагање суштине проналаска, кратак опис слика 

нацрта, ако их има и детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз 

навођење примера извођења и са позивом на нацрт, ако постоји. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину и начин описа проналаска.  

 

Члан 86. 

 За признање датума подношења пријаве пријава поднета надлежном органу на тај 

датум мора да садржи: 

 1) назначење да се тражи признање права; 

 2) име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве; 

 3) опис проналаска и у случају да опис не испуњава прописане услове или позивање 

на претходно поднету пријаву. 

 Надлежни орган ближе прописује начин позивања на претходно поднету пријаву. 

 

2. Посебне врсте пријава 

 

Издвојена пријава 

 

Члан 87. 

 Ако се једна пријава којој је признат датум подношења односи на више проналазака 

који нису међусобно повезани јединственом проналазачком замисли (првобитна пријава), 

подносилац пријаве може сам или на захтев надлежног органа да из те пријаве издвоји 

један или више проналазака и да за сваки од њих поднесе посебну пријаву (издвојена 

пријава). 

 Издвојена пријава се може поднети до окончања поступка испитивања првобитне 

пријаве. 

Издвојена пријава може имати за предмет само оно што је садржано у првобитној 

пријави онаквој каква је поднета и тада задржава датум подношења првобитне пријаве и, 

ако има основа, ужива право првенства. 



 

12 

 

 Такса за подношење пријаве и такса за израду извештаја о претраживању стања 

технике по предмету проналаска уплаћују се за сваку издвојену пријаву у року од месец 

дана од дана подношења пријаве, а доказ о извршеним уплатама доставља се надлежном 

органу. 

 Ако се доказ о уплатама таксе из става 4. овог члана не достави надлежном органу 

благовремено, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, ПРОТИВ КОГА СЕ 

МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА. 

 

Допунска пријава патента 

 

Члан 88. 

 Ако подносилац пријаве патента или носилац патента допуни или усаврши 

проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента, за извршену допуну, 

или усавршавање, може поднети допунску пријаву која не задржава датум подношења 

основне пријаве. 

 Допунска пријава патента се може поднети на основну пријаву или на основни 

патент. 

 Одустанком од основне пријаве патента обуставља се поступак по допунској 

пријави. Ако се поступак по основној пријави обустави из било ког другог разлога, 

подносилац пријаве има право, да у року од три месеца од дана правноснажности одлуке о 

обустави поступка, поднесе надлежном органу захтев да допунска пријава постане 

основна. 

 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. 

 На основу допунске пријаве, може се стећи допунски патент, с тим што он не може 

бити признат пре признања основног патента. 

 Ако основни патент престане да важи или решење о његовом признању буде 

поништено, носилац патента има право да у року од три месеца од датума престанка 

патента или правноснажности одговарајућег решења, поднесе надлежном органу захтев да 

допунски патент постане основни. 

 АКО НОСИЛАЦ ПАТЕНТА НЕ ПОДНЕСЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ ЗАХТЕВ ДА 

ДОПУНСКИ ПАТЕНТ ПОСТАНЕ ОСНОВНИ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОПУНСКОГ ПАТЕНТА. 

 Ако постоји више допунских пријава или патената, само један од њих постаје 

основни, а остали се, као допунски, на захтев подносиоца пријаве или носиоца патента, 

који се подноси у року из става 5. 6. овог члана, везују за основну пријаву или патент. 

 

Признање датума подношења пријаве 

 

Члан 97. 

 По пријему пријаве, надлежни орган испитује да ли су испуњени услови из члана 

86. овог закона за признање датума подношења пријаве. 

 Ако утврди да нису испуњени услови из члана 86. овог закона, надлежни орган ће 

позвати подносиоца пријаве да у року од два месеца од датума пријема обавештења 

отклони уочене недостатке, уз упозорење о правним последицама пропуштања. 
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 Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року из става 2. овог члана, 

надлежни орган закључком признаје ПРИЗНАЋЕ као датум подношења пријаве онај датум 

кад је подносилац пријаве отклонио уочене недостатке. 

 Ако пријава садржи позив на нацрт који није садржан у пријави, надлежни орган 

позива подносиоца пријаве да достави нацрт у року од два месеца. Ако подносилац 

достави нацрт у прописаном року, датумом подношења пријаве сматраће се датум пријема 

нацрта. Уколико нацрт не буде достављен, сматраће се да се подносилац на нацрт није ни 

позвао. 

 Пријава којој је признат датум подношења, уписује се у Регистар пријава патената 

или Регистар пријава малих патената. 

 Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из става 2. овог члана, 

надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба 

Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор 

у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 

 

Формално испитивање пријаве 

 

Члан 99. 

 После признања датума подношења пријаве, надлежни орган испитује да ли је: 

 1) плаћена такса за подношење пријаве и достављен доказ о уплати прописне таксе; 

 2) достављено уредно пуномоћје заступника или изјава о заједничком 

представнику, у одговарајућем случају; 

 3) у пријави назначен проналазач, односно да ли постоји његова изјава да не жели 

да буде наведен у пријави; 

 4) поднет уредан захтев за признање права првенства; 

 5) достављена изјава о основу стицања права на подношење пријаве; 

 6) ако је подносилац пријаве страно лице, пријава поднета у смислу члана 5. овог 

закона; 

 7) садржај пријаве у складу са чланом 79. овог закона; 

 8) задовољена форма списа у пријави; 

 9) нацрт сачињен у смислу члана 85. овог закона; 

 10) апстракт сачињен у смислу члана 84. овог закона; 

 11) испуњен услов из члана 81. овог закона. 

 Ако се испитивањем из става 1. овог члана утврди да пријава није састављена у 

складу с одредбом става 1. овог члана, надлежни орган, уз навођење разлога, позива 

подносиоца пријаве да у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три 

месеца отклони недостатке. 

 На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган може продужити рок 

из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца. 

 Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, ОСИМ У 

СЛУЧАЈУ НЕДОСТАВЉАЊА ИЗЈАВЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРЕДСТАВНИКУ, надлежни 

орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба Влади у року 

од 15 дана од дана његовог пријема. 

 Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор 

у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 
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 Надлежни орган ближе прописује форму списа у пријави из става 1. тачке 8) овог 

члана. 

 

Извештај о претраживању 

 

Члан 100. 

 Ако пријава патента испуњава услове из члана 99. став 1. овог закона, надлежни 

орган позива подносиоца пријаве патента да у року од месец дана од дана пријема позива 

поднесе захтев за израду извештаја о претраживању стања технике по предмету 

проналаска (у даљем тексту: извештај о претраживању) и да плати таксу за израду 

извештаја о претраживању. 

 Подносилац пријаве може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и 

пре пријема позива из става 1. овог члана. 

 По пријему захтева за израду извештаја о претраживању и доказа о плаћеној такси 

надлежни орган ће на основу патентних захтева, а имајући у виду садржај описа и нацрта 

израдити извештај о претраживању и доставити га подносиоцу пријаве патента. 

 Ако надлежни орган утврди да пријава патента није у складу са овим законом тако 

да није могуће у погледу свих или неких предмета патентних захтева израдити потпун 

извештај о претраживању, то констатује у изјави или, уколико је то делимично изводљиво, 

израђује извештај о претраживању само за један део пријаве или делимични извештај. 

 Делимични извештај о претраживању се израђује и када пријава патента не 

испуњава услове јединства проналаска. 

 Изјава или делимични извештај из става 4. овог члана важе у даљем поступку као 

извештај о претраживању. 

 Надлежни орган ће уз објаву пријаве патента објавити и извештај о претраживању. 

Ако извештај о претраживању није могуће објавити у исто време кад и пријаву патента, 

биће накнадно објављен. 

 Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев и не достави доказ о 

плаћеној такси за израду извештаја о претраживању из става 1. овог члана, надлежни орган 

ће пријаву патента одбацити закључком, ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА. 

 Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за израду извештаја о 

претраживању и садржину извештаја о претраживању. 

 

Објава пријаве патента 

 

Члан 102. 

 Пријава патента се објављује што је пре могуће у службеном гласилу и то: 

 1) након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења, а ако је 

затражено право првенства, рачунајући од датума тог првенства или 

 2) на захтев подносиоца пријаве, пријава патента може се објавити и раније, али не 

пре истека рока од три месеца од датума подношења ПРИЈАВЕ. 

 Пријава патента се објављује истовремено када се издаје и патентни спис, уколико 

одлука о признању патента ступи на снагу пре истека рока наведеног у ставу 1. тачка 1) 

овог члана. 

ПРИЈАВА ПАТЕНТА НЕЋЕ СЕ ОБЈАВИТИ АКО ПОДНОСИЛАЦ ОДУСТАНЕ 

ОД ПРИЈАВЕ ПРЕ ЗАВРШЕТКА ТЕХНИЧКИХ ПРИПРЕМА ЗА ЊЕНУ ОБЈАВУ. 
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 Надлежни орган ближе прописује КАДА СЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ОБЈАВУ 

ПРИЈАВЕ СМАТРАЈУ ЗАВРШЕНИМ, КАО И садржину објаве пријаве патента. 

 

Захтев за суштинско испитивање пријаве патента 

 

Члан 103. 

 Захтев за суштинско испитивање пријаве патента подносилац пријаве може поднети 

најкасније у року од шест месеци од дана достављања извештаја о претраживању. 

 У случају пропуштања рока из става 1. овог члана, подносилац пријаве може 

поднети захтев за суштинско испитивање пријаве патента у накнадном року од 30 дана од 

дана пријема обавештења о протеку рока. 

 Сматра се да је захтев из става 1. овог члана поднет када је плаћена такса за 

суштинско испитивање и достављен доказ о извршеној уплати. 

 Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 

 Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев из става 1. овог 

члана, надлежни орган ће пријаву патента одбацити закључком, ПРОТИВ КОГА СЕ 

МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА. 

 

Суштинско испитивање 

 

Члан 104. 

 У поступку суштинског испитивања пријаве патента, надлежни орган испитује да 

ли је предмет заштите: 

 1) проналазак у смислу чл. 7. и 8. овог закона; 

 2) проналазак који се у смислу члана 9. овог закона не може заштитити патентом; 

 3) проналазак у складу са чланом 78. овог закона о јединству проналаска; 

 4) описан јасно и потпуно, у смислу чл. 82. овог закона, као и да ли испуњава 

прописане услове у смислу чл. 83. и 85. овог закона; 

 5) техничко решење одређеног проблема, да ли је нов, у смислу чл. 10. и 11. овог 

закона, да ли има инвентивни ниво у смислу члана 12. овог закона и да ли је индустријски 

применљив у смислу члана 13. овог закона; 

 6) у складу са овим законом у погледу права првенства. 

 Суштинско испитивање пријаве патента спроводи се у границама постављених 

патентних захтева. 

 У поступку суштинског испитивања не испитује се корисност проналаска. 

 Подносилац пријаве, који је за исти проналазак поднео пријаву и у другој држави, 

може надлежном органу доставити превод саопштења добијених у тој држави. 

 Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог 

члана, обавештава подносиоца пријаве 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 ПАТЕНТ НЕ МОЖЕ 

ПРИЗНАТИ, у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца. 

 Обавештење о резултатима испитивања из става 5. овог члана нарочито садржи 

образложење које обухвата све разлоге због којих се патент не може признати. 

 Након пријема првог резултата испитивања из става 5. овог члана подносилац 

пријаве може само једном да измени опис, патентне захтеве и нацрт, уколико се измена 
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подноси истовремено са одговором подносиоца пријаве на резултат испитивања. Све даље 

измене се могу вршити само уз сагласност надлежног органа. 

 На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган ће продужити рок из 

става 5. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца. 

 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.   

 

Решење о признању патента 

 

Члан 107. 

 Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка суштинског испитивања 

пријаве патента, утврди да су испуњени сви услови за признање патента предвиђени овим 

законом, доставиће подносиоцу пријаве предлог коначног текста патентних захтева који 

намерава да усвоји, са којим подносилац пријаве треба да се сагласи у року од 30 дана. 

 Ако подносилац пријаве у року из става 1. овог члана не достави писану изјаву да је 

сагласан са текстом и бројем патентних захтева, надлежни орган доноси решење о 

признању патента према коначном тексту патентних захтева који је достављен на 

сагласност. 

 Ако подносилац пријаве изјави да није сагласан са текстом патентних захтева из 

става 1. овог члана, дужан је да наведе разлоге због којих тај текст не прихвата и да 

достави текст измењених патентних захтева. 

 Ако надлежни орган прихвати разлоге или текст измењених патентних захтева из 

става 3. овог члана, доноси решење о признању патента, а ако их не прихвати, о томе ће, уз 

навођење разлога, обавестити подносиоца пријаве и донети решење о признању патента 

према коначном тексту патентних захтева који је достављен на сагласност. 

 Решење о признању патента надлежни орган доноси под условом да су достављени 

докази о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, трошкова објаве 

података о признатом праву и трошкова штампања патентног списа. 

 Уколико подносилац пријаве не плати таксе и трошкове из става 5. овог члана у 

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

надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ 

ЖАЛБА. 

 

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; 
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 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. 

 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 



 

18 

 

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. 

  

Стављање у промет лека за људе или животиње 

 и производа за заштиту биља ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ 

Члан 113. 

 Сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање 

у промет као лека за људе или животиње или као средства за заштиту биља подлеже 

обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет производа на 

територији Републике Србије, може, под условима предвиђеним овим законом, да буде 

предмет заштите сертификатом. 

 У смислу заштите сертификатом производ је активни састојак или мешавина 

КОМБИНАЦИЈА активних састојака лека или активна супстанца из члана 2. став 1. тачка 

24) овог закона или мешавина КОМБИНАЦИЈА активних супстанци средстава за заштиту 

биља. 

 

Предмет и правно дејство заштите 

 

Члан 114. 

   

У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната сертификатом 

односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање у промет ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

лека за људе или животиње 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 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДОЗВОЛА) И НА 

СВАКУ ПРИМЕНУ ПРОИЗВОДА КАО ЛЕКА ЗА КОЈУ ЈЕ ДОЗВОЛА ИЗДАТА ПРЕ 

ИСТЕКА РОКА ТРАЈАЊА СЕРТИФИКАТА.  

У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ ПРИЗНАТЕ ОСНОВНИМ ПАТЕНТОМ, ЗАШТИТА 

ПРИЗНАТА СЕРТИФИКАТОМ ОДНОСИ СЕ САМО НА ПРОИЗВОД ОБУХВАЋЕН 

ДОЗВОЛОМ ЗА СТАВЉАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ СРЕДСТВА ЗА 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. 

 У складу са одредбом става 1. овог члана сертификат даје иста права као и основни 

патент и подлеже истим ограничењима и истим обавезама. 
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Услови за признање сертификата 

 

Члан 116. 

 Сертификат се признаје на основу поднетог захтева, ако су на дан његовог 

подношења испуњени следећи услови: 

 1) да је основни патент којим је производ заштићен на снази; 

 2) да је у складу са посебним прописима издата важећа дозвола за стављање у 

промет ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ КАО лека за људе или животиње или средства за 

заштиту биља и да је на снази; 

 3) да производ већ није био предмет заштите сертификатом; 

 4) да је дозвола из тачке 2) овог члана прва дозвола за стављање у промет лека за 

људе или животиње или средства за заштиту биља ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ КАО ЛЕКА 

ЗА ЉУДЕ ИЛИ ЖИВОТИЊЕ ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

 5) да је прва дозвола издата после 1. јануара 2005. године. 

 

Рок за подношење захтева за признање сертификата 

 

Члан 117. 

 Захтев за признање сертификата подноси се надлежном органу у року од шест 

месеци од датума издавања дозволе из члана 116. тачка 2) овог закона. 

 Ако је дозвола из става 1. овог члана издата пре признања основног патента, захтев 

за признање сертификата се подноси у року од шест месеци од датума објаве података о 

признању патента из члана 111. овог закона ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА. 

 

Захтев за признање сертификата 

 

Члан 118. 

 Захтев за признање сертификата нарочито садржи: 

 1) податке о подносиоцу захтева: име, презиме и адреса ако је у питању физичко 

лице или назив и седиште ако је у питању правно лице; 

 2) податке о заступнику, уколико је именован; 

 3) број признатог основног патента и назив проналаска; 

 4) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет или уколико то није 

прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе ИЗДАТА ОД СТРАНЕ 

ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 Уз захтев за признање сертификата подноси се: 

1) дозвола за стављање производа у промет издата од стране органа надлежног 

за стављање у промет производа на територији Републике Србије;  КОПИЈА ДОЗВОЛЕ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У КОЈОЈ ЈЕ ПРОИЗВОД ИДЕНТИФИКОВАН, КОЈА САДРЖИ 

НАРОЧИТО БРОЈ И ДАТУМ ДОЗВОЛЕ, КАО И САЖЕТАК КАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДА; 

 2) доказ о уплаћеној прописаној такси. 

 Ако дозвола из става 2. тачка 1) овог члана није прва дозвола за стављање 

производа у промет, уз захтев за признање сертификата подносе се докази који садрже 
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податке на основу којих се може утврдити врста производа и начин вођења поступка, као и 

копија обавештења о објави података о дозволи. 

Подаци о захтеву за признање сертификата уписују се у Регистар патената 

надлежног органа и објављују у службеном гласилу у року од шест месеци од датума 

подношења захтева.  

 Надлежни орган ближе прописује податке о захтеву за признање сертификата који 

се уписују у Регистар патената и објављују. 

   

Поступак по захтеву за признање сертификата 

 

Члан 119. 

У поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни орган 

утврђује следеће: 

 1) да ли је захтев поднет у року прописаном чланом 117. овог закона; 

 2) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све податке и прилоге 

прописане чланом 118. став 1, 2. и 3. СТ.1. И 2. овог закона; 

 3) да ли је основни патент био важећи у време подношења захтева за признање 

сертификата И ДА ЛИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИСТОВРЕМЕНО И НОСИЛАЦ 

ОСНОВНОГ ПАТЕНТА. 

 Ако захтев за признање сертификата не испуњава све услове из става 1. овог члана, 

надлежни орган ће позвати подносиоца захтева да у року од 30 дана од дана пријема 

позива отклони недостатке наведене у позиву, ОДНОСНО ДА СЕ О ЊИМА  ИЗЈАСНИ.

 Ако подносилац захтева у прописаном року не отклони недостатке наведене у 

позиву, ОДНОСНО О ЊИМА СЕ НЕ ИЗЈАСНИ, надлежни орган ће захтев за признање 

сертификата закључком одбацити, ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА. 

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

надлежни орган утврђује следеће: 

 1) да ли су на дан подношења захтева испуњени сви услови за признање 

сертификата прописани чланом 116. овог закона; 

 2) да ли је производ за који се тражи сертификат заштићен признатим патентом; 

 3) да ли је дозвола за стављање производа у промет издата на прописан начин. 

 Ако надлежни орган утврди да су испуњени сви услови прописани ставом 4. овог 

члана донеће решење о признању сертификата којим се одређује трајање сертификата. 

 Ако надлежни орган утврди да нису испуњени сви услови из става 4. овог члана 

решењем ће одбити захтев за признање сертификата.  

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. 
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НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВУ ЗА 

ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ. 

 

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. 

 

Решење о признању сертификата 

 

Члан 120. 

АКО 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. 

Решење о признању сертификата садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева; 
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 2) број основног патента; 

 3) назив проналаска; 

 4) број и датум ПРВЕ дозволе за стављање производа у промет и назив производа 

наведеног у дозволи; 

 5) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет, када је то према 

одредбама члана 118. став 1. тачка 4) овог закона потребно; 

 6 5) време трајања сертификата. 

 

Трајање заштите 

 

Члан 123. 

 Сертификат почиње да важи одмах након истека законског рока трајања основног 

патента. Заштита по признатом сертификату траје временски период који је једнак 

временском периоду који протекне од датума подношења пријаве основног патента до 

дана издавања прве дозволе за стављање у промет производа, умањен за пет година. 

 Трајање сертификата из става 1. овог члана не може да буде дуже од пет година од 

дана почетка његовог важења. 

 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 ИЗДАВАЊА ПРВЕ 

ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ, САМО АКО ЈЕ ПРИВРЕМЕНА 

ДОЗВОЛА НЕПОСРЕДНО ПРАЋЕНА КОНАЧНОМ ДОЗВОЛОМ ЗА СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ ЗА ИСТИ ПРОИЗВОД. 

  

Одржавање важења сертификата 

 

Члан 124. 

 За одржавање важења сертификата плаћа се прописана годишња такса, која доспева 

за плаћање на почетку сваке године НА ДАН ПОЧЕТКА важења сертификата. 

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. 

 

Престанак важења сертификата 

 

Члан 125. 

 Сертификат престаје да важи: 

 1) истеком временског периода из члана 123. овог закона; 

 2) ако се носилац одрекне сертификата, сертификат престаје да важи наредног дана 

од дана достављања надлежном органу писане изјаве о одрицању; 

 3) ако годишња такса из члана 124. овог закона није благовремено плаћена и није 

достављен доказ о извршеној уплати, И ТО НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА 

ИЗ ЧЛАНА 124. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 
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 4) ако производ за који је признат сертификат више не може бити у промету због 

престанка важења дозволе из било ког разлога. 

 Надлежни орган одлучује о престанку сертификата У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. 

ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА на сопствену иницијативу или на захтев сваког лица. 

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. 

 

Сходна примена одредаба поступка за стицање и престанак права 

 

Члан 126. 

 На поступак у вези са признањем и престанком сертификата сходно се примењују 

одредбе овог закона о поступку за стицање и престанак права, ако овим законом није 

друкчије одређено. 

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. 

 

Оглашавање ништавим решења о признању сертификата 

о додатној заштити 

 

Члан 127. 

 Решење о признању сертификата о додатној заштити огласиће се ништавим: 

 1) ако је СЕРТИФИКАТ признат противно условима прописаним овим законом; 

 2) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата ОСНОВНИ ПАТЕНТ 

престао да важи у смислу чл. 41, 42. и 43. овог закона; 

 3) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата ОСНОВНИ ПАТЕНТ 

оглашен ништавим у потпуности или делимично, због чега производ за који је сертификат 

издат више није обухваћен патентним захтевима или ако након престанка ОСНОВНОГ 

патента постоје разлози који би такав поништај оправдали. 

 На оглашавање ништавим сертификата о додатној заштити сходно се примењују 

одредбе овог закона које се односе на поступак по предлогу за оглашавање ништавим 

решења о признању патента. 

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.  

 

Поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим  

решења о признању права 

 

Члан 130. 

 Предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента је 

уредан ако садржи податке из члана 129. овог закона. 
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 Ако предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог 

патента није уредан, надлежни орган ће писаним путем уз навођење разлога позвати 

подносиоца предлога да га уреди у року од 30 дана од дана пријема позива. 

 На образложени захтев подносиоца предлога, уз који се доставља доказ о уплати 

прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које 

сматра примереним. 

 Ако подносилац предлога у остављеном року не поступи по позиву, надлежни 

орган ће предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента 

закључком одбацити. 

 Надлежни орган ће уредан предлог с приложеним доказима доставити носиоцу 

права и позвати га да у року од 30 дана од дана пријема позива достави свој одговор. 

 У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, надлежни 

орган позива странке, онолико пута колико је потребно, да у року из става 5. овог члана 

доставе своје примедбе на поднеске друге стране. 

 У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, надлежни 

орган одржава усмену расправу ако оцени да је њено одржавање нужно за утврђивање 

чињеница битних за доношење одлуке по предлогу. 

 Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање ништавим 

решења о признању патента или малог патента утврди да су разлози за оглашавање 

ништавим из члана 128. овог закона испуњени и да патент или мали патент не може да 

остане на снази ни у измењеном облику, доноси решење којим оглашава ништавим 

решење о признању патента или малог патента у целини. 

 Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање ништавим 

решења о признању патента или малог патента утврди да разлози за оглашавање ништавим 

из члана 128. овог закона нису испуњени доноси решење којим се предлог за оглашавање 

ништавим патента или малог патента одбија. 

 Ако надлежни орган утврди да има основа да патент или мали патент остане на 

снази у измењеном облику може позвати носиоца права да у року из става 5. овог члана 

достави патентне захтеве у измењеном облику. Уколико носилац права достави патентне 

захтеве у измењеном облику надлежни орган ће их доставити подносиоцу предлога И 

ПОЗВАТИ ГА ДА У РОКУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ ОБРАЗЛОЖЕНЕ 

ПРИМЕДБЕ. 

 Уколико носилац права не достави патентне захтеве у измењеном облику ИЛИ ГА 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН НИЈЕ ПОЗВАО ДА ДОСТАВИ ПАТЕНТНЕ ЗАХТЕВЕ У 

ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ, надлежни орган ће обавестити странке у поступку о тексту 

патентних захтева са којим намерава да одржи патент или мали патент у важности у 

измењеном облику и позиваће их да поднесу образложене примедбе у року од 30 дана од 

пријема обавештења ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

 Ако су странке сагласне са текстом патентних захтева којим надлежни орган 

намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном облику или нису 

доставиле образложене примедбе у року из става 11. овог члана, надлежни орган доноси 

решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент 

или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева 

који је достављен странкама на сагласност. 

 Ако носилац права изјави да није сагласан са текстом патентних захтева из става 11. 

овог члана, дужан је да наведе разлоге због којих исти не прихвата и да надлежном органу 

достави текст патентних захтева у измењеном облику. 
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 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. 

 Ако надлежни орган прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, доноси 

решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент 

или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева 

које је доставио носилац права. 

 Ако надлежни орган не прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, 

доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се 

патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних 

захтева који је достављен странкама на сагласност. 

Решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента из става 

12, 14. и 15. овог члана, надлежни орган доноси под условом да су плаћени прописани 

трошкови објаве прописаних података из решења о делимичном оглашавању ништавим 

патента или малог патента и трошкови штампања патентног списа у измењеном облику. 

 Уколико носилац права не плати трошкове из става 16. 17. овог члана у остављеном 

року од пријема позива за плаћање трошкова и не достави, у истом року, надлежном 

органу доказе о извршеним уплатама, патент или мали патент се оглашава ништавим у 

целини, о чему надлежни орган доноси решење које је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

 Решење о оглашавању ништавим патента или малог патента у целини или 

делимично нема дејство на судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права које су у 

моменту доношења тог решења биле правноснажне, као и на закључене уговоре о преносу 

права, односно о уступању лиценце, ако су и у мери у којој су ти уговори извршени, под 

условом да је тужилац, односно носилац патента или малог патента био савестан. 

 

XIII ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА 

 

1. Тужба због повреде права 

 

Право на тужбу Повреда права и право на тужбу 

 

Члан 132. 

 Носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу против 

сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из 

чл. 14. и 15. овог закона. 
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. 

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. 

 Подносилац пријаве или стицалац искључиве лиценце на пријави има право на 

тужбу након објаве пријаве патента. 



 

26 

 

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. 

 Ако су више лица носиоци права или носиоци права из објављене пријаве патента 

на истом проналаску сваки од њих је овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева 

грађанско-правну заштиту. 

 

Тужбени захтеви 

 

Члан 133. 

 Тужбом се може захтевати НАРОЧИТО: 

 1) утврђење постојања повреде права ИЛИ ОЗБИЉНЕ ПРEТЊЕ ДА ЋЕ ПРАВО  

БИТИ ПОВРЕЂЕНО; 

 2) забрана радњи којима се повређује право ИЛИ РАДЊИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ОЗБИЉНУ ПРЕТЊУ ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ ПОВРЕЂЕНО, КАО И ЗАБРАНА 

ПОНАВЉАЊА ТАКВИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДЊИ ПОД ПРЕТЊОМ НОВЧАНЕ КАЗНЕ; 

 3) накнада ИМОВИНСКЕ И НЕИМОВИНСКЕ штете због повреде права; 

 4) објављивање пресуде о трошку туженог; 

 5) одузимање или уништење, без било какве накнаде, производа који су настали или 

стечени повредом права ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА, ОДУЗИМАЊЕ ИЛИ 

УНИШТЕЊЕ, ИЛИ ПРЕИНАЧЕЊЕ БЕЗ БИЛО КАКВЕ НАКНАДЕ, ПРОИЗВОДА 

КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО; 

 6) ЗАБРАНУ ОТУЂЕЊА, одузимање или уништење, без било какве накнаде, 

материјала и предмета (прибор, алат) који су претежно употребљени у стварању производа 

којима се повређује право; 

 7) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права. 

 Уколико је повреда права учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може, 

уместо накнаде штете из става 1. тачка 3) овог члана, да захтева накнаду до троструког 

износа уобичајене лиценцне накнаде за коришћење проналаска. 

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. 

 Суд ће, у границама тужбеног захтева из става 1. тачка 4) овог члана, одлучити у 

којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. Ако суд одлучи да се 

објави само део пресуде одредиће, у границама тужбеног захтева, да се објави изрека и 

према потреби онај део пресуде из којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је 

извршио повреду. 

 При разматрању ТУЖБЕНИХ захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд узима у 

обзир сразмеру између озбиљности повреде и тражених мера ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА, као 

и интерес трећих лица. 

 Подносилац пријаве има право на накнаду штете од датума објаве. 

 На питања у вези са накнадом штете нанете повредом права, која нису уређена овим 

законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 
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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. 

 

Привремене мере  

 

Члан 134. 

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

признато право повређено или да ће бити повређено, суд може, до правноснажности 

пресуде, одредити привремену меру: 

 1) одузимања или искључења из промета производа насталих или стечених 

повредом права; 

 2) одузимања или искључења из промета предмета (прибор, алат) претежно 

употребљених у стварању производа којима се повређује право; 

 3) забране настављања започетих радњи којима се повређује право. 

 Предлог за одређивање привремене мере може се поднети и пре подношења тужбе, 

под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о 

одређивању привремене мере. 

 Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да 

постоји опасност од уништења доказа, суд може одредити привремену меру без 

претходног изјашњења туженог, с тим да тужени о томе мора бити обавештен без 

одлагања, а најдоцније у року од пет дана од дана спровођења привремене мере. 

 Суд може наложити подносиоцу предлога да достави додатне доказе о извршеној 

повреди права или о постојању очигледне опасности да ће право бити повређено. 

 Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. овог члана 

не одлаже извршење решења. 

 На питања у вези са одређивањем привремених мера, која нису уређена овим 

законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује извршни поступак. 

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; 
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 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. 

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 KOJE НЕ 

ПОСТУПИ ПО ЗАБРАНИ, ОДНОСНО НАЛОГУ,  КАЗНИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК 

ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

 

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. 
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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. 

 

Средства обезбеђења 

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКАЗА 

 

Члан 135 

 На захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или поступак 

за одређивање привремене мере, суд може одредити да тужилац или лице које је поднело 

предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство 

обезбеђења за случај неоснованости захтева. 

 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 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. 
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Обезбеђење доказа  

 

Члан 136. 

 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 обезбеђење 

доказа. 

 Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се преглед просторија, 

књига, докумената, база података, као и заплена ствари и испитивање сведока и вештака. 

 Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештења или 

саслушања лица од којег се докази прикупљају ако предлагач учини вероватним да прети 

опасност да ће докази бити уништени или опасност од настанка ненадокнадиве штете. 

 Ако је обезбеђење доказа одређено на начин прописан ставом 3. овог члана лицу од 

кога се докази прикупљају, судско решење о обезбеђењу доказа биће уручено у тренутку 

прикупљања доказа, а одсутном лицу, чим то постане могуће. 

 Обезбеђење доказа може се тражити и пре подношења тужбе, под условом да се 

тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења којим се одређује обезбеђење 

доказа. 

 На питања у вези са обезбеђењем доказа, која нису уређена овим законом, 

примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује парнични поступак. 

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. 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 

Обавеза пружања информације 

 

Члан 139. 

 Суд може, узимајући у обзир озбиљност повреде НА ОПРАВДАН И СРАЗМЕРАН 

ЗАХТЕВ ЛИЦА ЧИЈЕ ЈЕ ПРАВО ПОВРЕЂЕНО, наложити лицу које је извршило повреду 

права да пружи информације о пореклу и дистрибутивној мрежи роба ПРОИЗВОДА или 

услуга којима се повређује право из објављене пријаве или признато право. 

 Достављање информација из става 1. овог члана суд може наложити и другом лицу: 

 1) код кога је пронађена роба која се налази у промету, а којом СУ ПРОНАЂЕНИ 

ПРОИЗВОДИ КОЈИМА се повређује право из објављене пријаве или признато право НА  

КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ОСНОВИ; 

 2) које пружа услуге у промету, а НА КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ОСНОВИ КОРИСТИ 

УСЛУГЕ којима се повређује право из објављене пријаве или признато право; 

 3) за које је утврђено да на комерцијалном нивоу КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ОСНОВИ 

пружа услуге које се користе у активностима које повређују право из објављене пријаве 

или признато право; 

 4) које је лице из тач. 1), 2) или 3) овог става навело као лице укључено у 

производњу или дистрибуцију роба или пружању ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРУЖАЊЕ услуга 

којима се повређује право из објављене пријаве или признато право. 

 Под информацијама из става 1. овог члана сматрају се нарочито: 
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 1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима која су 

претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружању услуга, као и 

продавцима којима је роба намењена ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, КАО И 

ПОДАЦИ О ПРОДАВЦИМА КОЈИМА СУ ПРОИЗВОДИ НАМЕЊЕНИ и 

 2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе или услуга, 

као и ценама оствареним за такву робу КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНИХ, ИСПОРУЧЕНИХ 

ИЛИ НАРУЧЕНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА, КАО И ПОДАЦИ О ЦЕНАМА 

ОСТВАРЕНИМ ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ или услуге. 

 Ако лица из става 1. и 2. овог члана из неоправданих разлога не поступе по налогу 

суда и не доставе тражене информације одговараће за штету која на тај начин настане. 

 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 КОЈИМA 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. 

 

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. 

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. 

 

Дејство европског патента и поступак за упис европског патента у Регистар патената 

 

Члан 149. 

 Европски патент у коме је назначена Република Србија, под условима из ст. 2. до 6. 

овог члана, од датума када је од стране Европског завода за патенте објављен податак о 

признању европског патента, обезбеђује једнака права као и национални патент у складу 

са овим законом. 

 У року од три месеца од датума објаве података о признању европског патента, 

носилац патента доставља надлежном органу: 
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 1) захтев за упис европског патента у Регистар патената; 

 2) патентни спис како је објављен у службеном гласилу Европског завода за патенте 

преведен на српски језик; 

 3) доказ о плаћеним трошковима објаве. 

Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском заводу за патенте, 

европски патент остане на снази са измењеним патентним захтевима или као резултат 

захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о европском патенту, европски патент 

буде ограничен изменом патентних захтева, 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 

измењених патентних захтева на српски језик и да плати прописане трошкове објаве. 

АКО ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТE 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. 

 Ако текст патентних захтева садржи позивне ознаке употребљене у цртежима, уз 

превод наведен у ст. 2. и 3. овог члана морају да се приложе и цртежи. 

 Надлежни орган објављује сваки превод који је благовремено поднет на основу 

одредаба става 2. или става 3. овог члана. 

 Ако превод из става 2. или става 3. овог члана није поднет благовремено или ако 

прописани трошкови нису плаћени у року из става 2. и става 3. овог члана, европски 

патент за Републику Србију се сматра неважећим од почетка. 

 Сматра се да европски патент и пријава на којој је он заснован од почетка нису 

имали дејства из става 1. овог члана и члана 148. став 2. овог закона, у обиму у којем је тај 

патент пред Европским заводом за патенте оглашен ништавим у поступку по приговору 

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

европском патенту, као и у обиму у коме је оглашен ништавим на основу решења из члана 

131. овог закона. 

 Надлежни орган доноси решење о упису европског патента у Регистар патената под 

условом да су достављени докази о плаћеном трошку штампања патентног списа на српски 

језик. 

 Уколико подносилац захтева за упис европског патента у Регистар патената не 

достави доказ о плаћеном трошку из става 8. 7. овог члана у остављеном року од дана 

пријема позива за плаћање трошка, надлежни орган ће захтев за упис европског патента у 

Регистар патената одбацити закључком. 

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. 

 Надлежни орган ближе прописује садржај објаве европског патента. 
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Међународна пријава која се надлежном органу подноси као органу примаоцу 

 

Члан 160. 

 Међународна пријава може се поднети надлежном органу као органу примаоцу ако 

је подносилац физичко лице које је држављанин Републике Србије и ИЛИ има 

пребивалиште у Републици Србији или ако је подносилац правно лице које има седиште у 

Републици Србији. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ПОДНОШЕЊА 

МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ. 

 

Међународна пријава која се надлежном органу подноси као назначеном или изабраном 

органу 

 

Члан 161. 

 Међународна пријава у којој је Република Србија у складу са одредбама Уговора о 

сарадњи у области патената, назначена или изабрана ради признања националног патента, 

подноси се надлежном органу на српском језику најкасније до истека 30. месеца 

рачунајући од међународног датума подношења или од датума првенства, ако је у 

међународној пријави затражено право првенства. 

 Рок из става 1. овог члана продужава се за 30 дана, ако подносилац међународне 

пријаве патента плати прописану таксу за такво продужење рока и достави надлежном 

органу доказ о извршеној уплати. 

 Међународна пријава поднета надлежном органу као назначеном или изабраном 

органу објављује се у службеном гласилу, у складу са чланом 102. овог закона, најкасније 

у року од шест месеци од датума пријема пријаве од стране надлежног органа. 

 Привремена права прописана чланом 18. став 1. овог закона подносилац 

међународне пријаве стиче датумом објаве у службеном гласилу података наведених у 

члану 102. овог закона. 

Поступак суштинског испитивања међународне пријаве спроводи се на захтев 

подносиоца пријаве, ако је тај захтев поднет у року из члана 103. овог закона. 

 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. 

 Међународна пријава објављена у складу са чланом 21. Уговора о сарадњи у 

области патената неће се сматрати стањем технике у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) 

овога закона док се не испуне услови из става 1. овог члана. 

 

Поступак признања малог патента 

 

Члан 164. 

 Ако надлежни орган утврди да пријава малог патента испуњава услове из члана 

163. ст. 2, 3, 4, 5. и 6, члана 99. и члана 104. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) овог закона, ПОД 

УСЛОВОМ ДА СУ ДОСТАВЉЕНИ ДОКАЗИ О ИЗВРШЕНИМ УПЛАТАМА ТАКСЕ И 

ТРОШКОВА ИЗ ЧЛАНА 107. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА, донеће решење о признању малог 

патента. У поступку признања малог патента, предмет проналаска који је наведен у 

пријави се не испитује на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. 
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 Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог 

члана, резултатом испитивања, који нарочито садржи образложење које обухвата све 

разлоге због којих се мали патент не може признати, ће позвати подносиоца пријаве да 

отклони констатоване недостатке у прописаном року, који не може бити краћи од два 

месеца, нити дужи од три месеца. 

 Након пријема резултата испитивања из става 2. овог члана подносилац пријаве 

може само једном да измени опис, патентне захтеве и нацрт, уколико се измена подноси 

истовремено са одговором подносиоца пријаве на резултат испитивања из овог става, а 

остале измене се могу вршити само уз сагласност надлежног органа. 

 На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни орган ће продужити рок из 

става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца. 

 Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, надлежни 

орган ће пријаву малог патента одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба 

Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор 

у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 

 Пријава малог патента се не објављује. 

 

Испитивање признатог малог патента 

 

Члан 165. 

 На захтев носиоца малог патента надлежни орган ће испитати признати мали патент 

у складу са чланом 104. став 1. тач. 5) и 6) овог закона. 

 Сматра се да је захтев за испитивање признатог малог патента поднет када су 

плаћени такса за суштинско испитивање и такса за израду извештаја о претраживању и 

достављени докази о извршеној уплати тих такси. 

 Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 

 Ако су испуњени услови из става 1. овог члана надлежни орган ће издати носиоцу 

малог патента потврду о испитивању. 

 Ако нису испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни орган ће по службеној 

дужности мали патент огласити ништавим. 

 Обавештење о издатој потврди о испитивању или одлука о оглашавању ништавим 

малог патента објављује се и уписује у Регистар малих патената. 

 Одредбе чл. 132. до 144. ОДРЕДБЕ ЧЛ. 132. ДО 144А и одредбе чл. 26. до 38. овог 

закона у делу који се односи на покретање поступака не примењују се ако признати мали 

патент нема потврду о испитивању. 

Надлежни орган ближе прописује садржину потврде о испитивању. 

 

Претварање пријаве 

 

Члан 166. 

 До доношења решења о признању малог патента из члана 164. став 1. овог закона, 

ПРАВА подносилац пријаве може поднети захтев за претварање пријаве малог патента у 

пријаву патента или дизајна и обрнуто. 

 Претворена пријава задржава ПРИЗНАТИ датум подношења пријаве малог патента 

или првобитно поднете пријаве ИЗ КОЈЕ ЈЕ ПРЕТВОРЕНА. 
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XVII УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА 

 

Члан 168. 

 У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати физичка лица која су 

држављани Републике Србије, која имају пребивалиште на територији Републике Србије, 

која знају један светски језик (ЕНГЛЕСКИ, ФРАНЦУСКИ ИЛИ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК), која 

се заступањем баве у виду занимања и која испуњавају један од следећих услова 

СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ: 

 1) да имају завршен правни факултет и положен посебан стручни испит у 

надлежном органу; 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; 

 2) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или природно-

математичких наука или фармацеутски факултет и положен посебан стручни испит у 

надлежном органу ИЛИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ;  

 3) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или природно-

математичких наука или фармацеутски факултет или правни факултет и најмање пет 

година радног искуства на пословима индустријске својине у надлежном органу. 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. 

 У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати и правна лица која 

имају седиште у Републици Србији и која запошљавају најмање једно лице са завршеним 

правним факултетом и једно лице са завршеним једним од факултета техничко-

технолошких или природно-математичких наука или фармацеутски факултет која 

испуњавају услове из става 1. овог члана.  

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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, 
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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 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА 

 

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. 

  

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”. 

 

 


