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Прослава четрдесете 
годишњице 
потписивања 
Конвенције о 
европском патенту
На скупу у седишту Европске патентне 
организације у Минхену је 17. септембра 
послављена четрдесета годишњица потписивања 
Конвенције о европском патенту. Конвенција о 
европском патенту представља мултилатерални 
уговор који омогућава аутономни правни систем 
према којем се додељују Европски патенти. 

Отварајући симпозијум, председник Европске 
патентне организације, Беноа Батистели, осврнуо 
се на историју Конвенције о европском патенту, 
називајући је „јединственом конструкцијом без 
реалног еквивалента – европском, међувладином, 
техничком, посвећеном заштити иновација“. 

Истакнут је низ достигнућа Европске патентне 
организације, укључујући бројне развијене 
алате: EPOQUE, Espacenet, CPC, апликацију за 
превођење „Patent Translate“, којима се пружа 
подршка патентном систему. 

Председник Европског савета, Херман Ван 
Ромпеј, похвалио је Конвенцију о европском 
патенту, наглашавајући да је ова конвенција данас 
недовољно позната широј јавности, али да је један 
такав моменат инспирације отворио нову област 
европских интеграција. Посвећујући пажњу теми 
Унитарног патента, Ван Ромпеј је истакао да „сан 
јединственог патента још увек није у потпуности 
остварен“ и позвао је земље чланице Европске 

уније да ратификују споразум, рекавши да се даља 
одлагања не смеју приуштити. 

Мишел Барније, комесар Европске уније за 
интерно тржиште и услуге, подвукао је важност 
интелектуалне својине за европску економију, 
наводећи податке из недавно објављене студије 
Европске патентне организације и Канцеларије 
за хармонизацију интерног тржишта (OHIM) 
према којој је на бази индустрија са интензивним 
коришћењем система интелектуалне својине 
креирано 26% послова и генерисано 40% БДП-а 
у Европској унији. 

На крају програма је вођена панелна дискусија о 
иновацијама у Европи, у оквиру које су учествовали 
Министар правде Естоније, Хано Певкур, 
Секретар за интелектуалну својину у Великој 
Британији, Лорд Јангер, комесар Кинеског завода 
за интелектуалну својину, Тиан Липу, извршни 
директор компаније General Electric у Европи, 
Фердинандо Бекали-Фалко, и извршни директор 
компаније TomTom, Харолд Годијн.  n

NOBLE Ideas – Умрежавање младих 
иноватора у агро-прехрамбеном сектору
NOBLE Ideas - Умрежавање младих иноватора 
са одрживим идејама у агро-прехрамбеном 
сектору је ИПА пројекат који реализује Привредна 
комора Србије у сарадњи са 12 партнера из 6 
земаља из региона (Италија, Словенија, Бугарска, 
Мађарска, Румунија и Албанија), кроз програм 
транснационалне сарадње у Југоисточној Европи, 
са буџетом од 2,5 милиона евра. Циљ пројекта је 
да се путем имплементације иновација и нових 
технологија у пољопривредно-прехрамбеном 
сектору допринесе одрживом расту ове привредне 
гране у југоисточној Европи. Пројекат ће значајно 
допринети унапређењу сарадње научног и 
пословног сектора, повећању мобилности за 
реализацију иновационих пројеката, повећању 
приватних инвестиција у истраживање и иновације, 
и резултираће новим заједничким пројектима 
младих истраживача-иноватора. 

Веза науке и привреде је доста слаба у Србији, 
те мали број резултата научних истраживања 
који се реализују кроз финансирање научно-
истраживачких пројеката нађе своје место у 
индустријској производњи, а још мањи број тих 
резултата укључује заштиту интелектуалне својине. 

Свест о значају права интелектуалне својине је 
на ниском нивоу, тако да помоћу едукативних 
програма информишемо и унапређујемо знање 
наших истраживача, а путем интернационалних 
презентација и међународних такмичења 
повећавамо видљивост њихових иновационих 
пројеката. Циљ нам је да их учинимо доступним 
стручној и широј јавности, и представимо 
предузећима и инвеститорима ради финансирања 
највредниих идеја кроз пилот пројекат.
 
Подршку истраживачима/иноваторима пружамо 
преко NOBLE мреже локалних канцеларија које се 
налазе у свакој земљи која учествује у пројекту. Пре 
свега, вршимо техничку процену прелиминарних 
идеја, процену оправданости идеје (консултације 
у области менаџмента, финансија, права и 
интелектуалне својине), успостављамо линкове за 
почетне иницијативе и/или средства, и дајемо алате 
који имају за циљ да повежу младе иноваторе и 
развој нове синергије.
 
За подршку наведених услуга и других активности 
успостављена је технолошка платформа на адреси 
www.network.nobleideas.eu, као виртуелни 

простор који има за циљ да унапреди и промовише 
резултате истраживача-иноватора. Платформа 
омогућава спајање јавног и приватног сектора, 
понуде и потражње. 

Помоћу NOBLE Ideas база података млади 
истраживачи имају и могућност да представе свој 
CV, активности, очекивања и планове за будућност. 
Регистрован је велики одзив за укључење у NOBLE 
мрежу, те до сада има преко 200 потенцијалних 
чланова и 38 одобраних иновационих пројеката 
на виртуелном тржишту. Запослени у локалној 
канцеларији пружају подршку младима приликом 
регистрације и уноса пројеката преко е-mail 
адресе inovacije@pks.rs. До сада су склопљена 
четири споразума о сарадњи уз добијену подршку 
Министарства за просвету, науку и технолошки 
развој Републике Србије, Института за крмно биље 
из Крушевца, Агрономског факултета из Чачка и 
Ветеринарског специјалистичког института из 
Краљева.  n

др Даница Мићановић, секретар
Привредна комора Србије

Интервју

Eвропски завод за патенте
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IP Response – програм за процену потенцијала знања
Било да је у питању патент, ауторско право, жиг, дизајн 
или пословна тајна, интелектуална својина почива 
на знању које компанија преко својих запослених 
поседује. Знања могу бити експлицитна, која се 
лакше уобличавају и штите (нпр. правилницима о 
раду), и имплицитна, која представљају специјалне 
способности запослених а која се теже кодификују 
и преносе уз чување свог изворног облика. 
Имајући у виду да знање представља динамичку 

категорију, његове токове у организацији није увек 
лако идентификовати. Самим тим расте и ризик 
губитка важних извора знања на рачун његовог 
занемаривања или просто напуштањем компаније од 
стране запослених који поседују важна знања. Ово 
су разлози због којих компаније развијају стратегије 
и процедуре за откривање и заштиту релевантних 
знања. Међутим, потребно је проверавати да ли су 
стратегије адекватно донете и примењене.

Завод за интелектуалну својину је у септембру 
пустио у рад посебан програм под називом „IP Re-
sponse“ који се бави проценом потенцијала знања 
у фирмама. Програм, који су иницијално развили 
стручњаци Данског завода за патенте и жигове уз 
подршку Европске комисије, пружа могућности 
кориснику да оцени у којој мери је стратешка 
усмереност пословања фирме усклађена са 
потенцијалом знања којим фирма располаже, и 
обухвата бесплатан тест који је веома једноставан 
за решавање. За цео процес је потребно издвојити 
десетак минута. Након завршетка теста, програм 
сврстава клијента у црвену, жуту или зелену 
категорију, у зависности од стања компаније у 
погледу заштите расположивог знања у облику 
интелектуалне својине. Извештај садржи и 
одговарајуће кораке које би фирма требало да 
предузме у погледу управљања интелектуалном 
својином и другим ресурсима креираним на бази 
знања у компанији.  У том погледу, покривене 
су четири области пословања компаније, које се 
односе на: 
- стратегије у вези са развојем знања у компанији;
- практично управљање и процедуре у вези са 
развојем знања;
- ресурсе, компетенције и организацију у погледу 
искоришћавања знања;
- конкретне резултате на бази развоја новог 
знања.

Да бисте испробали IP Response потребно је да 
посетите сајт Завода за интелектуалну својину 
на адреси www.zis.gov.rs и кликнете на банер 
„IP   Response“ у десном менију насловне стране 
сајта. n

Никола Радовановић, саветник
Завод за интелектуалну својину  Републике Србије

Интелектуални капацитет 
као компаративна предност
Фирма BUCK постоји од 1992. године и бави 
се производњом опреме за осветљење. BUCK- 
oво пословање се базира на интелектуалном 
потенцијалу њихових запослених. Стална 
едукација сопственог кадра и близак контакт са 
образовним институцијама различитих профила 
омогућавају да BUCK-ови производи буду 
препознати као иновативни и квалитетни на 
светском нивоу.

Јединствени ланац вредности који BUCK 
нуди својим клијентима почива управо на 
интелектуалном капиталу. Са првом међународном 
наградом за дизајн (прва и за BUCK и за Србију), 
постало је јасно да је BUCK на добром путу да 
пласира своје знање, и да је време да предузме 
мере за заштиту уложеног труда. Тако је BUCK 
започео са заштитом сопственог дизајна и жига 
још 2008. 

До сада имамо неколико заштићених 
индсутријских дизајна, од којих су многи и 
међународно награђени. Заштита чува наш 
труд  и новац уложен у развој новог производа, 
који траје око годину дана, док сам производ  

са међународном наградом постаје видљив на 
глобалном нивоу. У лето 2013. године урађена је 
дијагностика интелектуалне својине BUCK-а. Ту 
су, осим пресека стања, изнесене и  препоруке 
за даљу заштиту нашег рада, а детаљна 
објашњења  су дата приликом предаје извештаја 
Дијагностике. 

У дугорочним плановима BUCK -а је да сваки 
интелектуални рад штити и на тај начин осигурава 
сопствени рад, али и промовише српски 
интелектуални потенцијал. n

Јелена Каралејић
Односи са јавношћу, BUCK

Светиљка Е  Рег. бр. 10860
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Јачање заштите права интелектуалне својине 
Интелектуална својина ствара правне претпоставке 
да креативни људи живе од свог рада. Та морална 
идеја - да интелектуални рад мора да буде награђен, 
такође је и претпоставка економског и културног 
развоја сваког модерног, цивилизованог друштва. 
У савременом свету већ одавно не постоји ниједна 
развијена земља или просперитетно друштво, 
које нема развијен систем заштите интелектуалне 
својине.

Кршење права интелектуалне својине представља 
проблем са којим се наша земља суочава већ дуже 
време. Иако на том пољу има још много посла, Србија 
је у последњих неколико година доста урадила и 
још увек посвећено ради на јачању заштите права 
интелектуалне својине. У последњој деценији донет 
је низ квалитетних закона из ове области, као и 
Стратегија развоја интелектуалне својине за период 
2011-2015. године. Уложено је много и још увек се 
улаже у обуку судија, инспектора, цариника и других 
државних службеника надлежних да штите права 
интелектуалну својине. Урађено је, најзад, доста и 
на подизању свести људи о значају интелектуалне 
својине и потреби њене заштите.  

Завод за интелектуалну својину је, у сарадњи са 
Светском организацијом за интелектуалну својину 
(WIPO), у септембру ове године, у београдском 
хотелу “Зира”, организовао дводневни Регионални 
семинар о принудном спровођењу права 
интелектуалне својине. Тема семинара била су 
домаћа и међународна искуства судске и управне 
заштите права интелектуалне својине. 

Скуп је отворила директорка Завода за интелектуалну 
својину, Бранка Тотић, која је у уводној речи, поред 
осталог, нагласила да Република Србија не може да 
рачуна на страна улагања ако не створи амбијент у 
ком ће права интелектуалне својине бити адекватно 
заштићена. Нагласила је и да нам је “поред 
квалитетних прописа, неопходно јачање надлежних 
институција – различитих инспектората, полиције, 

тужилаштава и судова, као и њихова сарадња са 
сродним институцијама у региону”.  

Tоком два интензивна радна дана било је 
обрађено много корисних и занимљивих тема -  
борба против кривотворења и пиратерије, примена 
међународних стандарда у области заштите 
права интелектуалне својине, мере на граници, 
заштита интелектуалне својине у грађанском и 
кривичном поступку, примена TRIPS споразума и 
заштита права интелектуалне својине у дигиталном 
окружењу. 

Предавања су држали представници Светске 
организације за интелектуалну својину, Ксавијер 
Вермандел, правни саветник у Светској 
организацији за интелектуалну својину и Сандрина 
Питаколо, консултант Светске организације 
за интелектуалну својину. Они су говорили о 
негативном утицају пиратерије и кривотворења 
на економију, минималним стандардима заштите 
права интелектуалне својине како их предвиђа 
ТРИПС уговор, потреби за међународном 
сарадњом у овој области, заштити интелектуалне 
својине на интернету и мотивима људи да крше 
права интелектуалне својине.

Поред њих, предавање је одржала и Габриела 
Мусколо, судија из Рима, која је говорила о 
грађанско-правној заштити интелектуалне својине 
у Италији. Ели Муфисовски из организације RE-
ACT Balkan, говорила је о активностима своје 
организације и резултатима у борби против 
пиратерије и кривотворења, а Горан Коић из 
Царинске управе Републике Хрватске говорио 
је о мерама на граници које се у борби против 
пиратерије и кривотворења примењују у тој земљи. 
Од домаћих предавача присутнима су се обратили 
судија Јасмина Стаменковић која је говорила о 
привременим мерама у судским поступцима ради 
заштите интелектуалне својине, адвокат Мара 
Јанковић, која је говорила о потреби сарадње 

носилаца права са органима надлежним за 
заштиту интелектуалне својине, као и адвокат 
Милан Милојевић, који је одржао предавање о 
интернет трговини и улози интектуалне својине у 
том сегменту пословања. n

Владимир Марић, помоћник директора
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Желите да сазнате како да постигнете успех 
у пословању помоћу интелектуалне својине? 
Пријавите се за Дијагностику интелектуалне 

својине. У последње три године смо ову услугу 
извршили у више од 100 предузећа у Србији, 

доћи ћемо и код Вас! 

Дијагностика интелектуалне својине нуди 
веродостојан приказ тренутног стања у компанији 
имајући у виду потребе у погледу интелектуалне 
својине, а на основу објективне и квалификоване 
анализе. Изузев прегледа постојећег стања, ова 
услуга пружа могућност клијентима да сагледају 
будућност на основу разумевања конкурентске 
предности коју може генерисати интелектуална 
својина. На овај начин, предузеће добија водич 
за развој стратегије ИС и њено укључивање у 
стратегију на корпоративном нивоу. 

За више информација и пријављивање за 
Дијагностику интелектуалне својине можете 

нам се обратити путем електронске поште 
info.eic@zis.gov.rs.
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Завод на сајму INOCOOP 2013
Завод за интелектуалну својину је и ове године 
традиционално учествовао на четрнаестом 
међународном сајму иновација, кооперације и 
предузетништва INOCOOP 2013 у Зрењанину. 
Поред пружања информација о заштити права 
интелектуалне својине на штанду Завода, наши 
стручњаци су одржали и веома посећено предавање 
под називом “Дијагностика интелектуалне својине 
– профит за успешне”. n 

Предавачи Завода на семинару Европске патентне академије у Бања Луци
На машинском факултету у Бања Луци је у уторак, 17. септембра, одржан семинар „Европски патентни 
систем – радионица за истраживаче“, у организацији Европске патентне академије, Института 
за интелектуално власништво Босне и Херцеговине и Машинског факултета из Бања Луке. Међу 
предавачима Европске патентне академије су по први пут били представници Завода за интелектуалну 
својину, и то Наташа Миловановић и Јелена Кесер, патентни испитивачи. � n 

Никола Радовановић, саветник
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Нoвости

Александра Нинковић Ташић, потпредседник
Образовно-истраживачко друштвo Михајло Пупин

Наслов

Порази су само 
кратка одморишта 
за будуће победе
О Михајлу Пупину могло би да се говори као да 
је проживео не један, већ десет живота. Познати 
научник са 34 патента, од којих је најпознатији, 
али не и најзначајнији, „Пупинов калем“. 

Михајло Пупин је био професор који је однеговао 
четири нобеловца и 40 година рада посветио 
студентима и лабораторији за физику на Колумбија 
универзитету. Био је и лобиста, који се с огромном 
снагом борио за интересе Србије, не бринући да ли ће 
тиме угрозити углед и положај у америчком друштву, 
али и доброчинитељ који не само да је оснивао 
фондове који су дали трајан допринос културној мапи 
Србије, већ је све што је стекао током живота оставио 
српском народу. Листа добрих дела Михајла Пупина 
броји преко 1000 дарова. Он је био и први Србин који 
је добио Пулицерову награду за своју аутобиографију 
„Са пашњака до научењака“, те се и његов рад као 
писца, може посебно издвојити.

Банкрофт Џералди, потпредседник и главни инжењер 
америчке телефонске и телеграфске компаније и један 
од председника Америчког института инжењера 
електротехнике, 1932. године на додели Џон Фрицове 
медаље започео је свој почасни говор Михајлу 
Пупину следећим речима: „Касне зиме 1874. године 
млади Србин се искрцао у Кастл Гардену. Био је без 
имања или имовине, без пријатеља или утицаја и без 
знања језика ове земље. Многи би рекли да није имао 
ништа, али тако не би смо препознали ствари које је 
имао. Имао је добро здравље, карактер, амбицију, 
ум жељан да нађе знање и да га искористи, као 
и високе идеале.“ Mи овој листи можемо додати 
васпитање које је добио у свом дому, снажну 
подршку невероватне мајке Олимпијаде Пупин, која 
је, иако неписмена, имала довољно мудрости да 
сина пошаље у свет са речима да знање представља 
златне лествице што воде у небеса.

Због тога и не чуди што је Михајло у свету нашао 
то, по шта је и кренуо - знање. Учио је од најбољих, 
не само на универзитету Колумбија, већ и на 
Кембриџу, али и у Берлину код чувеног Хермана 
фон Хелмхолца. Знање које стекао, удружено са 
васпитањем и традицијом из које је потекао, били 
су рецепт за стварање једне од најзначајнијих 
личности у српској историји. n 

Списак патената Михајла Пупина 
по земљама у којима су издати

Земља Број патената

САД 35

Аустрија 1

В. Британија 17

Данска 5

Канада 8

Мађарска 1

Немачка 4

Француска 10

Швајцарска 1

Шведска 1

Шпанија 4

*Извор: „Патенти Михајла Пупина“, 
   аутор: др Снежана Шарбох, самостални саветник    
   у Заводу за интелектуалну својину

   Напомена: истраживање о патентима Михајла Пупина        

   је још увек у току.


