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Завод за интелектуалну својину 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА/ 
ПРОШИРЕНОГ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА 

За упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената који води 
Завод за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завод) потребно је да носилац европског 
патента у року од 3 месеца од датума објаве података о признању европског патента у службеном 
гласилу Европског завода за патенте (EPO Bulletin), поднесе Заводу Захтев за упис европског 

патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац-EP/RS). 
 Захтев за упис у Регистар патената носилац патента подноси преко заступника, који може да 
буде заступник уписан у Регистар заступника који води Завод, или домаћи адвокат.  

Уз захтев подносе се следећи документи:  

• патентни спис како је објављен у службеном гласилу Европског завода за патенте 
преведен на српски језик;  

• уредно пуномоћје;  
• доказ о плаћеним прописаним трошковима објаве.  

Уколико превод не буде поднет Заводу благовремено, или прописани трошкови не буду 
плаћени у року од 3 месеца од објаве у EPO Bulletin-у, европски патент/ проширени европски 
патент сматраће се неважећим од почетка.  

Годишње таксе за одржавање права из европског патента/проширеног европског патента 
плаћају се Заводу за године које следе иза године у којој је податак о признању европског патента 
објављен у EPO Bulletin-у (нпр. уколико је ЕПО-у плаћена такса за 5. годину, Заводу треба да се 
плати такса за 6. годину), при чему се рокови за плаћање такса рачунају од датума подношења 
пријаве патента Европском заводу за патенте.  

Ако обавеза плаћања годишње таксе доспева у року од два месеца од дана објаве података о 
признању европског патента (Б1 документ) у EPO Bulletin-у, годишња такса ће се сматрати за 
уредно плаћену уколико је плаћена Европском заводу за патенте у наведеном року, односно не 
плаћа се прописана додатна такса.   
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