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Поштовани читаоци,

Велико ми је задовољство што могу да вам 
представим извештај о раду Завода за 
интелектуалну својину за 2021. годину. Криза 
изазвана ширењем инфекције Ковида 19 
наставила се и током читаве претходне године. 
Ванредне околности у којима су се нашли наша 
земља и цео свет нису негативно утицале на 
радне резултате Завода за интелектуалну својину 
и то овај извештај, верујем, добро одсликава. 

Живимо у времену брзих и динамичних промена. 
Симболика Мерцедесове звезде која каже да је 
компанија Дајмлер овладала земљом, водом и 
небом добро описује и човеков технолошки успон 
у последњих сто година. Човек је загосподарио 
земљом, морима и небом, на начин какав је само 
један век раније био незамислив. У центру тог 
успона стоји проналазак као производ људског 
настојања да природу и њене силе потчини својим 
потребама и тако свој живот учини сигурнијим и 
лакшим. Како је с временом вредност проналаска 
расла и како је његова улога у животу и раду 

Уводна реч
Foreword

Distinguished readers,

It gives me great pleasure that I can present to you 
Annual Report for 2021 on the activities of the 
Intellectual Property Office. The crisis provoked by 
the spreading of the Covid 19 infection continued 
also during the course of the whole previous year. 
Disturbing circumstances that prevailed in our 
country and the whole world did not have negative 
effects on the working results of the Intellectual 
Property Office and I believe that this report 
reflects that very well. 

We live in the time of fast and dynamic changes. 
The symbol of the Mercedes star that suggests how 
the Company Daimler rules the earth, water and 
sky, also describes well the man`s technological 
progress in the last 100 years. The man became 
master of the land, seas and sky in a manner that 
would have been unthinkable of only one century 
ago. In the center of that progress is an invention 
as the product of the human endeavor to make the 
nature and its forces subjected to his needs and 
thus make his life safer and easier. As the value 
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људи бивала све важнија, тако је расла и важност 
права интелектуалне својине. Седамдесетих 
година прошлог века удео нематеријалних 
добара у имовини предузећа био је 17%, а данас 
је чак 85%. Број пријава права индустријске 
својине расте на светском нивоу из године у 
годину. Године 2010. било их је 6.364.000, а 
2020. године тај број нарастао је на скоро 22 
милиона пријава. У свету модерних технологија, 
дигитализације и интернета, улога интелектуалне 
својине није више иста као пре, нити су исте 
потребе носилаца права интелектуалне својине. 
У таквим околностима и национални заводи за 
интелектуалну својину мораће да коригују своју 
традиционалну улогу органа који региструје 
права индустријске својине и да преузму већу 
одговорност у обликовању система интелектуалне 
својине својих земаља. Читајући студију „Завод 
за интелектуалну својину будућности“ коју је 
објавило „Међународно удружење за жигове“ 
са седиштем у Њујорку, могу мирно да кажем 
да наш Завод већ увелико носи карактеристике 
„завода будућности”. 

Завод је у протеклој години имао активнију улогу 
у спровођењу права интелектуалне својине. 

Завод руководи Координационим телом за 
спровођење права интелектуалне својине које 
повезује државне органе надлежне за ту врсту 
послова. Овом приликом истакао бих да је 
успешном раду Координационог тела суштински 
допринео Твининг пројекат ИПА-2016, 
„Заштита и спровођење права интелектуалне 
својине у Србији” који спроводи Дански завод за 
патенте и жигове. Пројекат је нашој земљи донео 
Методологију за рачунање обима фалсификовања 
и пиратерије. Такође, као резултат рада на 
пројекту, настала је компјутерска платформа 
за размену информација између органа за 
спровођење која ће значајно олакшати сарадњу 
наших државних органа, пре свега, царине и 
тржишне инспекције, у њиховој заједничкој 
борби против пиратерије и кривотворења. Овом 
приликом изражавам велику захвалност Данској 
на несебичној помоћи коју нам је пружила. 

Завод је учествовао и на пројекту подршке 
нашим произвођачима традиционалних 
производа са означеним географским пореклом, 
који се одвијао уз подршку Владе Швајцарске 
Конфедерације. Захваљујући том пројекту 
створено је удружење „Оригинал Србија” чија 
се пословна политика првенствено темељи 
на промовисању традиционалних производа 
заштићених географским пореклом. Сви заједно, 
наши привредници и ми у јавном сектору, 
научили смо много о значају ознака географског 
порекла, о њиховом великом потенцијалу за 
наш локални развој, као и о њиховој улози у 
побољшању нашег националног имиџа. Пројекат 
је донео и друге користи Србији. Швајцарска 
Конфедерација значајно је финансијски помогла 
изради новог сајта Завода који је пуштен у рад 

of the inventions grew over time, so their role in 
life and work of the people became more important 
resulting in the growth of the importance of the 
intellectual property rights. In the seventies of the 
last century, the part of the intangible goods in 
the property of the company was 17% and today 
it amounted to 85%. The number of applications 
of industrial property rights keeps on growing at 
the world level from one year to another. In 2010, 
there were 6,364,000, and in 2020 that number 
amounted to almost 22 million applications. In the 
world of modern technologies, digitalization and 
internet, the role of the intellectual property did 
not remain the same as before and neither did the 
needs of the intellectual property rights holders. 
In such circumstances, also the national offices 
for intellectual property shall have to change their 
traditional role of the body registering industrial 
property rights and take over more responsibility in 
the shaping of the systems of intellectual property 
in their countries. Reading the study “Intellectual 
Property Office of the Future” published by the 
“International Trademark Association” with the 
seat in New York, I can calmly say that our Office 
already has some characteristics of the “office of 
the future”. 

The Office, in the previous year played more active 
role in the intellectual property rights enforcement.

The Office manages the Coordination Body for the 
enforcement of intellectual property rights that 
connects the government bodies competent for this 
kind of work. On this occasion, I wish to underline 
that the successful work of the Coordination 
Body was essentially contributed by Twinning 
Project IPA – 2016 “Protection and Enforcement 
of Intellectual Property Rights in Serbia”, 
conducted by the Danish Patent and Trademark 
Office. The project also brought to our country 
the Methodology for the calculation of the scope 
of forgery and piracy. Also, as the result of the 
work on the project, computer platform has been 
created for the exchange of information between 
the enforcement bodies that will significantly 
facilitate the cooperation of our government 
bodies, primarily the Customs Administration and 
the Market Inspectorate in their joint fight against 
piracy and counterfeiting. I take advantage of this 
occasion to express deep gratitude to Denmark on 
the significant assistance that it offered to us.

The Office participated also on the project of 
support to our producers of traditional products 
with the denominated geographical origin that 
took place with the support of the Government of 
the Swiss Confederation. Due to that project, the 
association “Original Serbia” has been established, 
whose business policy is primarily based on the 
promotion of traditional products protected by the 
indications of geographical origin. Altogether, our 
businessmen and we, in the public sector, learned a 
great deal about the importance of the indications 
of geographical origin, about their great potential 
for our local development, as well as of their role 
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почетком 2022. године. Користим ову прилику 
да се у име Републике Србије и у име Завода 
захвалим нашим швајцарским пријатељима на 
тој великој помоћи.  

У 2021. години Завод је издао дозволу за 
колективно остваривање имовинских права 
глумаца. Наши глумци по први пут у историји 
могу да почну са наплатом накнаде за економско 
искоришћавање њихових интерпретација што ће 
верујем поправити њихов материјални положај. 

Мала и средња предузећа обављају приближно 
90% светског пословања, запошљавају 
приближно 50% светске радне снаге и стварају 
око 40% националног дохотка у већини 
националних економија. Зато се и каже да 
су мала и средња предузећа „кичма сваке 
националне економије”. Наша искуства говоре 
да мали системи, са малим бројем запослених, 
углавном немају довољно капацитета да се 
посвете питањима интелектуалне својине и то 
није случај само у Србији, већ и широм света. 
Према извештају Светске организације за 
интелектуалну својину, мала и средња предузећа 
најчешће не знају да поседују интелектуалну 
својину, а још мање знају колико она вреди. Зато 
је помоћ Завода нашим привредницима веома 
драгоцена. У току 2021. године Завод је одржао 
бројне семинаре, обуке и стручне радионице 
посвећене интелектуалној својину. Извршена је 
услуга дијагностике интелектуалне својине за 30 
предузећа широм Србије.

У протеклој години, примећено је повећање 
обима посла у Заводу за интелектуалну 
својину. И поред тога, залихе предмета жигова 
смањене су за 33%, a индустријског дизајна 
за 4%. Залихе предмета патената су смањене 
за 0,53%, док су залихе европских патената 
смањене за 4%. Залихе предмета малих 
патената повећане су за 13,3%. Просечан рок 
испитивања пријава жигова је два месеца, док 
се пријаве индустријског дизајна испитују по 
приливу. Просечан рок испитивања пријава 
патената је 3 године и 4 месеца, док се пријаве 
малих патената и валидација европских 
патената испитују по приливу.    

Завод је и у 2021. години наставио да успешно 
располаже буџетским средствима. Укупни 
приходи Завода за интелектуалну својину у 
2021. години повећани су за 10.69 % у односу 
на претходну 2020. годину, док су расходи 
порасли за 3%. У 2021. години приходи Завода 
остварени у корист буџета Републике Србије били 
су шест пута већи од његових расхода. 

Завод за интелектуалну својину спроводи стална 
испитивања задовољства наших корисника, 
примењујемо стандард ISO 9000 у секторима 
жигова и патената и спремамо се да уведемо 
стандард 27000. Према последњем истраживању, 
радом Сектора за знакове разликовања веома је 

in the improvement of our national image. The 
project brought other benefits to Serbia. The Swiss 
Confederation significantly assisted financially in 
the elaboration of the new web site of the Office 
which has been made operational at the beginning 
of 2022. I use this opportunity, on behalf of the 
Republic of Serbia and on behalf of the Office to 
thank our Swiss friends for that great assistance. 

In 2021, the Office issued the license for the 
collective management of the economic rights of 
the actors. For the first time in history, our actors 
may begin with the charging of remuneration for 
the economic exploitation of their performances 
which will, I believe, improve their financial 
situation.

Small and medium enterprises perform 
approximately 90% of the world business, employ 
nearly 50% of the world´s workforce and create 
40% of the national income in the majority of 
the national economies. Therefore, it is well 
known that the Small and Medium Enterprises 
are “the backbone of every national economy”. 
Our experiences say that the small systems with 
the small number of employees mostly do not 
have enough capacity to devote themselves to the 
issues of the intellectual property and this is not 
the case only in Serbia but also all over the world. 
According to the report of the World Intellectual 
Property Organization, SMEs mostly do not know 
that they possess intellectual property and they 
know even less how much it is worth. Therefore, 
the assistance of the Office is very precious to our 
businessmen. In the course of 2021, the Office 
held numerous seminars, trainings and workshops 
dedicated to the intellectual property. The 
intellectual property diagnosis service has been 
provided for 30 companies all over Serbia.

In the previous year, the increase of the scope of 
the work in the Intellectual Property Office has 
been noted. In addition to that, the backlog of the 
trademark files has been reduced by 33%, and 
of industrial design by 4%. The backlog of the 
patent files has been reduced by 0.53% while the 
backlog of the European patents has been reduced 
by 4%. The backlog of files of petty patents has 
been increased by 13.3%. The average term for 
examination of trademark applications amounts 
to two months, while the applications of industrial 
design are examined according to the inflow. The 
average term of examination of patent applications 
is 3 years and 4 months, while the applications 
of petty patents and the validation of European 
patents are examined according to the inflow.

The Office, in 2021, continued to successfully 
dispose of the budget funds. The total income of the 
Intellectual Property Office in 2021 was increased 
by 10,69% in comparison to the previous 2020, 
while the expenditure increased by 3%. In 2021, 
the income of the Office realized for the benefit of 
the budget of the Republic of Serbia was six times 
larger than its expenditure.



задовољно 75% наших корисника, задовољно је 
20,32%, а незадовољно 4.9% наших корисника. 
Када је реч о патентима, немамо незадовољне 
кориснике, веома је задовољно 53,8% наших 
корисника, а задовољно је 38,4%. Као један 
од најчешћих комплимената на рачун мојих 
сарадника истиче се њихова изузетна љубазност 
и драго ми је што то могу овом приликом да 
истакнем. 

Сматрам за своју личну срећу што сам радни 
век провео у институцији у којој су млађи 
чували, усавршавали и надограђивали наслеђе 
старијих, а то је, бар се мени чини, основни 
закон друштвеног напретка. Мислим да је 
јако важно за сваког руководиоца да побегне 
од сујетне и аутодеструктивне мисли о 
сопственој важности и да на себе гледа само 
као на једног у низу прегалаца посвећених 
остварењу неког заједничког циља, као у оној 
старој, дечијој причи о деди и репи која каже 
- успех је у заједничком раду. Свет се мења 
али неке истине важе у свим временима. Зато, 
на крају овог уводног излагања, дозволите ми 
да изразим захвалност мојим колегиницама 
и колегама који раде у Заводу и који су 
током свих ових година омогућили да ова 
институција опстане и да напредује.

Хвала вам,

Владимир Марић 
директор

The Intellectual Property Office conducts continual 
survey of the user’s satisfaction of our services, we 
implement standard ISO 9000 in the sectors of 
trademarks and patents and we are preparing to 
introduce standard 27000. According to the last 
research, the work of the Sector for Distinctive 
Signs made 75% of our users very satisfied, 
20,32% of them were satisfied and 4,9% were not 
satisfied. When patents are concerned, there are 
no dissatisfied users, 53,8% of our users are very 
satisfied and 38,4% are satisfied. As one of the 
most frequent praises regarding my collaborators, 
their extreme kindness was emphasized and I am 
glad I can underline that on this occasion.

I consider it my personal happiness to have spent 
my working time in the institution where the young 
cherished, improved and upgraded the inheritance 
of the older generation, which seems to be, at least 
I believe so, the general law of the social progress. 
I think that it is very important for every manager 
to escape from the self-centered and auto-
destructive thought about the importance of the 
self and to observe his activities as devoted effort 
in the line of diligent workers coming one after the 
other dedicated to the realization of some common 
goal, like in the old children´s story about the 
grandfather and the turnip - that teaches us all how 
success lies in the joint efforts. The World changes 
but some truths are valid at all times. Therefore, 
at the end of this introductory speech, allow me to 
express gratitude to my colleagues from the Office 
who in the course of all these years enabled this 
institution to remain solid and thriving.

Thanks for your attention, 

Vladimir Marićććććc, 
Director
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Кључни подаци
Kеy figures

Права индустријске својине у 2021. години
Industrial property rights in 2021

Број 
пријава

Number of 
applications

Број 
регистрованих 

права
Number of 

registered rights

Број 
окончаних 
предмета 
Number of

final decisions

Патенти - национални поступак
Patents – National proceeding 156 49 179

Патенти – захтеви за упис проширеног европског патента 
 и европског патента
Patents – Requests for entry of the extended European patent   
and the European patent

1454 1457 1457

Мали патенти
Petty patents 114 53 110

Сертификати додатне заштите 
Supplementary Protection Certificates 14 11 14

Жигови – национални поступак
Trademarks – National proceeding 2274 2219 2610

Жигови – поступак по међународним пријавама
Trademarks – International application proceedings 4345 4200 4357

Индустријски дизајн – национални поступак
Industrial designs – National proceeding 110 99 128

Индустријски дизајн – поступак по међународним пријавама
Industrial designs – International application proceeding 225 225 225

Ознаке географског порекла 
Indications of geographical origin 2 / /

Ауторско и сродна права у 2021. години
Copyright and related rights in 2020

Број пријава за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела 
и предмета сродних права 
Number of applications for recording and depositing of copyright works  
and subject matters of related rights

436

Број издатих потврда о евидентираним и депонованим делима 
и предметима сродних права 
Number of issued certificates on the recorded and deposited copyright  
works and subject matters of related rights

402
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15. јануар 2021.

За студенте докторских студија са Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду одржан је 
семинар „Заштита проналаска патентом у области 
прехрамбене технологије“ са радионицом за 
претраживање патентне документације путем 
онлајн платформе MS Teams.

27. и 29. јануар 2021.

За учеснике из тимова истраживача који су добили 
финансијску и пословну подршку у оквиру програма 
Фонда за иновациону делатност – Доказ концепта, 
одржана су два вебинара од стране предавача из 
Завода за интелектуалну својину. Први вебинар 
је био посвећен упознавању са системом патентне 
заштите, док је други вебинар, за исту групу 
учесника био посвећен упознавању са функцијама 
и начином претраживања патентне документације 
у највећој слободно доступној бази Espacenet.

15 January 2021

For the doctorate students from the Faculty of 
Agriculture of Belgrade University a seminar 
was held “Protection of inventions by patent in 
the field of food processing technology” with the 
Workshop for the search of patent documentation  
by on-line platform  MS Teams.

27 and 29 January 2021

For the participants from teams of researchers 
that got financial and business support in the 
framework of the program of the Fund for the 
Innovation Activities – Proof of the Concept, 
two webinars were held by the lecturers from the 
Intellectual Property Office. The first webinar was 
dedicated to the getting acquainted with the system 
of patent protection and the second webinar, for 
the same group of participants, was devoted to the 
patent documentation search in the largest freely 
accessible data-base Espacenet.

Најзначајнији догађаји
Highlights
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2. фебруар 2021.

Објављено је видео упутство на YouTube каналу 
Завода, „Како саставити пријаву за признање 
малог патента“, намењено свим корисницима који 
желе да свој проналазак заштите овим правом 
интелектуалне својине.

18. и 23. фебруар 2021.

Одржан је јавни вебинар „Увод у патентни 
систем“ на коме су учесници могли да се 
упознају са условима и поступком заштите 
проналазака патентом који се води пред Заводом 
за интелектуалну својину, али и са начинима 
остваривања међународне заштите проналазака. 
Током овог догађаја било је речи и о власништву 
над проналасцима што је било од посебног 
интереса за многобројне учеснике који раде у 
научно-истраживачким организацијама. Због 
великог интересовања исти вебинар поновљен је 
и 23. фебруара 2021. године. 

4. март 2021.

Оглашен је конкурс за Pan-European Seal Programme 
за обављање једногодишње праксе кандидата са 
завршеним основним студијама на Универзитету у 
Београду који је и члан мреже Pan-European Seal, 
у Европском заводу за патенте (ЕПО) и Заводу за 
интелектуалну својину Европске уније (ЕУИПО).

4. и 25. март 2021. 

Током марта месеца одржана су два предавања за 
студенте Машинског факултета у Београду. Прво 
предавање, „Увод у патентни систем“, одржано је 
за студенте друге године основних и прве године 
мастер студија на предмету конструисање, а 
друго предавање „Заштита иновација правима 
интелектуалне својине“ за студентске тимове на 
иновативним пројектима у оквиру Студентског 
центра изврсности факултета.

2 February 2021

Video manual was published on the You Tube 
channel of the Office “How to compose application 
for the petty patent grant” intended for all the 
users that wish to protect their invention with this 
intellectual property right.

 
18 and 23 February 2021
Public webinar was held “Introduction into the 
Patent System” where the participants could get 
acquainted with the conditions and protection 
procedure of inventions by patent as conducted 
before the Intellectual Property Office, but also with 
the procedures of the international protection of 
inventions. In the course of this event, the ownership 
of inventions was discussed which was of particular 
interest for numerous participants working in the 
research and development organizations. Because 
of the great interest, the same webinar was repeated 
on the 23 February 2021.

4 March 2021

Public advertisement was announced for the Pan-
European Seal Program for the one-year practice 
for the candidates with the completed studies at 
the Belgrade University which is a member of the 
network of the Pan-European Seal, in the European 
Patent Office (EPO) and the European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO).

4 and 25 March 2021

In the course of March, two lectures were held 
for the students of the Faculty of Machanical 
Engineering in Belgrade. The first lecture, 
“Introduction into the Patent System” was held 
for the students of the second year of the basic 
studies and the first year of the master studies at 
the subject Constructions, and the second lecture 
”Protection of Innovations by Intellectual Property 
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Rights” was held for student teams on innovative 
projects in the framework of the Student Centre of 
Excellence of the Faculty.

30 March 2021
By means of a ZOOM platform, a public webinar 
was held about the use of tools for the search  of 
the largest freely accessible data-base of patent 
documentation maintained by the European Patent 
Office – Espacenet. In the course of the webinar, by 
means of the examples presented as a questionnaire 
a survey was given of different possibilities 
provided by this data base, as well as navigation 
through the parts of the chosen document, insight 
in the legal status of the document where possible 
and survey of other useful tools available in the 
new version of the data base Espacenet. European 
Patent Register has also been presented.

31 March 2021

Annual Report 
on the work of 
the Intellectual 
Property Office 
for 2020 has 
been published.

26 April 2021
On the occasion of the celebration of the April 
26, the World Intellectual Property Day, in the 
Intellectual Property Office medals of the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) have 
been awarded in five categories of creativity for 
2020. This event was broadcasted alive  by the You 
Tube Channel of the IPO. Vladimir Maric, Director 
of the IPORS presented the awards to the winners 
of the competition.
On this occasion, the agreements were signed  
about the cooperation of the Intellectual Property 
Office with the Scientific and Technological Park 
in Belgrade and the Ministry of Education, Science 
and Technological Development on the project The 
Best Technological Innovation for 2021. On this 
occasion, the coordinator of the competition for 
the Best Technological Innovation, prof. Dragan 
Povrenovićc, Ph.D. and Acting Director of the 
Scientific and Technological Park in Belgrade, Ms 
Gordana Danilovićc Grkovicć gave presentations.

30. март 2021.  

Путем ZOOM платформе одржан је јавни вебинар 
о коришћењу алата за претраживање највеће 
слободно доступне базе патентне документације 
коју одржава Европски завод за патенте - 
Espacenet. Током вебинара је кроз примере упита 
дат приказ различитих могућности које пружа ова 
база, навигације кроз делове изабраног документа, 
увида у правни статус документа где је то могуће 
и других корисних алатки које су доступне у 
новој верзији базе Espacenet. Представљен је и 
Европски патентни регистар.

31. март 2021. 

Објављен је годишњи извештај о раду Завода за 
интелектуалну својину за 2020. годину.

26. април 2021.

Поводом обележавања 26. априла, Светског дана 
интелектуалне својине, у Заводу за интелектуалну 
својину, додељене су награде Светске организације 
за интелектуалну својину (WIPO) у пет категорија 
стваралаштва за 2020. годину. Овај догађај је 
емитован уживо путем YouTube канала Завода. 
Владимир Марић, директор Завода, уручио је 
награде победницима такмичења. 

Овом приликом потписани су и споразуми о 
сарадњи Завода за интелектуалну својину са 
Научно-технолошким парком у Београду и 
Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја на пројекту Најбоља технолошка 
иновација 2021. Овим поводом говорили су 
координатор такмичења за Најбољу технолошку 
иновацију, проф. др Драган Повреновић, и в.д. 
директора Научно-технолошког парка у Београду, 
Гордана Даниловић Грковић.
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Мај – месец едукације

11. мај 2021.

Одржан је вебинар из области претраживања 
патентне документације у слободно доступној 
бази патентне документације Espacenet, који се 
односио на област опште технике. Ово је трећи 
у низу одржан јавни вебинар о претраживању, а 
претходни, одржан 22. априла, био је за област 
хемије и хемијске технологије.

12. мај 2021. 

Током састанка Савета за сарадњу науке и привреде у 
организацији Привредне коморе Србије и Завода за 
интелектуалну својину презентована је учесницима 
преко Zoom платформе тема „Интелектуална 
својина – лансирање ваших идеја на тржиште“. Том 
приликом је представљена и услуга Дијагностике 
интелектуалне својине уз учешће и корисника услуге, 
представнице истраживачког тима са Природно-
математичког факултета у Новом Саду.

13. мај 2021.

За студенте четврте године Криминалистичко-
полицијског универзитета у Београду, у оквиру 
предмета Економски криминал, одржано је гостујуће 
предавање у програму представљања институција, 
током кога су представљене надлежности Завода 
за интелектуалну својину, са посебним фокусом на 
активности Завода као институције која координира 
радом Координационог тела за спровођење права 
интелектуалне својине.

18-25. мај 2021.  

У оквиру такмичења за Најбољу технолошку 
иновацију 2021, стручњак из Завода за 
интелектуалну својину је у другој половини маја 
одржао три обуке за такмичарске тимове у вези 
са заштитом интелектуалне својине, у првом реду 
патената. 

Прво предавање одржано је 18. маја 2021. 
године под називом „Права интелектуалне 
својине“ са посебним освртом на патентни систем, 
следеће је било на тему „Претраживање патентне 
документације у бази Espacenet“, а последње, 
одржано 25. маја 2021. године, односило се на 
састављање пријаве за признање патента или 
малог патентa.

May – Month of Education

11 May 2021

A webinar was held in the field of patent 
documentation search in the freely accessible 
data-base of patent documentation Espacenet, 
which referred to the domain of general technique. 
This was the third public seminar in row dedicated 
to searching patent database, while the previous 
one, held on April 22, 2021 was intended for the 
domain of chemistry and chemical technology.

12 May 2021

In the course of the meeting of the Council for 
Cooperation between Science and Economy in the 
organization of the Chamber of Commerce of Serbia 
and the Intellectual Property Office, the participants 
were presented, by means of Zoom platform, the 
topic “Intellectual Property – launching higher 
ideas on the market”. On that occasion, the service 
of IP Diagnosis was presented with the participation 
of the user of the service, the representative of the 
research team from the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences from Novi Sad.

13 May 2021

For the students of the fourth year of the University 
of Criminal Investigation and Police Studies in 
Belgrade, in the framework of the subject Economic 
Crime, a visiting lecture was held in the framework of 
the program for the presentation of the institutions, 
in the course of which the competences of the IPO 
were presented, with the special focus on the IPO 
activities as the institution coordinating work of the 
Coordination Body for the IP Rights Enforcement.

18-25 May 2021

In the framework of the competition for the Best 
Technological Innovation in 2021, the expert from 
the Intellectual Property Office, in the second half 
of May, held three trainings for the competition 
teams with regard to the intellectual property 
protection, primarily referring to patents.

The first lecture was held on May 18, 2021, 
under the title “Intellectual Property Rights” 
with the special review of the patent system, and 
the next one was on the topic “Search of Patent 
Documentation in the Espacenet data-base”. The 
last one was held on May 25, 2021 and it referred 
to the composition of the application for the grant 
of patent or petty patent.
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1. јун 2021. 

Одржан је јавни вебинар о састављању патентне 
пријаве током којег су представљени сви делови 
које треба да има патентна пријава. Посебан осврт 
са примерима из праксе дат је на састављање 
патентних захтева, форму цртежа који су саставни 
делови пријаве, као и на саму терминологију која 
се користи приликом описивања проналаска. 
Овим вебинаром завршена је серија од шест 
јавних догађаја посвећених патентној заштити и 
претраживању патентне документације одржаних у 
првој половини године. 

5. јун 2021. 

Ступио је на снагу нови Закон о заштити пословне 
тајне који је усклађен са ЕУ Директивом о заштити 
неоткривених знања и искуства и пословних 
информација од незаконитог прибављања, 
коришћења и откривања из 2016. године. Дана 27. 
маја 2021. године, Народна скупштина Републике 
Србије донела је Закон о заштити пословне тајне који 
је објављен у Службеном гласнику РС бр. 53/21.

17. јун 2021. 

Српска научница Гордана Вуњак Новаковић добила 
је награду публике за Европског проналазача године 
за 2021. годину током свечаности коју је преносио 
уживо Европски завод за патенте. Наша научница је 
победила у конкуренцији од 15 финалиста, добивши 
највише гласова публике - 48,1% у онлајн гласању 
и тиме је постала прва Српкиња која је добила ово 
престижно признање.

18. јун 2021.  

Изашао је 36. број Билтена Едукативно-
информативног центра. 

1 June 2021

A public webinar was held on the composition of 
the patent application presenting all the necessary 
constituent parts of the patent application. Special 
review with the examples from practice was given 
referring to the composition of patent claims, 
form of the drawing as constituent parts of the 
application, as well as the necessary terminology 
used on this occasion when describing the 
invention. This webinar completes the serial of six 
public events dedicated to the patent protection 
and search of patent documentation, held in the 
first half of the year.

5 June 2021

The new Law on the Protection of Trade Secret, 
harmonized with the EU Directive on the protection 
of undisclosed know-how and business information 
(trade secrets) against their unlawful acquisition, 
use and disclosure,  from 2016, has entered into 
force. On 27 May 2021, the National Parliament 
of the Republic of Serbia passed a Law on the 
Protection of Trade Secret, published in the Official 
Gazette RS no. 53/21.

17 June 2021

Serbian scientist, Ms Gordana Vunjak Novakovicć 
got the award of the audience for the European 
Inventor of the Year for 2021 in the course of the 
celebration broadcasted alive by the European 
Patent Office. Our scientist won in the competition 
of 15 finalists, obtaining the majority of the 
voices of the public – 48.1% in the on-line voting 
and became the first Serbian woman who got this 
prestigious award.

18. June 2021
The 36th number of the Bulletin of the Education 
and Information Center was published.
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29. јун 2021.   

На позив Регионалне агенције за развој и европске 
интеграције – РАРЕИ Београд, за привреднике 
из области прехрамбене индустрије одржан је 
вебинар на тему „Заштита иновација правима 
интелектуалне својине“.

12-16. јул 2021. 

Током треће недеље јула у просторијама Завода 
одржане су две дводневне обуке о спровођењу 
онлајн истрага за представнике Тржишне инспекције 
и других органа у чијој надлежности је спровођење 
права интелектуалне својине. Полазници су током 
обуке били у прилици да се упознају са основним 
техничким знањима за извођење онлајн истрага, 
детектовањем повреде права интелектуалне својине 
на интернету и прикупљањем доказа. Ове обуке 
изводили су експерти из Немачке, а организоване су 
у оквиру Твининг пројекта Европске уније „Заштита 
и спровођење права интелектуалне својине“ 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

28. јул 2021.

У винарији “Чокот” код Александровца, на захтев 
локалног удружења грађана ТОК, одржано је 
предавање представника Завода за интелектуалну 
својину које је за циљ имало да винарима овог краја 
приближи појам и поступак заштите жига. Посебан 
фокус је био на заштити жига сертификације који 
би указао на посебан квалитет жупских вина од 
аутохтоних сорти грожђа, чиме би се допринело 
препознавању њихове аутентичности и бољем 
пласману и позиционирању на тржишту. 

2-5. септембар 2021. 

Завод за интелектуалну својину учествовао 
је са штандом на 17. Шумадијском сајму 
пољопривреде у Крагујевцу. Током другог дана 
сајма, представник Завода је одржао предавање 
на тему „Заштита права интелектуалне својине у 
пословању“ у Бизнис медија центру сајма.

29 June 2021

At the invitation of the Regional Agency for 
Development and European Integrations – RAREI 
Belgrade, for the representatives of the food 
processing industry a webinar was held at the 
topic “Protection of Innovations by Intellectual 
Property Rights”.

12-16 July 2021

In the course of the third week in July, in the 
premises of the IPO, two trainings lasting for two 
days each, were held on the on-line  investigation 
for the representatives of the Market Inspectorate 
and other bodies having competence for the IP 
rights enforcement. In the course of the training, 
the attendees had the opportunity to get acquainted 
with the basic technical knowledge for the 
conducting of the on-line investigation, detection 
of the infringement of the IP rights on the Internet 
and the collection of evidence. These trainings were 
conducted by the experts from Germany, and they 
were organized in the framework of the Twinning 
Projects of the European Union. “Protection and 
Enforcement of IP Rights” of the Ministry of 
Trade, Tourism and Telecommunications.

28 July 2021

In the vinery ”Cokot” near Aleksandrovac, at the 
request of the local association of citizens TOK, 
a lecture was held by the representatives from 
the Intellectual Property Office having the aim 
to raise awareness of the vineyard owners in this 
area concerning the trademark protection and the 
procedure of obtaining it. Special focus was placed 
on the warranty trademark indicating the special 
quality of the wines from the autochthonous sorts 
of grapes contributing to the authenticity and better 
sales and marketing of the wines. 

2-5 September 2021

The Intellectual Property Office participated at 
its own stall at the 17th Fair of Agriculture at 
Sumadija in Kragujevac. In the course of the 
second day of the Fair, the representative of the 
IPO held a lecture at the topic “Protection of 
Intellectual Property Rights at Doing Business” in 
the Business Media Centre of the Fair.
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6-8. септембар 2021.

Током Светског симпозијума о ознакама географског 
порекла који се одржава сваке две године, а који 
је у 2021. години одржан у виртуелном формату, 
одржана је и виртуелна изложба ознака географског 
порекла из земаља чланица Светске организације 
за интелектуалну својину - WIPO. На изложби су 
представљене и три ознаке географског порекла из 
Србије путем кратких филмова, и то: „Лесковачки 
домаћи ајвар“, „Футошки свежи и кисели купус“ и 
„Фрушкогорски липов мед“. 

13-24. септембар 2021.   
Током две недеље у просторијама Завода одржане 
су две обуке за представнике тржишне инспекције, 
правосудних и других органа у чијој надлежности 
је спровођење права интелектуалне својине. Прва 
дводневна обука, реализована у два термина, била 
је на тему права интелектуалне својине и електронске 
трговине и водили су је експерти из Енглеске, Сер 
Ричард Арнолд и Данске, Ерлинг Вестергард. 
Друга дводневна обука, такође реализована у два 
термина, бавила се тематиком спровођења онлајн 
истрага за детектовање повреде права интелектуалне 
својине на интернету и прикупљањем доказа. Другу 
обуку изводили су експерти из Немачке, Харалд 
Ленеман и Аксел - Јоаким Карл Фоерстер.  Обуке су 
организоване у оквиру Твининг пројекта Европске 
уније „Заштита и спровођење права интелектуалне 
својине“ Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација.

24. септембар 2021. 

Oдржана је онлајн конференција „Шта смо 
научили и куда даље?“ током које су представљени 
неки од резултата пројеката сарадње Швајцарске 
Конфедерације и Републике Србије у вези са 
заштитом и бољим позиционирањем на тржишту 
производа са ознаком географског порекла. Током 
више од деценије сарадње у овој области, кроз 
две фазе, дата је подршка унапређењу система 
заштите и видљивости ознака географског порекла 
у нашој земљи.  

6-8 September 2021

In the course of the World Symposium on 
the Geographical Indications of Origin, held 
traditionally every two years, that took place in the 
virtual format in the 2021, a virtual exhibition was 
held of the indications of geographical origin from 
the member countries of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO). At the exhibition, 
three indications of geographical origin were 
presented from Serbia by means of short movies, 
in particular: “Homemade pepperoni specialty”, 
“Fresh and sour cabbage from Futog” and “Lime 
honey from the mountain of Fruska Gora”.

13-24 September 2021 

In the course of the two weeks in the premises 
of the Office, two trainings were held for the 
representatives of the Market Inspectorate, 
judicial authorities and other bodies having 
competences in the enforcement of intellectual 
property rights. The first training lasting for two 
days and realized in two sessions, treated the topic 
of intellectual property rights and electronic trade 
and was held by experts from England Sir Richard 
Arnold and Denmark – Erling Westergaard. 
Another training lasting for two days, also 
realized in two sessions dealt with the topic of the 
implementation of on-line investigations for the 
detection of IPR infringement on the Internet and 
the collection of evidence. The second training was 
performed by the experts from Germany, Harald 
Leneman and Axel – Joakim Karl Foerster. The 
trainings were organized in the framework of 
the Twinning Project of the European Union 
“Protection and Enforcement of Intellectual 
Property Rights” of the Ministry of Trade, Tourism 
and Telecommunications.

24 September 2021

On-line Conference was held “What have we 
learned and where shall we proceed?” including 
the presentations of some of the results of the 
cooperation project of Swiss Confederation and 
the Republic of Serbia with regard to the better 
protection and positioning on the market of the 
products having geographical indications of 
origin . In the course of more than two decades 
of cooperation in this field, through two phases, 
support was provided for the improvement of 
the system of protection and visibility of the 
indications of geographical origin in our country. 
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Током пројекта основан је и Савез „Оригинал 
Србија“ који окупља сертификоване произвођаче 
производа са ознаком географског порекла, а 
основана је и Академија за ознаке географског 
порекла. Резултати пројеката су представљени у 
филму „За вредности које вреде“ који је настао у 
сарадњи Швајцарске Конфедерације са локалним 
партнером SEEDEV, институцијама Републике 
Србије и наравно са произвођачима производа 
заштићених ознаком географског порекла.

4-8. октобар 2021.

Учешће делегације Републике Србије у 62. 
серији Генералне скупштине WIPO

Делегација Републике Србије учествовала је у раду 
62. серије састанака Генералне скупштине држава 
чланица Светске организације за интелектуалну 
својину – WIPO, која je у хибридном формату 
одржана у седишту WIPO у Женеви. Директор 
Завода, Владимир Марић, и помоћник директора 
Завода, Александра Михаиловић, узели су учешће 
у раду Генералне скупштине као представници 
Завода за интелектуалну својину. 

Другог дана заседања, господин Марић је дао 
изјаву у име делегације Републике Србије. У свом 
обраћању, директор Завода је изразио подршку 
Средњорочном стратешком плану WIPO-а, за 
период 2022-2026, који на врло јасан и потпун 
начин изражава улогу коју интелектуална својина 
има у савременом свету.

Четвртог дана заседања Генералне скупштине, 7. 
октобра 2021. године, одржан је и билатерални 
састанак српске делегације са генералним 
директором WIPO, господином Дареном Тангом и 
замеником директора WIPO, господином Хасаном 
Клеибом. Српску делегацију на састанку су чинили 
и амбасадор у Сталној мисији Републике Србије 
при УН у Женеви, господин Дејан Златановић, и 
аташе мисије, господин Андреј Стефановић.

12-13. октобар 2021.  

Завод је узео учешће на 35. Тесла фесту, 
међународном фестивалу иновација и стваралаштва, 
који се традиционално одржава од 12-15. октобра 
сваке године у Новом Саду. Током конференције 
која је одржана другог дана фестивала, одржана је 
и презентација о услугама Завода.

During the course of the project, the Association 
“Original Serbia” has been founded that gathers 
the certified producers of the products with 
the indication of geographical origin and the 
Academy for the indications of geographical 
origin was established. The results of the project 
were presented in the film “For the Values that 
Remain” created in the cooperation of the Swiss 
Confederation with the local partner SEEDEV, 
institutions of the Republic of Serbia and of course 
with the producers of products protected with the 
indications of geographical origin.

4-8 October 2021

Participation of the delegation of the Republic 
of Serbia at the 62nd session of meetings of 
the General Assembly of the WIPO

Delegation of the Republic of Serbia participated 
in the work of the 62nd serial of meetings of the 
General Assembly of the member states of the World 
Intellectual Property Organization (WIPO), which 
was held in the hybrid format at the WIPO seat in 
Geneva. The Director of the IPORS Mr Vladimir 
Marić and the Assistant Director Ms Aleksandra 
Mihajlović, took part in the work of the General 
Assembly as the representatives of the Intellectual 
Property Office of the Republic of Serbia.

On the second day of the session, Mr Marićc gave a 
statement on behalf of the delegation of the Republic 
of Serbia. In his address, the IPORS Director 
expressed support for the Middle-Term Strategic 
Plan of the WIPO covering the period 2022-2026, 
which in a very clear and precise manner expressed 
the role which the intellectual property plays in the 
modern world.

On the fourth day of the session of the General 
Assembly, on October 7, 2021, a bilateral meeting 
was held when the Serbian delegation met with the 
WIPO Director General, Mr Daren Tang and the 
WIPO Deputy Director General, Mr Hasan Kleib. 
The Serbian delegation at the meeting consisted 
also of the Ambassador at the Permanent Mission 
of the Republic of Serbia at the UN in Geneva, Mr 
Dejan Zlatanovićc and attaché of the Mission, Mr 
Andrej Stefanovićc.

12-13 October 2021
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14. октобар 2021. 

За Академију женског предузетништва EWA, за 
чланове из десет тимова који учествују у програму 
Академије „Акцелератор 2021“, одржан је 
вебинар на тему „Заштита иновација правима 
интелектуалне својине“. 

18-22. октобар 2021. 

У просторијама Завода одржана је петодневна 
„Напредна обука за онлајн истраге“ за 
представнике органа за спровођење права 
интелектуалне својине. Ову радионицу водили су 
експерти из Немачке, главни детектив и шеф групе 
за сајбер криминал, Кристијан Мартинек, и главни 
детектив у пензији Харалд Ленеман.

8. новембар 2021. 

На Технолошко-металуршком факултету у Београду 
одржана је радионица „Предузетништво: Од идеје 
до тржишта“ у оквиру програма Европске комисије 
„Marie Skćodowska-Curie Actions“, посвећеном 
подршци изградње европских капацитета за 
истраживање и иновације. Полазници радионице 
били су страни докторанти који се баве науком 
и истраживањем у Србији на Београдском 
универзитету. Радионицу су одржала два стручњака 
из Завода у вези са заштитом иновација правима 
интелектуалне својине, у првом реду патентима.

9. новембар 2021.

За студенте и професоре Факултета техничких 
наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, одржан 
је вебинар о заштити права интелектуалне својине. 
Предавање је у највећем делу било посвећено 
заштити нових техничких решења у области 
информационих технологија патентом и малим 
патентом.

The IPO participated at the 35th Tesla Fest, 
international festival of innovations and 
creativity, which is traditionally held from 12-
15 October every year in Novi Sad. During the 
conference held on the second day of the festival, 
the presentation was organized dealing with the 
services offered by the Office.

14 October 2021

At the invitation of the Enterprising Women 
Academy (EWA), for the members from ten 
teams which participate in the program of the 
“Accelerator Academy 2021” a webinar was 
held at the topic “Protection of innovations by 
intellectual property rights”.

18-22 October 2021

In the premises of the Office, five days of 
training were held “Advanced Training for On-
line Investigation” for the representatives of 
the IPR enforcement bodies. This workshop 
was conducted by experts from Germany, 
chief detective and head of the group for cyber 
crime, Christian Martinek and chief detective in 
retirement Herald Leneman.

8 November 2021

At the Faculty of Technology and Metallurgy in 
Belgrade a workshop was held “Entrepreneurship: 
From Idea to Market” in the framework of the 
program of the European Commission “Marie 
Sklodowska – Curie Actions”, dedicated to the 
support for the building of the European capacities 
for research and innovations. The attendees of the 
Workshop were foreign PhD students engaged in 
R&D in Serbia at the Belgrade University. The 
Workshop was held by two experts from the IPO 
dealing with the protection of innovations by 
intellectual property rights.

9 November 2021

For the students and professors of the Faculty 
of Technical Sciences in ćCacćak, University in 
Kragujevac, a webinar was held on the protection 
of intellectual property rights. The lecture was 
greatly dedicated to the protection of novel 
technical solutions in the field of innovation 
technologies by patent and petty patent.



19

15. новембар 2021. 
Свечано је обележена 101. годишњица Завода 
за интелектуалну својину у Клубу посланика 
у Београду. Током свечаности, након уводног 
обраћања Владимира Марића, директора Завода, и 
Душана Вучковића, помоћника министра привреде, 
додељене су и награде Светске организације за 
интелектуалну својину (WIPO). Награде су додељене 
за пет категорија стваралаштва победницима 
такмичења које је спровео Завод за 2021. годину. 
Догађај је организован у хибридном формату и 
могао је да се прати уживо преко YouTube канала 
Завода за интелектуалну својину. 

19. новембар 2021.

На позив организатора изложбе „Развој и примена 
рендгенске технологије код Срба, од Тесле и 
Пупина до данас“, у Музеjу науке и технике у 
Београду, током вођене посете кроз изложбу за 
студенте Медицинског факултета Универзитета 
у Београду, одржано је предавање од стране 
патентног стручњака Завода на тему „Никола 
Тесла и Михаило Пупин - значај патената за развој 
технологије“. Током предавања дат је приказ 
система заштите проналазака патентом, али и 
историјски приказ заштите и примене проналазака 
из области рендгенске технике наша два позната 
научника и проналазача.

15 November 2021
Celebration of the101st anniversary since the 
foundation of the Intellectual Property Office was 
organized at the Club of Representatives in Belgrade. 
During the festivity, after the initial address of Mr 
Vladimir Maric, Director of the IPO, and Dusan 
Vućkovićc, Asst. Minister of Economy, medals of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
were presented. Awards were presented for five 
categories of creative activities to winners of the 
competition organized by the Office in 2021. The 
event has taken place in the hybrid format and it 
could be followed live through the You Tube channel 
of the Intellectual Property Office.

19 November 2021

At the invitation of the organizer of the exhibition 
“Development and Implementation of X-ray 
technology with the Serbs, from Tesla and Pupin 
until the modern era”, in the Museum of Science 
and Technology in Belgrade in the course of 
the guided visit through the exhibition for the 
students of the Faculty of Medicine of Belgrade 
University, a lecture was held by the patent expert 
from the IPO dealing with the topic “Nikola Tesla 
and Mihajlo Pupin – importance of patents for the 
development of technology”. In the course of the 
lecture, a survey was given regarding the system  
of the protection of inventions by patent, but also 
historic survey of protection and implementation 
of inventions was presented from the domain of 
x-ray technology belonging to our two renowned 
scientists and inventors.
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20. новембар 2021.

За студенте специјалистичких студија на смеру 
„Индустријска фармација“ и за докторанте 
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, 
одржан је семинар о значају и поступцима заштите 
права интелектуалне својине у области фармације. 
Тиме се наставља успешна сарадња између 
факултета и Завода за интелектуалну својину, која 
траје осам година за редом.  

22-26. новембар 2021.  

Током последње недеље новембра, у Заводу 
за интелектуалну својину, одржано је полагање 
писменог и усменог општег и стручног испита за 
пријављене кандидате за заступање у области 
права индустријске својине. 

3. децембар 2021. 

Завод за интелектуалну својину посетили су 
полазници Регионалног центра за таленте Београд 
II, у циљу упознавања полазника, углавном ученика 
средњих школа, са надлежностима и историјом 
рада Завода. Током посете полазницима су одржана 
предавања о систему заштите интелектуалне 
својине кроз илустративне примере. Једна од 
полазница Регионалног центра за таленте Београд 
II, добитница је награде WIPO Schoolchildren’s 
Trophy, додељене приликом обележавања 101. 
године постојања Завода.

8. децембар 2021. 

У згради Народне скупштине Републике Србије, 
у улици Краља Милана, одржана је завршна 
конференција ЕУ твининг пројекта „Заштита и 
спровођење права интелектуалне својине у Србији” 
који је имплементиран од стране Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација са твининг 
партнерима, Данским заводом за патенте и жигове 
и Немачком фондацијом за међународну правну 
сарадњу. Партнери на пројекту су биле и друге 
институције за спровођење права интелектуалне 
својине као и Завод за интелектуалну својину 
који координира радом Координационог тела за 
спровођење права интелектуалне својине.

20 November 2021
For the students of the specialist studies at the 
department “Industrial Pharmacy” and for the 
doctorate students of the Faculty of Pharmacy 
of Belgrade University, a seminar was held on 
the importance and procedures of protection 
of intellectual property rights in the field of 
pharmacy. This continues successful cooperation 
between Faculty and the Intellectual Property 
Office, lasting for eight years in a row.

22-26 November 2021

In the course of the last week in November, in the 
Intellectual Property Office, passing of written and 
oral general and expert exam for the candidates for 
representatives in the field of industrial property 
rights protection was organized.

3 December 2021

The Intellectual Property Office was visited by 
the attendees of the Regional Center for Talents 
Belgrade II with the aim that the Office should 
present to the attendees, mostly students of 
secondary schools, the competences and the history 
of the IPO. In the course of the visit, they were given 
lectures about the system of intellectual property 
protection through the illustrative examples. One 
of the attendees of the Regional Center for Talents 
Belgrade II was awarded WIPO Schoolchildren`s 
Trophy presented during the celebration of the 
101st anniversary of the existence of the Office.

8 December 2021

In the building of the National Parliament of the 
Republic of Serbia, in Kralja Milana Street, the closing 
conference of EU Twinning project “Protection 
and Enforcement of Intellectual Property Rights 
in Serbia” was held. It was implemented by the 
Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications 
with the twinning partners Danish Patent and 
Trademark Office and the German Foundation 
for International Legal Cooperation.  Partners 
in the project were also other institutions for the 
enforcement of intellectual property rights as well 
as the Intellectual Property Office coordinating 
the activities of the Coordination Body for the 
Intellectual Property Rights Enforcement.
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15. децембар 2021. 

Изашао је 37. број Билтена Едукативно-
информативног центра. 

16. децембар 2021. 

Одржан је вебинар „Заштита иновација правима 
интелектуалне својине и пореске олакшице у 
области информационих технологија“ у сарадњи 
Научно-технолошког парка Београд и Завода за 
интелектуалну својину. Вебинар је био посвећен 
заштити релевантних права интелектуалне 
својине приликом развоја иновација у области 
информационих технологија, патентној заштити 
проналазака примењених уз помоћ рачунара, 
ауторскоправној заштити софтвера и мобилних 
апликација, а ове теме су покрили стручњаци 
Завода. Од стране експерта на ЕУ пројекту 
подршке НТП Београд и иновативним компанијама 
одржана је презентација о пореским олакшицама 
за иновативне субјекте – IP Box. 

23. децембар 2021.  

Ступио је на снагу Закон 
о изменама и допунама 
Закона о патентима 
који је објављен у 
Службеном гласнику 
РС, бр. 123/21.

 

15 December 2021

The 37th issue of the Bulletin of the Education 
and Information Center was published.

16 December 2021

A webinar was held “Protection of Innovations by 
Intellectual Property Rights and Tax Reliefs in the 
Field of Information Technologies” in cooperation 
with the Scientific and Technological Park Belgrade 
and the Intellectual Property Office. Webinar was 
dedicated to the protection of relevant IP rights 
in the course of the development of innovations 
in the field of Information Technologies, patent 
protection of inventions implemented with the 
assistance of computers, copyright protection of 
software and mobile applications, and all these 
topics were covered by the experts from the IPO. 
The experts working on the EU support project to 
the Science and Technological Park Belgrade and 
innovative companies, held the presentation on the 
tax reliefs  for innovative subjects – IP Box.

23 December 2021

The new Law on the Amendments of the Patent 
Law, published in the Official Gazette RS, no. 
123/21 entered into force.
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Патенти
Patents

In the Patent Sector, in 2021, the administrative 
procedure is finalized for 1760 applications, 
including 179 decisions passed in the procedures for 
the grant of patent, 110 decisions in the procedures 
following the petty patent applications, 14 decisions 
referring the requests on the grant of the additional 
protection certificate and 1457 European patents 
were entered into the Patent Register.

In comparison to December 2020 when there were 
on the list 375 patent applications, in December 
2021. we made an inventory listing 373 patent 
applications which implies that the backlog is 
reduced for 0.53%. There were 30 petty patent 
applications in December 2020, while there were 34 
applications in December 2021. which indicates the 
increase in the backlog of applications for 13.3%. 
However, in the course of 2020, final decision 
was reached for 85 petty patent applications, 
while in 2021 final decision was reached for 110 
petty patent applications implying an increase of 
30%. The number of petty patent applications in 
the course of 2021 was for 42% higher than the 
number of petty patent applications in the course of 
2020. The certificate on supplementary protection 
in 2020 amounted to 30 and in December 2021 
we had listed also 14 requests for the recognition 
of the certificate on supplementary protection. In 
December 2020, there were 78 European patents, 
while in December 2021 there were 75 files. The 
number of international applications for the 
protection of inventions of the domestic applicants 
filed through the Office reduced to 27.5% in 
comparison to 2020.

The number of registered patents in 2021 
decreased for 2.5% in comparison to 2020, while 
the number of registered patents where domestic 
natural and legal persons are holders of rights has 
decreased for 4% in comparison to 2020.

У Сектору за патенте је у 2021. години окончан 
управни поступак за 1760 пријава, од тога 179 
одлука је донето у поступцима за признање патента, 
110 одлука у поступцима по пријавама малих 
патената, 14 одлука по захтевима за признање 
сертификата о додатној заштити и 1457 европских 
патената је уписано у Регистар патената.

У односу на децембар 2020. године када је на 
попису било 375 пријава патената, у децембру 
2021. године било је 373 пријаве патената, што 
значи да су залихе смањене за 0,53%. Пријава 
малих патената је у децембру 2020. године било 
30, док је у децембру 2021. било 34 пријаве, што 
је за 13,3% више залиха. Међутим, током 2020. 
године окончано је 85 пријава малих патената, док 
је током 2021. године окончано 110 пријава малих 
патената, што је за 30% више окончаних пријава. 
Прилив пријава малих патената је током 2021. 
године био за 42% већи од прилива пријава малих 
патената током 2020. године. Број предмета у раду 
по пријавама за признање сертификата о додатној 
заштити био је крајем 2021. године исти као и крајем 
2020. године, 30 предмета, док је током године 
окончано 14 захтева за признање сертификата. По 
пријавама европског патента на крају 2021. године 
било је 75 предмета у раду у односу на 78, колико 
је било на крају 2020. године. Број међународних 
пријава за заштиту проналазака домаћих лица, 
поднетих преко Завода мањи је за 27,2 % у односу 
на 2020. годину.

Број регистрованих патената је у 2021. години 
био за 2,5% мањи у односу на 2020. годину, док 
је број регистрованих патената чији су носиоци 
домаћа физичка и правна лица мањи за 4% у 
односу на 2020. годину.

Коришћењем електронске услуге подношења 
пријава у 2021. години, електронским путем 
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поднето је 98% захтева за упис европских 
патената, 28% пријава патената и 37,7% пријава 
малих патената.

Народна скупштина Републике Србије је на седници 
одржаној 15. децембра 2021. године усвојила 
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 
(„Сл. гласник РС“, број 123/21) који је ступио на 
снагу 23. децембра 2021. године. Најзначајније 
измене и допуне Закона о патентима односе се на 
област сертификата о додатној заштити и заштите 
проналаска малим патентом. Изменама и допунама 
закона у области сертификата о додатној заштити 
извршено је усклађивање раније важећег закона 
са релевантним прописима Европске уније, и то 
са Уредбом (ЕУ) број 2019/933 која је ступила на 
снагу 1. јула 2019. године у земљама чланицама 
Европске уније. Изменама и допунама Закона о 
патентима је измењен режим заштите проналаска 
малим патентом тако што је проширен круг 
производа који се може заштитити малим патентом.

Патентни стручњаци су током 2021. године 
превели са енглеског на српски језик Међународну 
класификацију патената (МКП 2022.01) како би 
корисницима услуга Завода био омогућен приступ 
новим технологијама кроз претрагу патентне 
документације.

Пријаве патената и малих патената и 
захтеви за регистрацију проширеног 
европског патента и европског патента
Током 2021. године Заводу је поднето 156 
пријава за заштиту проналаска патентом и 114 
пријава за заштиту проналаска малим патентом. 
Од укупног броја поднетих пријава патената, 
Заводу је директно поднето 150 пријава, а путем 
међународног Уговора о сарадњи у области 
патената (PCT систем) у националну фазу ушло је 
6 пријава.

Од укупног броја директно поднетих пријава 
патената, домаћи подносиоци су поднели 138 
пријава за заштиту проналаска патентом, а страни 
подносиоци су поднели 18 пријава. Од 114 
пријава за заштиту проналаска малим патентом, 
домаћи подносиоци су поднели 108 пријава, а 
страни подносиоци су поднели шест пријава.

У 2021. години је поднето укупно 16 међународних 
пријава патената преко PCT система, где је 
Завод назначен као Завод прималац, све пријаве 
су формално уређене и прослеђене Светској 

By the use of the electronic service of filing 
the applications in 2021, there were 98% of 
electronically filed requests for the entry of the 
European patent, 28% of patent applications and 
37.7% of petty patent applications.

The National Parliament of the Republic of Serbia, 
at the session held on December 15, 2021 adopted 
the Law on the Amendments of Patent Law 
(“Official Gazette RS”, number 123/21) which 
entered into force on December 23, 2021. The most 
significant amendments of the Patent Law refer 
to the field of the certificates on supplementary 
protection and protection of inventions by 
patty patent. The amendments in the field of 
supplementary protection perform harmonization 
of the previous Law with the relevant legislation 
of the European Union, in particular with the 
Regulation (EU) no. 2019/933 that entered into 
force on July 1, 2019 in the member countries of 
the European Union. The amendments of the Patent 
Law change regime of protection of inventions by 
petty patent broadening the circle of products that 
can be protected by patty patent.

Patent experts in the course of 2021, translated 
from English into Serbian the International Patent 
Classification (IPC 2022.01) in order to enable 
the users of the IPO services the approach to the 
new technologies through the search of patent 
documentation.

Patent and Petty Patent Applications 
and the requests for the Registration 
of the Extended European Patent and 
European Patent

In the course of 2021, 156 applications for 
patent protection and 114 applications for petty 
patent protection were filed in the Office. From 
the total number of filed patent applications, in 
the IPO, 150 applications were directly filed and 
6 applications were filed and entered into the 
national phase through the international Patent 
Cooperation Treaty (PCT system).

From the total number of directly filed patent 
applications, domestic applicants filed 138 
applications for the protection of invention 
by a patent, and foreign applicants filed 18 
applications. From 114 applications for the 
protection of invention by a petty patent, 
domestic applicants filed 108 applications and 
foreign applicants filed six applications.

In 2021, a total of 16 international patent 
applications was filed through the PCT system, 
where the Office has been designated as the 
receiving office, all applications have been made 
formally correct and forwarded to the World 
Intellectual Property Organization, European 
Patent Office and Visegrad Patent Institute. In 
the course of 2021, 15 requests were filed in the 
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Пријаве патената од 2017. до 2021. године
Patent Applications Filed  from 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Пријаве домаћих подносилаца
Applications of Domestic Applicants 173 162 168 138 138

Пријаве страних подносилаца поднете директно Заводу
Applications of Foreign Applicants Filed Directly in the Office 8 5 2 6  12

PCT пријаве у националној фази
PCT Applications in the National Phase 1 7 7 2  6

Укупно
Total 182 174 177 146 156

Oстало
The rest

Здравље; Спасавање живота; Разонода
Health; Life saving; Entertainment

Одвајање; Мешање
Separation; Mixing

Инструменти
Instruments

Погонске машине или пумпе
Driving engines or pumps

Пољопривреда; Прехрамбени производи; Дуван
Agriculture, Food products, Tobacco

Осветљење и грејање
Light and Heating

Грађевинарство
Civil engineering

Транспорт
Transport

Електротехника
Electronics

Предмети за личну или кућну употребу
Items for personal or home use

Органска хемија
Organic chemistry

Неорганска хемија
Inorganic chemistry

Пријаве патената према областима технике у 2021. години 
Patent Applications According to the Technical Field in 2021

0                     5                    10                   15                   20  

организацији за интелектуалну својину, Европском 
патентном заводу и Вишеградском патентном 
институту. Заводу је у току 2021. године поднето 
15 захтева за упис проширеног европског патента 
у Регистар патената и 1439 захтева за упис 
европског патента у Регистар патената.

Према Стратегији развоја вештачке интелигенције 
у Републици Србији за период 2020-2025. године 
Завод води евиденцију пријава патента које се 
односе на вештачку интелигенцију. Током 2021. 
године поднето је 11 пријава патената из области 
вештачке интелигенције.

Office for the entry of the Extended European 
Patent in the Register of Patents and 1439 
requests for the entry of the European patent 
into the Register of Patents.

According to the Strategy of Development of the 
Artificial Intelligence in the Republic of Serbia 
for the period 2020-2025, the Office has been 
keeping records of the patent applications that 
refer to the artificial intelligence. In the course 
of 2021, 11 patent applications were filed from 
the field of artificial intelligence.
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Пријаве патената које су поднете у 2021. години према земљи пријавиоца
Patent Applications filed in 2021 according to the Country of the Applicant

Ознака земље
Code of the Country

Број пријава
Number of  the Applications

RS 138

AU 2

US 2

NL 5

CN 5

HU 1

RO 1

ES 1

ME 1

Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2017. до 2021. године
Patent Applications of Domestic Applicants according to the Kind of Applicants 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Физичка лица
Natural Persons 124 112 120 91 96

Институти и факултети 
Institutes and Faculties  31  37 15 32 22

Привредна друштва
Business Companies  18  13 33 15 20

Укупно
Total 173 162 168 138 138

Међународне пријаве  поднете Заводу као заводу примаоцу од 2017. до 2021. године
International Applications filed at the Office as the receiving office 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Број пријава
Number of Applications 18 20 32 22 16

Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента  
у Регистар патената поднети од 2017. до 2021. године

Requests for the Entry of the Extended European Patent and European Patent
in the Register of Patents filed from 2017 to 2021

Година
Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Захтев за упис проширеног европског патента
Request for the Entry of the Extended 
European Patent

144 101 61 26 15

Захтев за упис европског патента
Request for the Entry of the European Patent

1030 1325 1466 1428 1439

Укупно
Total 1174 1426 1527 1454 1454
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Регистрована права – патенти  
и мали патенти

У 2021. години је регистровано 1506 патенaта од 
којих је 49 признато према националном поступку, 10 
патената је уписано у Регистар на основу Споразума 
о сарадњи и проширењу са Европским заводом 
за патенте, а 1447 патената је уписано у Регистар 
на основу Закона о потврђивању Конвенције о 
признавању европских патената.

Током 2021. године регистрована су 53 мала патента, 
од тога је 49 малих патената регистровано на име 
домаћих лица док су 4 мала патента регистрована на 
име страних носиоца.

Пријаве малих патената од 2017. до 2021. године
Applications of Petty Patents 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Домаћи подносиоци
Domestic Applicants 69 68 79 82 108

Страни подносиоци
Foreign Applicants 6 2 3 4 6

Укупно
Total 75 70 82 86 114

Пријаве малих патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2017. до 2021. године
Petty Patents Applications of of Domestic Applicants according to the kind of Applicants 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Физичка лица
Natural Persons 56 63 63 71 57

Институти и факултети
Institutes and Faculties 4 2 6 7 41

Привредна друштва
Business Companies 9 3 10 4 10

Укупно
Total 69 68 79 82 108

Регистровани патенти од 2017. до 2021. године
Registered Patents 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Патенти домаћих носилаца који су признати у 
националном поступку
Patents of Domestic Owners Granted in the 
National Procedure

35 36 53 52 47

Патенти страних носилаца који су признати у 
националном поступку
Patents of Foreign Owners Granted in the national 
Procedure

12 8 6 4 2

Уписани проширени европски патенти
Entered Extended European Patents 176 109 73 28 10

Уписани европски патенти
Entered European Patents 1041 1376 1586 1462 1447

Укупно
Total 1264 1529 1718 1546 1506

Registered rights – Patents and 
Petty patents
In 2021, a total of 1506 patents was registered 
including 49 granted rights according to the 
national procedure and 10 patents were entered in 
the Register on the basis of the Cooperation and 
Extension Agreement with the European Patent 
Office and 1447 patents were entered in the 
Register on the basis of the Law on the Ratification 
of the European Patent Convention.

In the course of 2021, 53 petty patents were 
registered, including 49 petty patents that were 
registered in the name of the domestic persons while 
4 petty patents were registered in the name of foreign 
holders of rights.
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Регистровани патенти домаћих носилаца од 2017. до 2021. године
Registered Patents of Domestic Holders of Rights from  2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Физичка лица
Natural Persons 21 26 21 23 29

Институти и факултети
Institutes and Faculties 7 5 30 15 10

Привредна друштва
Business Companies 7 5 2 14 8

Укупно
Total 35 36 53 52 47

Регистровани мали патенти од 2017. до 2021. године
Registered Petty Patents 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Домаћи носиоци
Domestic holders of rights 37 49 55 47 49

Страни носиоци
Foreign holders of rights 6 4 2 / 4

Укупно
Total 43 53 57 47 53

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2017. до 2021. године
Registered Petty Patents of Domestic Holders of Rights from 2017 to 2021

Година
Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021

Физичка лица
Natural persons 30 39 48 41 37

Институти и факултети
Institutes and Faculties 1 4 4 5 9

Привредна друштва
Business Companies 6 6 3 1 3

Укупно
Total 37 49 55 47 49

На дан 31.12.2021. године у Републици Србији је 
било укупно 8198 важећих патената од којих је 547 
признато према националном поступку, а 1168 на 
основу Споразума о сарадњи и проширењу са 
ЕПО, а 6483 на основу Закона о потврђивању 
Конвенције о признавању европских патената. 

На дан 31.12.2021. године у Републици Србији је 
било укупно 258 важећих малих патената.

Сертификати о додатној заштити

Заводу је током 2021. године поднето укупно 
14 захтева за признање сертификата о додатној 
заштити и то: 11 захтева се односило на лекове и 
3 захтева се односио на средства за заштиту биља. 
Током 2021. године донето је укупно 11 решења о 
признању сертификата о додатној заштити, и то 9 
сертификата за лекове и 2 сертификата за средства 
за заштиту биља. 

On the December 31, 2021, in the Republic of Serbia, 
there were totally 8198 valid patents, including 547 
granted in the national procedure, and 1168 on the 
basis of the Cooperation and Extension Agreement 
with the EPO and 6483 on the basis of the Law on 
the Ratification of the European Patent Convention.

On December 31, 2021, in the Republic of Serbia, 
there were totally 258 valid petty patents.

Supplementary Protection Certificate
In the Office, in the course of 2021, a total of 
14 requests for the grant of the certificate of 
supplementary protection were filed, in particular 
11 requests referred to medicaments and 3 requests 
referred to the plant protection preparations. In 
the course of 2021, a total of 11 decisions were 
passed on the grant of certificates of supplementary 
protection including 9 certificates for medicaments 
and 2 plant protection preparations.
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Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2017. до 2021. године
Requests for the Grant of Supplementary Protection Certificates Passed from 2017 to 2021

Година
Year

Поднети захтеви за СДЗ
Requests filed for SPC

Признати СДЗ
Granted SPC

Лек
Medicaments

Заштита биља
Plant Protection

Укупно
Total

Лек
Medicaments

Заштита биља
Plant Protection

Укупно
Total

2017. 9 1 10 1 / 1

2018. 14 3 17 / / /

2019. 13 / 13 16 / 16

2020. 7 1 8 10 1 11

2021. 11 3 14 9 2 11

Остале активности
Патентни стручњаци Завода су током 2021. 
године пружили 1786 услуга које су се односиле 
на остваривање патентне заштите на територији 
Републике Србије, што је за 19% више у односу 
на 2020. годину.

Услуге у области патената
Services in the Field of Patents

Година / Year 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Извештаји о претраживању стања технике 
Reports on the Search of the State of the Art 177 150 150 138 140

Резултати испитивања услова за признање патента
Results of examination for the Grant of Patents 116 136 172 240 144

Резултати испитивања услова за признање сертификата 
о додатној заштити
Results of the Examination of Conditions for the Grant of 
Supplementary Protection Certificates

13 17 18 6 20

Резултати испитивања услова за признање малог патента
Results of Examination of Conditions for the Grant of 
Petty Patent

82 55 51 115 141

Извештаји о претраживању патентне документације
Reports on the Search of Patent Documentation 24 27 25 15 17

Консултантске услуге
Consultancy Services 727 689 733 786 1024

Одговори на дописе странака и органа
Correspondence with Clients and Bodies 129 244 267 205 300

Укупно
Total

1268 1318 1416 1505 1786

На основу потписаног Меморандума о сарадњи 
са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја стручњаци Завода су пружили подршку 
такмичењу за Најбољу технолошку иновацију 
2021 и одржали су два предавања учесницима 
такмичења са темом заштите иновација правима 
интелектуалне својине, у првом реду патената. 

Other activities
Patent experts from the Office, in the course 
of 2021, offered 1786 services that referred to 
the realization of the patent protection on the 
territory of the Republic of Serbia, which is for 
19% higher than in 2020.

On the basis of the signed Memorandum on 
Cooperation with the Ministry of Education, Science 
and Technological Development, the experts from 
the Office gave support to the competition for the 
Best Technological Innovation 2021 and held two 
lectures to participants of the competition with the 
topic of the protection of innovations by intellectual 

На дан 31.12.2021. године, у Републици Србији 
било је укупно признатих 57 сертификата о 
додатној заштити, од тог броја 55 сертификата 
се односе на лекове и два на средства за 
заштиту биља.    

On the December 31st, 2021, in the Republic of 
Serbia there was a total of 57 granted certificates 
of supplementary protection including 55 
certificates referring to medicaments and two at 
plant protection preparations.    
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Такође, један стручњак из Завода је учествовао 
у раду жирија на финалу такмичења за најбољу 
студентску и средњошколску иновацију.

Осим наведеног, запослени из Сектора за 
патенте су припремили видео упутство: „Како 
саставити пријаву за признање малог патента“ 
ради постављања на сајт Завода и омогућавања 
подносиоцима пријава малих патената да боље 
разумеју поступак признања малог патента.

У оквиру пројекта Европске комисије „Marie 
Skodowska Curie Actions (MSCA)“ за подршку 
истраживању у европском истраживачком 
простору и изградњи европских капацитета за 
истраживање и иновације стручњаци Завода су 
на радионици са називом: „Предузетништво: 
Од идеје до тржишта“ одржали предавање са 
темом заштита проналазака.  Полазници одржане 
радионице су били страни докторанти који се баве 
науком и истраживањем у Србији на Београдском 
универзитету преко програма „Marie Skćodowska-
Curie Actions (MSCA)“. 

Један стручњак из Завода је учествовао у 
својству предавача на семинару поводом 
Светског дана интелектуалне својине „Regional 
Seminar on Enchanching the Qualitz of IP 
Management in SMEs“ који је организовао 
Завод за патенте и жигове Турске у сарадњи 
са Светском организацијом за интелектуалну 
својину. Један стручњак из Завода је одржао 
предавање „Никола Тесла и Михаило Пупин – 
значај патената за развој технологије“ у Музеју 
науке и технике у Београду.

У оквиру сарадње са Светском организацијом 
за интелектуалну својину током 2021. године, 
запослени у Одељењу за хемију и хемијску 
технологију активно су учествовали у припремама 
Завода за имплементацију WIPO стандарда 
ST. 26 који се односи на приказивање пописа 
аминокиселинских и нуклеотидних секвенци 
у пријавама патената и начин на који ће се 
извршити трансформација пописа са стандарда 
ST. 25 на ST. 26 за националне пријаве поднете 
у 2021. години. Ова сарадња ће бити настављена 
и у 2022. години, имајући у виду да ће се, према 
одлуци Комитета за WIPO стандарде, стандард 
ST. 26 примењивати од 1. јула 2022. године. 

Стручњаци Завода су учествовали на 8. заседању 
стручне групе за питања у вези са сертификатом 
о додатној заштити у организацији Maks Plank 
Instituta, а ради израде Студије о европском 
систему сертификата о додатној заштити и 
решавања спорних питања у вези са признавањем 
сертификата о додатној заштити.

У оквиру сарадње са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде - Управом за заштиту 
биља један стручњак Завода је у својству члана 
Стручног савета за заштиту права оплемењивача 
биљних сорти током 2021. године учествовао у 
раду три заседања Савета на којима је одобрена 
заштита за 73 права оплемењивача.

property rights, primarily patents. Also, one expert 
from the Office participated in the work of the 
panel of judges in the finals of the competition for 
the best student and high school innovation.

Apart from the mentioned, the employee from the 
Patent Sector prepared the instruction: “How 
to compose the application for the grant of petty 
patent” for the sake of uploading it on the site of 
the IPO RS and enabling the applicants of petty 
patent applications to understand better the 
procedure of petty patent grant.

In the framework of the project of the European 
Commission „Marie Skodowska Curie Actions 
(MSCA)“ for the support to examination in the 
domain of science in the European states - intended 
for the R&D and the building of the European 
capacities for examination and innovations, the 
experts from the Office held a workshop with the title 
“Entrepreneurship: from Idea to Market” with a 
lecture dedicated to the protection of inventions. The 
attendees of the workshop were foreign doctorate 
students engaged in R&D in Serbia at the Belgrade 
University in the framework of the program „Marie 
Skćodowska-Curie Actions (MSCA)“. 

One expert from the Office participated in the 
capacity of lecturer at the seminar on the occasion 
of the World Intellectual Property Day „Regional 
Seminar on Enchanching the Quality of IP 
Management in SMEs“in the organization of the 
Patent and Trademark Office of Turkey in cooperation 
with the World Intellectual Property Organization 
(WIPO). One expert from the Office held a lecture: 
“ Nikola Tesla and Mihajlo Pupin – importance of 
patents for the development of technology” in the 
Museum of Science and Technology in Belgrade”.

In the framework of cooperation with the World 
Intellectual Property Organization, in the course of 
2021, the employees in the Department for Chemistry 
and Chemical Technology actively participated in 
the preparation of the Office to implement WIPO 
standard ST. 26 referring to the display of list of 
amino acid and nucleotide sequences in the patent 
applications and the manner how to perform the 
transformation of lists from the standard ST.25 to 
ST.26 for the national applications filed in 2021. 
This cooperation shall be continued in 2022, 
bearing in mind that according to the decision of the 
Committee for WIPO Standards, standard ST.26 
shall be implemented from July 1, 2022.

The experts from the Office participated at the 8th 
session of the expert group for the issues regarding 
the certificate of supplementary protection in the 
organization of Max Planck Institute for the sake of 
the elaboration of the Study of the European System 
of Certificates of Supplementary Protection and the 
Resolution of Disputes with Regard to the Granting 
of Certificates of Supplementary Protection.

In framework of cooperation with the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Waterworks – Direction 
for the Plant Protection, one expert from the Office 
had the capacity of member of the Expert Council 
for the Protection of Plant Breeders in the course 
of 2021 and participated at the three sessions of 
the Council approving protection for 73 rights of 
the plant breeders.
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ŽŽЖигови
Trademarks

У току 2021. године у Републици Србији је поднето 
укупно 6619 пријава жигова: 2274 домаћих и 
4345 међународних пријава. Домаћи пријавиоци 
поднели су 1472, а страни пријавиоци 802 
националне пријаве жигова.

Структура пријављених жигова од 2017. до 2021. године
Structure of Applications Filed from 2017 to 2021

Година
Year

Међународне пријаве1

International Applications

Националне пријаве2

National Applications Укупно
TotalСтрани пријавиоци

Foreign Applicants
Домаћи пријавиоци
Domestic Applicants

2017. 4785 773 1309 6867

2018. 4835 782 1408 7025

2019. 4706 783 1310 6799

2020. 4298 762 1586 6646

2021. 4345 802 1472 6619

1  Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви 
Applications Filed through the International Bureau in Geneva

2  Пријаве поднете непосредно Заводу 
Applications Filed Directly in the Office

In the course of 2021, in the Republic of Serbia 
a total of 6619 trademark applications was filed 
including 2247 home applications and 4345 
international applications. Domestic applicants 
filed 1472 and foreign applicants filed 802 national 
trademark applications.
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У 2021. години, највећи број пријава жигова које 
су страни пријавиоци поднели непосредно Заводу 
је из САД, 258 пријава. Поред њих су подносиоци 
пријава из Швајцарске са 119 пријава, Кине са 
44 пријаве, Немачке са 30 пријавa, Републике 
Kореје са 29 пријава, Холандије са 22 пријаве, 
Јапана са 19 пријава и Италије са 16 пријава. Из 
држава из окружења, подносиоци из Македоније 
поднели су 34 пријаве, Хрватске 19 пријава, 
Мађарске 12 пријава, Румуније седам пријава, 
из Босне и Херцеговине шест.

258
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Пријаве страних подносилаца пријава жигова 
Applications from Foreign Applicants

In 2021, the largest number of trademark 
applications that the foreign applicants filed 
directly in the Office comes from the USA, 258 
applications. In addition to them applicants from 
Switzerland filed 119 applications, from China 44 
applications, from Germany 30 applications, from 
the Republic of Korea 29 applications, from Holland 
22 applications, from Japan 19 applications, and 
from Italy 16 applications. From the surrounding 
countries of the region, applicants from Macedonia 
filed 34 applications, from Croatia 19 applications, 
from Hungary 12 applications, from Romania seven 
applications, from Bosnia and Herzegovina six.

Када је у питању заступљеност пријављених 
роба и услуга, током 2021. године највише 
пријава домаћих жигова поднето је за: услуге 
из класе 35, које се односе поред осталог и на 
услуге промета робе, оглашавања, пословног 
управљања – 576 пријава; робу из класе 5, која 
укључује нарочито фармацеутске и ветеринарске 
препарате, средства за уништавање штеточина, 
фунгициде, хербициде, санитарне препарате 
и средства за дезинфекцију – 526 пријава; за 
услуге из класе 41, које обухватају нарочито 
услуге образовања, забаве, спортске и културне 
активности – 372 пријавe; за робу из класе 9, 
која обухвата различите научне, истраживачке, 
навигационе, геодетске, фотографске, 
кинематографске, аудиовизуелне, оптичке и друге 
апарате и инструменте, као и опрему за обраду 
података, рачунаре, софтвер – 310 пријавa; 
за услуге из класе 42, које се односе претежно 
на услуге научних лабораторија, инжењерске 
услуге, услуге компјутерског програмирања, 

When the applied goods and services are the 
issue, in the course of 2021, the highest number 
of domestic trademarks has been filed for services 
from class 35, referring, among other things 
to services of transport of goods, announcing, 
business management – 576 applications; 
goods from class 5, including in particular 
pharmaceutical and veterinary preparations, 
preparations for the termination of pests, 
fungicides, herbicides, sanitary preparations and 
means for disinfection – 526 applications; for the 
services in class 9, including various scientific, 
research, navigational, geodetic, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical and other 
apparatus and instruments, as well as equipment 
for the processing of data, computers, software - 
310 applications; for the services from class 42, 
referring predominantly to services of scientific 
laboratories, engineering services, services of 
computer programing, architecture and services 
of interior decoration – 261 applications; for food 
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Заступљеност класа код домаћих пријава жигова
 Classes with Domestic Trademark Applications
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архитектонске и услуге унутрашњег дизајна – 261 
пријава; за прехрамбене производе из класе 30, 
који укључују и кафу, какао, чај, хлеб, производе 
од житарица, пецива, кондиторске производе, 
зачине – 244 пријаве и за робу из класе 16, која 
се односи на штампане ствари, књиге, амбалажу, 
канцеларијски материјал – 229 пријава.

products from class 30, including coffee, cacao, 
tea, bread, wheat products, rolls, sweets, spices 
- 244 applications and for goods from class 16, 
referring to printed matter, books, package, 
office material – 229 applications.

In the course of 2021, the domestic applicants filed 
199 requests for the international registration of 
trademarks on the basis of the Madrid System, 
including 180 requests filed by the domestic 
applicants for the international registration on the 
basis of the Madrid system, including 180 requests 
filed by the legal persons while the natural persons 
filed 19 requests for the international registration.

In 2021, 6419 trademarks were registered, 
including 4200 on the basis of applications filed 
through the Madrid system, and 2219 filed on the 
basis of national trademarks applications, which 
means that in comparison to 2020 with 5816 
trademark registrations, there has been an increase 
of 603 applications that were registered.

Током 2021. године, домаћи пријавиоци поднели 
су 199 захтева за међународно регистровање 
жигова по основу Мадридског система, од којих 
су правна лица поднела 180 захтева, а физичка 
лица 19 захтева за међународно регистровање.

У 2021. години регистровано је 6419 жигова, 
од којих 4200 на основу пријава поднетих 
посредством Мадридског система, а 2219 на 
основу националних пријава жигова, што значи 
да су у односу на претходну 2020. годину, када 
је регистровано 5816 жигова, регистровано 603 
жига више. 

Регистровани жигови према годинама
 Registered Trademarks According to years
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Током 2021. године окончан је поступак по 2610 
националних пријава жигова, што је за 856 
окончаних пријава жигова више у односу на 
2020. годину и поступак по 4357 међународних 
пријава жигова.

Структура регистрованих жигова од 2017. до 2021. године
Structure of the Registered Trademarks from 2017 to 2021

Година
Year

Међународне 
регистрације
International 
registrations

Националне регистрације
National Registrations Укупно

TotalСтрани носиоци
Foreign Holders of Rights

Домаћи носиоци
Domestic Holders of Rights

2017. 3630 914 1287 5831

2018. 5027 802 1438 7267

2019. 5692 803 1206 7701

2020. 4499 500 817 5816

2021. 4200 801 1418 6419

In the course of 2021, procedures have 
been finalized for 2610 national trademark 
applications, which is an increase of 856 more 
trademark applications that reached final decision 
in comparison to 2020 and 4357 international 
trademark applications reached the final decision.

На дан 31.12.2021. године у Републици Србији 
се налазило у важности укупно 141.800 жигова, 
од којих је 34.800 регистрованих и пријављених 
жигова поднетих непосредно Заводу, а 107.000 
међународних жигова је у важности посредством 
Мадридског система.

У 2020. години ступио је на снагу нов Закон о 
жиговима који први пут у домаће законодавство 
уводи институт приговора на пријаву жига. Током 
2021. године, поднето је укупно 40 приговора, 
а окончано је 19 поступака по приговорима из 
текуће и претходне године.

Остале активности
У поступку испитивања услова за признање 
међународних жигова, током 2021. године 
испитане су 3504 пријаве. На основу извршеног 
испитивања достављена су Светској организацији 
за интелектуалну својину 222 привремена 
одбијања међународних пријава жигова, а након 
спроведеног поступка донето је 128 решења и 
4357 дефинитивних одлука. Такође, у 2021. год. 
издато je 197 уверења о важењу међународних 
жигова. Домаћа физичка и правна лица поднела 
су 199 пријава за међународно регистровање 
жигова по основу домаћих пријава жигова и 
регистрованих жигова, као и 24 захтева за 
територијално проширење међународних жигова. 
Када су у питању поступци по захтевима за 
престанак због некоришћења и оглашавање 
ништавим међународних жигова, у 2021. год. 
окончано је 28 поступака, од којих је 19 решења о 
усвајању захтева за престанак због некоришћења, 
два решења о одбијању захтева за престанак због 

On the December 31, 2021, in the Republic of 
Serbia, there were 141,800 valid trademarks, 
including 34,800 registered ones that have been the 
result of the applications filed directly in the Office 
and 107,000 trademarks were international valid 
trademarks that arrived through the Madrid System.

In 2020, the new Trademark Law entered into 
force, which introduced for the first time in the 
Serbian Legislation the institute of opposition to the 
trademark application. In the course of 2021, 40 
oppositions have been filed 19 procedures have been 
terminated from the current and the previous year.

Other Activities
In the procedure for examining conditions for 
the grant of international trademarks, in the 
course of 2021, 3504 international applications 
were examined. On the basis of the performed 
examinations, 222 temporary refusals of 
international trademark applications were sent to 
the World Intellectual Property Organization and 
after the performed procedure, 128 decisions were 
passed and 4357 final decisions were reached. 
Also, in 2021, 197 decisions on the validity of the 
international trademarks were issued. Domestic 
natural and legal persons filed 199 applications 
for the international registration of trademarks on 
the basis of domestic applications of trademarks 
and registered trademarks, as well as 24 requests 
for the territorial extension of international 
trademarks. When it considers the procedures 
following requests for the cancellation due to 
non-usage and the declaring of the international 
trademarks null and void, in 2021, 28 procedures 
reached a final decision, including 19 decisions on 
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некоришћења, једно решење о одбијању предлога 
за оглашавање ништавим и шест поступака је 
окончано обуставом.

Поред наведеног, током 2021. год. класификован 
је 1521 фигуративни елемент пријава националних 
жигова према Бечкој класификацији фигуративних 
елемената жигова и издате су 2184 исправе о жигу, 
као редован посао у Одељењу за жигове. Испитане 
су 2573 пријаве домаћих жигова, издато је 
2342 закључка за плаћање таксе за регистрацију 
жига, 464 резултата испитивања уредности, 149 
резултата испитивања подобности и 295 резултата 
испитивања сличности у поступцима по домаћим 
пријавама жигова. Урађено је 466 решерша 
по захтевима странака за претраживање база 
података домаћих и међународних жигова.

Такође, у Одељењу за жигове окончана су 
33 поступка по захтевима за престанак због 
некоришћења и предлозима за оглашавање 
ништавим домаћих жигова, донета су 3 решења 
о одбијању захтева за престанак жига због 
некоришћења, 5 решења о оглашавању ништавим, 
11 решења о одбијању предлога за оглашавање 
ништавим жига и 5 решења којима је усвојен 
захтев за престанак жига због некоришћења.

У 2021. години у Одељењу за жигове радило се 
на пословима превођења са енглеског на српски 
језик измена и допуна 11. Издања Ничанске 
класификације и наслова класа (Скраћене 
класификације) са објашњењима – верзија за 
2022. годину, у циљу годишњег ажурирања 
српске верзије међународне базе „Madrid Goods 
and Services Manager“ (MGS) на сајту Светске 
организације за интелектуалну својину (WIPO).

Током прошле године, а у оквиру сарадње са 
Заводом за интелектуалну својину Европске 
уније (ЕУИПО) са циљем усаглашавања праксе 
са принципима праксе држава чланица Европске 
уније у области жигова, принципи заједничке 
праксе под називом ЦП9 – „Дистинктивност 
тродимензионалних жигова који садрже вербалне 
и/или фигуративне елементе када облик сам по 
себи није довољно дистинктиван“, преведени су 
и укључени у Методологију поступања Завода за 
интелектуалну својину у поступцима за признање 
жига и у поступцима по регистрованим жиговима 
која се налази на сајту Завода.

the adoption of the request for the cancelation due 
to non-usage, two cases reached a decision on the 
refusal of the request for the cancellation due to non-
usage, one decision was reached on the refusal of the 
proposal for annulment and in the six procedures 
the final decision was to suspend procedure.

Apart from the mentioned, in the course of the 
2021, 1521 figurative elements of marks in the 
domestic applications were classified according to 
the Vienna Classification Concerning Figurative 
Elements of Marks and 2184 trademark 
documents were issued as the routine work in the 
Trademark Department. 2573 domestic trademark 
applications were examined, 2342 conclusions on 
the payment of fees for the trademark registration 
were sent, 464 results examining compliance with 
formal requirements were written along with 149 
results of examining eligibility for protection and 
295 results of the examination of similarity in the 
procedures following the domestic applications. 
466 searches were done following the demands of 
clients requesting the examination of data bases of 
domestic and international trademarks.

Also, in the Trademark Department, 33 procedures 
reached a final decision following the requests 
for cancellation due to non-usage and after the 
proposals to annul the domestic trademarks; 3 
decisions were passed on the refusal of request 
for the cancelation of trademark due to non –
usage; 5 decisions were passed on the annulment; 
11 decisions were passed on the refusal of the 
proposal to cancel the trademark; 5 decisions were 
passed referring to adopting the request for the 
cancelation of trademark due to non-usage. 

In 2021, the Trademark Department worked on 
the tasks of translating from English into Serbian 
the amendments of the 11th Issue of the Nice 
Classification and the names of the classes (Short 
version of the Classification) with the explanations 
– version for 2022 with the aim to update annually 
the Serbian version of the international data base 
“ Madrid Goods and Service Manager” (MGS) 
on the site of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO).

In the course of the last year, in the framework of 
cooperation with the European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO) with the aim to harmonize 
practice with the principles of practice of the 
member states of the European Union in the field 
of trademarks, the principles of Common Practice 
under the title CP9 – “Distinctiveness of three 
dimensional trademarks containing verbal and/
or figurative elements when the shape itself is not 
distinctive enough by itself” have been translated 
and included in the Methodology of Procedure in 
the Intellectual Property Office for the procedures 
for the grant of trademarks and in the procedures 
following registered trademarks that can be found 
at the site of the Office.
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Индустријски дизајн
Industrial designs

Током 2021. године домаћи и страни пријавиоци 
непосредно су Заводу поднели 110 пријава 
индустријског дизајна. У односу на 2020. годину 
број пријава поднетих непосредно Заводу мањи је 
за 19 пријавa.

С обзиром на могућност подношења захтева за 
заштиту више дизајна једном пријавом (вишеструка 
пријава) пријављено је укупно 173 индустријских 
дизајна. Број пријављених индустријских дизајна 
мањи је за 51 индустријски дизајн у односу на 
претходну годину. 

Путем Хашког аранжмана поднето је 225 пријава 
дизајна, што је за 22 пријаве мање у односу на 
2020. годину

In the course of 2021, domestic and foreign 
applicants filed directly in the Office 110 
applications of industrial designs. In comparison 
to 2020, the number of applications filed directly 
in the Office decreased for 19 applications.

Considering that there is a possibility to file 
request for the protection of several designs by 
one application (multiple application) a total of 
173 industrial designs have been filed. The number 
of applied industrial designs decreased for 51 
industrial design in comparison to the previous year.

By the route of the Hague Arrangement, 225 
applications of industrial designs were filed, which 
is for 22 applications less in comparison to 2020.

Пријаве индустријских дизајна у периоду од 2017. до 2021. године
Applications of Industrial Design in the Period from 2017 to 2021

Година
Year

Међународне 
пријаве1

International
Аpplications1

Националне пријаве2

National Аpplications2 Укупно
TotalСтрани подносиоци 

Foreign Applicants 
Домаћи подносиоци 
Domestic Applicants

2017. 265 18 92 375

2018. 181 22 96 299

2019. 246 26 75 347

2020. 247 32 97 376

2021. 225 26 84 335

1  Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви 
Applications Filеd through the International Bureau in Geneva

2  Пријаве поднете непосредно Заводу 
Applications Filed directly in the IPO
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Структура броја пријава индустријских дизајна 
поднетих непосредно Заводу између домаћих 
и страних подносилаца током 2021. године 
показује много већи број пријава домаћих 
подносилаца. Од укупног броја пријава, домаћи 
подносиоци поднели су 84 пријаве, а страни 
подносиоци 26 пријава индустријског дизајна. 
Највећи број пријава индустријских дизајна 
који су страни пријавиоци поднели непосредно 
Заводу је из Сједињених Америчких Држава 
и Швајцарске са по шест пријава, из Аустрије, 
Немачке и Италије са по 3 пријаве, а из 
Велике Британије са две пријаве. Затим следе 
пријавиоци са по једном пријавом из Француске, 
Јапана и Северне Македоније. 

Пријаве индустријских дизајна у националном 
поступку, током 2021. године најчешће су се 
односиле за регистрацију за класу 09 Локарнске 
класификације за индустријски дизајн, у коју 
су сврстане амбалажа и посуде за транспорт и 
држање робе. Класе Локарнске класификације 
које су биле често заступљене у 2021. години су 
и класа 12 за средства транспорта и дизалице, 
класа 07 за предмете за домаћинство, класа 
13 за апарате за производњу, дистрибуцију или 
претварање електричне енергије, класа 06 за 
намештај и класа 03 за предмете за путовање, 
футроле, сунцобране. 

The structure of the number of applications of 
industrial design filed directly in the Office considering 
domestic and foreign applicants in the course of 
2021 shows a much greater number of domestic 
applicants. From the total number of applications, 
domestic applicants filed 84 applications, and 
foreign applicants 26 applications of industrial 
design. The largest number of applications of 
industrial designs, filed directly in the Office, comes 
from the following foreign applicants: the USA and 
Switzerland filed six applications each, Austria, 
Germany and Italy filed three applications each, 
and Great Britain two applications. One application 
each was filed by applicants from France, Japan and 
North Macedonia.

Број пријава индустријских дизајна страних подносилаца 
у 2021. години које су поднете непосредно Заводу

Number of the Applications of Industrial Design of Foreign Applicants 
in 2021 Filed Directly in the IPO 

The applications of industrial design in the 
national procedure, in the course of 2021, most 
often referred to the registration in the class of 09 
of the Locarno Classification for industrial design 
concerning package and vessels for transport 
and keeping of goods. Classes of Locarno 
Classification often present in 2021 were also 
class 12 for means of transport and lifts, class 07 
for household goods, class 13 for devices for the 
production, distribution and transformation of 
electrical energy, class 06 for furniture and class 
03 for items for traveling, cases and parasols.

0
1
2
3
4
5
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Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији
Applications of Industrial Design According to the Locarno Classification

Регистровани индустријски дизајни у периоду од 2017. до 2021. године
Registered Industrial Design in the Period 2017 to 2021

Година
Year

Међународне 
регистрације1

International
Registrations1

Националне регистрације2

National Registrations2 Укупно
TotalСтрани носиоци права

Foreign Right Holders
Домаћи носиоци права
Domestic Right Holders

2017. 247 27 70 344

2018. 176 15 91 282

2019. 246 27 75 348

2020. 247 28 72 347

2021. 225 28 71 324

1  Регистровани индустријски дизајни преко Међународног бироа у Женеви 
Industrial Design Registered through the International Bureau in Geneva

2  Регистровани индустријски дизајни поднети непосредно Заводу 
Industrial Design Registered Directly in the Office

Током 2021. године окончан је поступак 
испитивања за 353 пријаве, од тог броја поступак 
је окончан позитивно за 324 пријаве, а негативно 
за 29 пријава. Од позитивно окончаних пријава 
99 су поднете непосредно Заводу, а 225 је 
регистровано на основу Хашког аранжмана. Од 
укупног броја негативно окончаних пријава, 29 
пријава је поднето непосредно Заводу.

Остало / Others 
42%

Класа 9 / Class 9 
14%

Класа 12 / Class12
13%

Класа 7 / Class7  
9%

Класа 13 / Class13  
8%

Класа 6 / Class6
7%

Класа 3 / Class 3  
7%

In the course of 2021 the procedure has been 
terminated for 353 applications, and from that 
number the procedure reached the final decision 
positively for 324 applications, and negatively for 
29 applications. From the positive decisions, 99 
applications have been filed directly in the Office 
and 225 applications were registered on the basis 
of the Hague Agreement. From the total number 
of negative decisions, 29 applications were filed 
directly in the Office.
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На крају 2021. године у Републици Србији је било 
укупно 859 важећих индустријских дизајна који 
су регистровани у националном регистру.

Током 2021. године урађено је 113 исправа о 
индустријском дизајну, 47 дописа, потврда и 
уверења за међународно регистроване дизајне, 
52 решерша за привреду. Поднето је 14 пријава 
индустријског дизјана од стране домаћих 
пријавиоца за међународну регистрацију путем 
Хашког аранжмана. 

У 2021. години настављени су предходних 
година започети пројекти у сарадњи са Заводом 
за интелектуалну својину ЕУ. Учешћем на online 
двадесетом Састанку о размени искустава 
и уједначавању праксе између EUIPO-а и 
националних завода у области индустријског 
дизајна (20h Liaison Meeting on Designs), било је 
речи о хармонизацији праксе у области дизајна. 

Настављен је рад са Републичким секретаријатом 
за јавне политике на Регистру административних 
поступака.

At the end of 2021, in the Republic of Serbia, there 
were totally 859 valid industrial designs registered 
in the national register.

In the course of 2021, 113 certificates on industrial 
designs were elaborated, 47 letters, confirmations 
and certificates for the internationally registered 
designs, 52 searches for business. 14 applications 
of industrial design were submitted by the domestic 
applicants for the international registration by the 
route of the Hague Agreement.

In 2021, projects that have been started in the 
previous years were continued in cooperation with 
the European Union Intellectual Property Office. 
When participating at the on-line 20th Meeting on 
the exchange of experiences and the harmonization 
of practice between the EUIPO and the national 
offices in the field of industrial design (20th 
Liaison Meeting on Designs), the harmonization of 
practice in the field of design was the major topic.

Work has been continued with the Republic 
Secretariat for Public Policy on the Register of 
administrative procedures.
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Ознаке географског 
порекла
Indications of
geographical orgin

У погледу ознака географског порекла до краја 
2021. године у Републици Србији је укупно 
регистровано 80 ознака географског порекла 
од којих је 79 важећих. Од тога 4 се односе 
на природне производе, 45 на пољопривредне 
и прехрамбене, 24 на алкохолна пића, 5 на 
производе домаће радиности и једна на услуге.

Од укупног броја важећих регистрованих ознака 
географског порекла већи је број регистрованих 
имена порекла и то 53 што је 67%, у односу на 26 
регистроване географске ознаке што чини 33%.

With regard to indications of geographical origin, 
until the end of 2020, in the Republic of Serbia, 
a total of 80 registrations of geographical origin 
were registered, including 79 valid ones. From 
that number, 4 refer to the natural products, 45 to 
the agricultural products and food, 24 to alcoholic 
drinks, 5 to home made manufacture products and 
one to services.

From the total number of valid registered 
indications of geographical origin a larger 
number refers to appellations of origin, precisely 
53 which is 67% in comparison to 26 registered 
geographical indications, which amounts to 33%.

Број регистрованих имена порекла и географских ознака у %

Number of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications in % 

67%
Ãåîãðàôñêà îçíàêà
Geographical Indication

33%

Èìå ïîðåêëà
Appellation of Origin
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Више од половине регистрованих ознака 
географског порекла (57%) се односи на 
пољопривредне и прехрамбене производе, затим 
30,4% на алкохолна пића, 6,3% на производе 
домаће радиности, 5% на природне производе и 
1,3% на услуге.

More than one half of the registered indications of 
geographical origin (57%) refers to agriculatural 
and food products, then 30.4% to alcoholic drinks, 
6.3% to home made manufacture products, 5% to 
natural products and 1.3% refers to services.

57%

1,3%

Àëêîõîëíà ïèћà 
Alcoholic Drinks

Ïðîèçâîäè äîìàћå ðàäèíîñòè 
Home Made Products

Ïðèðîäíè ïðîèçâîäè
Natural Products

Óñëóãå
Services

5%6,3%

30,4%

Ïîšîïðèâðåäíè è ïðåõðàìáåíè ïðîèçâîäè 
Agricultural and Food Products

ОГП по врстама производа и услуга у %

GI According to the Kinds of Products and Services in %

У 2021. години су поднете две пријаве ознака 
географског порекла и то за име порекла 
„Пиротска пеглана кобасица“ и за географску 
ознаку „Вурда“.

Следеће ознаке географског порекла су добиле 
овлашћене кориснике: име порекла „Сремски 
кулен” добило је овлашћеног корисника а то је  
Радња за производњу месних прерађевина BUT 
& CO, Лаћарак и име порекла „Фрушкогорски 
липов мед” добило је овлашћеног корисника а 
то је Друштво пчелара Јован Живановић, Нови 
Сад. Поред наведеног, поднета је и пријава за 
признање овлашћеног корисника за име порекла 
„Златарски сир“.

У току 2021. године су на основу одредаба 
Лисабонског аранжмана о заштити ознака 
порекла и њиховом међународном регистровању, 
међународно регистроване следеће ознаке 
географског порекла и то: име порекла „Пешкири 
шабачког краја” и име порекла „Злакуса“. 
Међународни систем регистрације ознака 
географског порекла нуди могућност остваривања 
заштите ознака географског порекла у више 
држава и/или међувладиних организација. У 
оквиру Лисабонског система, једна међународна 

In 2021, two applications of indications of 
geographical origin have been filed, in particular 
for appellation of origin “Pressed sausage from 
Pirot” and for geographical indication “Vurda”.

The following indications of geographical origin 
got the authorized users: appellation of origin 
“Pepperoni sausage from Srem” got the authorized 
user, in particular the Shop for the production of 
meat products “BUT and CO.”, Laćcarak and the 
appellation of origin “Acacia honey from Fruska 
Gora” got the authorized user, in particular 
Association of Bee Keepers, Jovan Zćivanovićc, Novi 
Sad. Apart from the mentioned , an application 
has been filed for the grant of authorized user for 
the appellation of origin “Cheese from Zlatar”.

In the course of 2021, on the basis of the provisions 
of the Lisbon Agreement on the Protection of 
Geographical Origins and Their International 
Registration, the following indications of 
geographical origin were registered internationally, 
in particular, appellation of origin “Towels from 
the District of Sabac” and the appellation of 
origin “Pottery Zlakusa”. The international 
system of the registration of the indications of 
geographical origin offers the possibility to realize 
protection of the indications of geographical origin 



41

пријава замењује читав низ пријава које би иначе 
требало да се поднесу заводима одговарајућих 
земаља.

Сваке друге године Светска организација 
за интелектуалну својину у Женеви (WIPO) 
организује Светски симпозијум о географским 
ознакама порекла који је одржан у септембру 
2021. године. У оквиру наведеног симпозијума 
је организована и виртуелна изложба о ознакама 
географског порекла где су представљени следећи 
традиционални производи из Србије: „Лесковачки 
домаћи ајвар”, „Фрушкогорски липов мед” и 
„Футошки свежи и кисели купус”.

Друштво пчелара Јован Живановић је у току 2021. 
године обновило статус овлашћеног корисника 
за име порекла „Фрушкогорски липов мед” 
који представља монофлорални мед добијен од 
медоносне пчеле (Apis mellifera L.) сакупљањем и 
прерадом липовог нектара који потиче са подручја 
планине Фрушка гора. Сакупљање и екстракција 
„Фрушкогорског липовог меда” спроводи се у 
оквиру главног венца Фрушке горе. То је централни 
део који се простире од Ђипше до Банстола, а са 
просечним висинама од 440-460 m. На Фрушкој 
гори као најзначајнији локалитети липове паше 
се истичу: Потез Беочин-Црвени чот, Рохаљ базе, 
Свилош, Лежимир и Парагово. Флора Фрушке 
горе je разноврсна и специфична захваљујући 
карактеру педолошке подлоге, бројним 
орографским одликама а посебно захваљујући 
утицају климе што на овако малом простору 
узрокује велики диверзитет (1462 аутохтоне, 
142 гајене и подивљале врсте, 31 подврсту, 
30 субспонтаних, 6 устаљених хибрида и 24 
културне и егзотичне врсте и 216 интраспекцијских 
таксона). Специфичност флоре Фрушке горе огледа 
се и у чињеници да заступљене врсте воде порекло 
из 14 биљногеографских подручја (европских, 
медитеранских, понтских, панонских, атлантско-
медитеранских, балканских, дакијских, мезијских, 
бореалних и алпских). Карактер вегетације 
Фрушке горе сврстава ову географску целину у 
добру пчелињу пашу за производњу меда чији су 
извор како нектар тако и медна роса.

У односу на липов мед произведен на другим 
географским подручјима, „Фрушкогорски липов 
мед” се одликује високом монофлоралоношћу, 
односно веома високим уделом липовог нектара 
(преко 60% са више од 10000 поленових зрна у 
10 g меда) који ie узрокован карактеристикама 
географског подручја и поступком производње. 
Удео липовог нектара у „Фрушкогорском липовом 
меду” налази се изнад горње границе удела липовог 
нектара у меду од липе произведеном у другим 
географским подручјима. Боја „Фрушкогорског 
липовог меда” је средње интензивна која 
поред нормалне боје меда показује и присуство 
светло жутог тона (посебно се истиче након 
кристализације). Арома је веома интензивна, 
средње слатка и лако препознатљива на липу. 

in several countries and/or inter-governmental 
organizations. In the framework of the Lisbon 
system, one international application may replace 
a whole serial of applications that should otherwise 
have been filed in the offices of appropriate 
countries.

Every second year the World Intellectual Property 
Oganization in Geneva (WIPO) organizes the 
World Symposium on Geographical Indications 
which was organized last in September 2021. 
In the framework of the mentioned symposium, 
the virtual exhibition took place dedicated to the 
indications of geographical origin presenting the 
following traditional products from Serbia: “Home 
made paprika specialty from Leskovac“, „Accacia 
Honey from Fruska Gora“ and „Fresh and Sour 
Cabbage from Futog“.

The association of bee-keepers Jovan Zćivanovićc, 
in the course of 2021 renewed the status of the 
authorized user of the appellation of origin “Acacia 
Honey from Fruska Gora” which represents 
monofloral honey obtained from the Apis Melifera 
L.-honey bearing bee, by collecting and processing 
the acacia nectar originating from the area of the 
Fruska Gora mountain. Collection and extraction 
of “Acacia Honey from Fruska Gora” is conducted 
in the area of the main mountain wreath of Fruska 
Gora. That is the central part extending from Djipsa 
to Banstol, at the average altitude of 440-460m. 
At the Fruska Gora, the most important localities 
of the acacia grazing fields are: from Beoćicn to 
Crveni ćcot, Rohalj basis, Svilos, Lezćimir and 
Paragovo. The flora of Fruska Gora is diverse and 
specific - thanks to the character of peddological 
background, numerous orthographic features, and 
especially thanks to the influence of climate on 
this small space that causes great diversity (1462 
autochthonous, 142 cultivated and wild sorts, 31 
sub-sorts 30 sub spontaneous, 6 common hybrids, 
24 cultural and exotic kinds and 216 intraspection 
taxones). The specific character of flora reflects 
also in the fact that the represented kinds originate 
from 14 geographical areas of plants (European, 
Mediterranean, Pontic, Pannonian, Atlantic and 
Mediterranean, Balkans, Dacian, Moesia, Boreal 
and Alps). The character of vegetation of Fruska 
Gora categorizes this geographical unity in a good 
grazing area for bees for the production of honey 
from nectar and honey dew.

In comparison to the acacia honey produced in 
other geographical areas, “Acacia Honey from 
Fruska Gora” is characterized by high mono-floral 
aspect, meaning the very high participation of 
acacia nectar (over 60% with more than 10 000 
pollen grains in 10gr of honey) which is caused by 
the characteristics of geographical area and the 
production procedure. Part of acacia nectar in 
“Acacia Honey from Fruska Gora” is placed above 
the upper limit of the participation of acacia nectar 
in the honey from acacia in other geographical 
areas. The color of “Acacia Honey from Fruska 
Gora” is middle intensive color which shows, apart 
from the normal color for honey, also the presence 
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Имајући у виду да квалитативан и квантитативан 
садржај полена суспендованог у меду указује на 
биљне врсте које су пчеле посетиле током своје 
паше резултати мелисопалинолошке анализе 
потврђују да је једини извор „Фрушкогорског 
липовог меда“ биљни нектар, осим тога 
мелисопалинолошка анализа потврђује високу 
монофлоралност (која представља посебно 
својство), поштовање специфичности једног дела 
процеса производње који непосредно утиче на 
специфична својства и везу између производа и 
географске области производње.

Аутор фотографије: Бранко Радуловић
Author of photography: Branko Radulovic

of light yellow tone (special conspicuity after 
crystallization). Aroma is very intensive of middle 
sweetness and easily recognizable for acacia. 
Having in mind that qualitative and quantitative 
contents of pollen suspended in honey indicates 
the sorts of plants that the bees visited during 
their grazing shows results in melisopalnological 
analysis confirming that the only source of “Acacia 
Honey from Fruska Gora” is plant nectar, in 
addition to that the melisopalinological analysis 
that confirms high degree of monofloral background 
(which represents special characteristic), respect 
of specific characteristics of one part of the 
production process, which directly influences the 
special characteristics and connection between the 
product and the geographical area of production.
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Депоновање и евидентирање ауторских 
дела и предмета сродних правa 
У 2021. години Заводу за интелектуалну 
својину поднето је 436 пријавa за уношење 
у евиденцију и депоновање ауторских дела и 
предмета сродних права, што је за 18 пријава 
мање него у претходној години (454 пријаве). 
Од 436 пријава, 431 пријаве односиле су се на 
депоновање ауторских дела, а пет пријава на 
предмете сродних права. 

У истом периоду, Завод је послао 46 дописа 
за уређење пријава, а издате су 402 потврде 
о депоновању. У вези са евидентирањем и 
депоновањем одговорено је на 319 мејлова, 
пружане консултације за 98 странака у личном 
присуству и поступано по осталим захтевима за 
31 странку.

Издавање и обнова дозвола за 
колективно остваривање ауторског и 
сродних права
Организацији филмских аутора Србије - УФУС 
АФА ЗАШТИТА, Београд, обновљена је дозвола 
за колективно остваривање права аутора и 
носилаца права на филмским делима.

Поступајући по захтеву Организације глумаца 
Србије, ГОС, Београд, издато је решење, односно 
дозвола за колективно остваривање права 
глумаца и то дозвола за колективно остваривање 
следећих права глумаца: право на накнаду за 
реемитовање, емитовање и јавно саопштавање и 
право на посебну накнаду.

Depositing and Recording of Copyright 
and Subject Matter of Related Rights
In 2021, in the Intellectual Property Office, 436 
applications were filed for the entry into register and 
the depositing of copyright works and the subject 
matter of related rights, which is for 18 applications 
less than in the previous year (454 applications). 
From 436 applications, 431 applications refer to the 
depositing of copyright works and five applications 
refer to the subject matter of related rights.

In the same period, the Office sent 46 letters for 
the correction of applications, and 402 certificates 
were issued on the depositing. With regard to the 
recording and depositing, 310 e-mails have been 
answered, consultations were given for 98 clients in 
person and procedure was conducted concerning the 
other requests for 31 clients.

Issuing and renewal of licences for 
Collective Management of Copyright 
and Related rights

To the organization of the film authors of Serbia, 
UFUS AFA PROTECTION, Belgrade, license has 
been renewed for the collective management of 
the rights of authors and holders of rights on film 
works;

Acting in accordance with the request of the 
Organization of Actors of Serbia, GOS, Belgrade, a 
decision has been issued concerning a license for the 
collective management of rights of actors: right for 
the compensation for rebroadcasting, broadcasting 
and public communication and right for special 
remuneration.

Ауторско и сродна права
Copyright and related 
rights
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Надзор над радом организација за 
колективно остваривање ауторског и 
сродних права
У току 2021. године, Одсек за ауторско и сродна 
права је обављао послове надзора над радом 
организација за колективно остваривање ауторског 
и сродних права са циљем да утврди да ли је 
пословање организације у складу са Законом, 
издатом дозволом и општим актима организације.

Обављена је провера (прегледом интернет 
страница свих организација), да ли организације 
благовремено и детаљно обавештавају кориснике, 
чланове и друга лица о значајним информацијама 
о свом раду, као и да ли благовремено објављују 
на интернет страницама своје опште акте и другу 
документацију прописану чл. 181. и 182. Закона 
о ауторском и сродним правима. О утврђеном 
чињеничном стању састављене су службене 
белешке, а поједине организације су позване да 
допуне информације и документацију за које је 
утврђено да недостаје.

Обављена је анализа годишњих извештаја о 
пословању и друге документације које су Заводу 
доставиле: организација СОКОЈ, ОФПС, ПИ, ОФА, 
ООРП и УФУС АФА ЗАШТИТА. Анализирана 
су следеће документа: Извештаји о пословању 
организације; Финансијски извештаји за 2020. 
годину; Годишњи обрачуни накнада за 2020. 
годину; Извештаји независног ревизора за 
2020. годину; Годишњи извештаји Управног 
одбора; Годишњи извештаји Надзорног одбора 
и Финансијски план за 2021. годину сваке од 
организација. 

Supervision over the Work of  Collective  
Management organizations 
In the course of 2021, the Department for 
Copyright and Related Rights performed the 
tasks of supervision over the work of Collective 
Management Organizations (CMO) with the aim 
to establish if the business of the organization is in 
compliance with the law, the issued license and the 
general acts of the organization.

Checking has been performed (by going through 
the internet pages of all organizations), if the 
organizations inform the users, members and other 
persons, timely and in detail, about the important 
information regarding their work, as well as if they 
publish on their internet pages their general acts 
and other documentation prescribed by articles 
181 and 182 of the Law on Copyright and Related 
Rights. Official notes are made about the state of 
the affairs and certain organizations are invited 
to fill in the information and documentation 
established missing.

Analysis of the annual reports has been made 
concerning the conducting of business and other 
documentation forwarded to the Office by: the 
organizations SOKOJ, OFPS, PI, OFA, OORP and 
UFUS AFA PROTECTION. The following documents 
have been analyzed: Report of doing business of the 
organization; Financial report for 2020, Report of 
the independent auditor for 2020; Annual Reports 
of the Supervising Council and Financial plan for 
2021 from each of the organizations.

The analysis of the provisions of the Statutes of the 
organizations OFPS, OORP and SOKOJ has been 
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Обављена је анализа одредби Статута организација 
ОФПС, ООРП и СОКОЈ, као и анализа Плана 
расподела организација: ОФПС, СОКОЈ, ПИ, 
УФУС АФА ЗАШТИТА и ООРП.

У поступку надзора над радом Завод је у 2021. 
години издао налоге за отклањање утврђених 
неправилности организацији ОФПС. Организацији 
ОФПС Завод је у јуну издао налоге за отклањање 
утврђених неправилности у вези са обавезом 
да Скупштина организације донесе одлуке о 
Годишњем обрачуну накнада за 2019. годину и о 
Извештају овлашћеног ревизора за 2019. годину. 
Завод је у децембру издао налоге за отклањање 
утврђених неправилности у вези са обавезом 
да Скупштина организације донесе одлуке о 
Годишњем обрачуну накнада за 2020. годину, 
о Извештају овлашћеног ревизора КПМГ д.о.о. 
Београд о Годишњем извештају о пословању за 
2020. годину, о Годишњем обрачуну накнада за 
2020. годину и о Посебном извештају о средствима 
издвојеним за културне намене и за унапређење 
пензијског, здравственог или социјалног статуса 
чланова организације, који се односе на 2020. 
годину.

У току 2021. године Завод је контролисао 
пословање организација у вези са појединим 
представкама поднетим од стране носилаца права, 
чланова организације или трећих лица. 

Нарочита пажња у току 2021. године посвећена 
је организацијама УФУС АФА ЗАШТИТА и 
ООРП и контроли примене Плана расподеле ових 
организација. Обе ове организације усвојиле 
су планове расподеле или су мењале овај акт и 
отпочеле су са исплатом накнада својим члановима. 

У 2021. години представници Завода присуствовали 
су великом броју седница Скупштине, Управног и 
Надзорног одбора свих организација.

Законодавна активност 
У склопу радне групе за израду Закона о 
ауторском и сродним правима која је формирана 
решењем Министарства привреде, а у чијем раду 
учествују представници Министарства привреде, 
Министарства културе, Завода за интелектуалну 
својину, Привредне коморе Србије, адвокати, 
представници организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права и 
Народне библиотеке Србије, Завод је наставио 
рад на Нацрту закона о ауторском и сродним 
правима.

Обављена је анализа примедби и предлога 
чланова Радне групе за израду Нацрта закона 
о ауторском и сродним правима, након чега је 
текст Нацрта закона измењен, односно написано 
је објашњење у погледу оних предлога чланова 
радне групе за које је оцењено да не могу бити 
прихваћени.

Израђене су табеле усклађености Нацрта закона о 
ауторском и сродним правима са директивама ЕУ 
које уређују материју ауторског и сродних права 

performed, as well as the analysis of the Distribution 
Plans of the organizations: OFPS, SOKOJ, PI, 
UFUS AFA PROTECTION and OORP.

In the procedure of supervision over the work of the 
organizations, the Office in 2021 issued orders for the 
removal of noticed irregularities in the Organization 
OFPS. The Organization OFPS was issued order 
in June 2021 for the removal of established 
irregularities with regard to the obligation that the 
Assembly of the Organization should pass decision 
on the Annual Calculation of Remunerations for 
2019 and the Report of the Authorized Auditor for 
2019. The Office in December issued orders for the 
correction of established irregularities concerning 
the obligation that the Assembly of the Organization 
should pass decisions on the Annual Calculation of 
Remunerations for 2020, Report of the Authorized 
Auditor KPMG d.o.o. Beograd and the Annual Report 
on doing business for 2020. Annual Calculation of 
Remunerations for 2020, and about Special Report 
on the funds extracted for the cultural purposes and 
for the improvement of the pension, health or social 
status of the members of the organization, referring 
to 2020.

In the course of 2021, the Office controlled the 
business of the organizations with regard to the 
individual complaints filed by the right holders, 
members of the organization or third persons.

Special attention in the course of the 2021 has 
been dedicated to the organizations UFUS, AFA  
PROTECTION and OORP and the control of the 
implementation of the Distribution Plan of these 
organizations. Both of these organizations adopted 
the distribution plans or changed this act and started 
with the payment of remuneration to their members.

In 2021, the representatives of the Office attended 
a great number of sessions of the Assemblies, 
Administrative and Supervisory Boards of all 
organizations.

Legislative activities

In the framework of the working group for the 
elaboration of the Law on Copyright and Related 
Rights formed by a decision of the Ministry of 
Economy in whose work the representatives of the 
Ministry of Economy, Ministry of Culture, IPORS, 
Chamber of Commerce of the Republic of Serbia, 
lawyers, the representatives of the organizations 
for the collective management of copyright and 
related rights and the National Library of Serbia 
participated, the Intellectual Property Office 
continued work on the Draft Law on Copyright and 
Related Rights.

The analysis of the comments and proposals of the 
members of the working group for the elaboration of 
the Draft Law on the Copyright and Related Rights 
has been done, after which the text of the Draft Law 
has been changed, and the clarification has been 
written regarding those proposals of the working 
group members that have been estimated not to be 
acceptable. 
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и то: Директива о закупу и послузи; Директива 
о року трајању ауторског и сродних права 
са изменама и допунама; Директива о праву 
слеђења; Директива о кабловском реемитовању; 
Директива о колективном остваривању права 
и мултитериторијалном лиценцирању права на 
музичким делима за интернетско коришћење на 
унутрашњем тржишту; Директива о дозвољеном 
коришћењу дела чији аутор није познат; 
Директива о спровођењу права; Директива о 
рачунарским програмима; Директива о базама 
података и Директива о усаглашавању одређених 
аспеката у информатичком друштву.

Обављена је анализа одредби домаћих прописа 
који уређују привредне преступе и прекршаје, а 
ради дефинисања појединих одредби у Нацрту 
Закона о ауторском и сродним правима.

Оптички дискови 
Поступајући по захтеву привредног друштва 
General Disc Technology, д.о.о. Београд, 
Завод је донео решење о продужењу лиценце 
за производњу оптичких дискова и податке о 
обновљеној лиценци унето у онлајн регистар 
издатих лиценци.

Послови у вези са поступцима по 
жалбама и тужбама 
Завод је послао одговор на тужбу коју је поднело 
удружење ПУКОС, а против решења Завода којим 
је дата сагласност на предлог тарифе накнада за 
кабловско реемитовање филмских дела. Одговор 
на тужбу је послат Управном суду, заједно са 
копијама списа предмета у довољном броју за суд 
и странке у поступку.

Остале активности 
Поступајући по захтевима физичких и правних 
лица, Завод је издао 8 мишљења о примени 
одредби Закона о ауторском и сродним правима. 

Попуњен је WIPO упитник о јавним политикама у 
вези са вештачком интелигенцијом.

Написани су текстови за сајт Завода, а за потребе 
израде новог заводског сајта.

Обављена је стручна редактура директиве 
32017L1564 (употреба ауторских дела за потребе 
слепих и слабовидих лица). 

Поступајући у складу са захтевом Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, а у вези израде другог по реду Извештаја 
о спровођењу Акционог плана за Поглавље 
19 – Социјална политика и запошљавање, 
контактирана је библиотека Савеза слепих Србије 
а потом су у Образац за праћење спровођења 
активности из Акционог плана за Поглавље 
19 унети тражени подаци о реализованим 
активностима из Акционог плана за Поглавље 
19, из делокруга надлежности Завода (активност 
6.7.1.) и послати Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.

The concordance tables for the Draft Law on Copyright 
and Related Rights have been made according to 
the EU Directives regulating the subject matter of 
copyright and related rights, in particular: Directive 
on rental rights and lending rights; Directive on the 
term of protection of copyright and certain related 
rights; Directive on cable retransmission; Directive on 
collective management of rights and multi-territorial 
licensing on rights on musical works for Internet use 
on the internal market; Directive on allowed use of 
orphan works; Directive on the enforcement of rights; 
Directive on the computer programs; Directive on 
data bases and Directive on harmonization of certain 
aspects in information society.

Analysis has been done of the provisions of 
the domestic legislation regulating economic 
transgressions and offences for the sake of defining 
certain provisions in the Draft Law on Copyright and 
Related Rights.

Optical Discs
Acting according to the request of the business 
company General Disc Technology, ltd. Belgrade, 
the Intellectual Property Office passed a decision on 
the extension of license for the production of optical 
discs and data on the renewed license has been 
entered in the on-line Register of Issued Licenses.

Data regarding the procedures following 
the appeals and legal suits
The Office dispatched the response to the legal suit 
filed by the association PUKOS, against the decision 
of the Office giving agreement to the proposal of the 
tariffs of remuneration for the cable retransmission 
of film works. Response to the legal suit was sent to 
the Administrative Court together with the copies of 
the documents, enough for the Court and parties in 
the procedure.

Other Activities
Acting according to requests of natural and 
legal persons, the Office issued 8 opinions on 
the implementation of provisions of the Law on 
Copyright and Related Rights. 

The WIPO questionnaire has been filled in 
concerning public policies with regard to the 
artificial intelligence.

Texts for the website of the Office have been written 
for the needs of the elaboration of the new Office 
site.

The expert redaction of the EU Directive 
32017L1564 has been done (use of copyright works 
for the needs of the blind and print disabled persons). 

Acting in accordance with the request of the Ministry 
of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs 
and with regard to the elaboration of the second 
Report on the enforcement of the Action Plan for the 
Chapter 19 – Social Policy and Employment, the 
library of the Association of the Blind of Serbia has 
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Представник Завода је учествовао на састанцима 
радне групе за израду Нацрта закона о филмском 
и другом аудиовизуелном наслеђу.

Обављена је анализа Нацрта закона о 
електронским комуникацијама и пратећих 
материјала ради давања мишљења.

Учешће на семинарима и 
конференцијама 
Запослени у Одсеку за ауторско и сродна 
права учествовали су на више националних и 
међународних семинара и конференција које су 
претежно праћене путем видео линка.

У јануару месецу 2021. године присуствовање 
вебинару у организацији WIPO и FIAPF 
(Међународна федерација асоцијација 
филмских продуцената). Тема вебинара била је 
филмска и ТВ копродукција и улога ауторског и 
сродних права у финансирању и обезбеђивању 
дистрибуције аудиовизуелних дела.

11.3.2021. године у организацији Асоцијације 
медија и Завода под покровитељством 
Министарства културе и информисања одржана 
је онлајн дебата на тему: улога медија у заштити 
ауторског и сродних права на којој је говорио и 
директор Завода, а којом је модерирала Зорица 
Гулас. У дебати су учествовали и адвокат Душан 
Стојковић, аутор фотографије Звездан Манчић, 
судија Драгица Попеску, Зоран Секулић, 
представник Фонет-а.

Онлајн присуство седници WIPO Сталног 
комитета за ауторско и сродна права која је 
одржана од 28.6 – 1.7.2021. године.

6. и 7. септембар – учешће на WIPO онлајн 
регионалној конференцији о интелектуалној 
својини у дигиталној економији за мала и 
средња предузећа: „Mastering the Game (3.0) on 
Business and Legal Issues for Video Game Industry 
Players“;

16. и 17. септембар – учешће на семинару о 
Закону о електронској трговини за судије и 
тужиоце у Београду, предавачи: Lord Justice 
Richard Arnold, UK и бивши државни тужилац 
Erling Vestergaard, DK;

28.9-30.9.2021. године учешће на радионици за 
средњорочно планирање (Зорица Гулас) коју је 
организовао Републички секретаријат за јавне 
политике;

17.11.2021. Вебинар: „WIPO webinar on 
copyright infrastructure - A European Perspective 
on Copyright Infrastructure“.

Сви запослени у Одсеку учествовали су на 
дводневном вебинару „Закон о ауторским правима 
ЕУ – фокус на Директиви (ЕУ) 2019/789“, који 
је одржан 30. новембра и 1. децембра 2021. 
године, у организацији Министарства за европске 
интеграције Владе Републике Србије и Европског 
института за државну управу – ЕИПА Луксембург.

been contacted and the requested data have been 
entered in the Follow-up Form of the Enforcement 
of the Activities of the Action Plan for Chapter 19 
about the realized activities from the Action Plan for 
Chapter 19 from the framework of the competences 
of the Office (activity 6.7.1) and they have been sent 
to the Ministry of Labor, Employment, Veteran and 
Social Affairs.

 The representative of the Office participated at the 
meetings of the working group for the elaboration 
of the Draft Law on Film and Other Audiovisual 
Heritage.

The analysis of the Draft Law on the Electronic 
Communications and the follow-up documents has 
been performed for the sake of giving opinion.

Participation at the Seminars and 
Conferences

The employees in the Department for Copyright 
and Related Rights participated at several national 
and international seminars and conferences 
predominantly attended by video link.

In January 2021, the webinar in the organization of 
WIPO and FIAPF ( International Federation of Film 
Producers Associations) was attended. The topic 
of the webinar was the film and TV coproduction 
and the role of copyrights and related rights in the 
financing and securing distribution of audiovisual 
works.

On March 11, 2021, in the organization of the 
Association of Media and the Office, under the 
auspices of the Ministry of Culture and Information, 
on-line debate was held at the topic  “The role of 
media in the protection of copyright and related 
rights” where the Director of the IPO spoke, 
moderated by Zorica Gulas. The following experts 
participated at the debate: Dusan Stojkovicć, 
advocate, Zvezdan Mancćićc, author of photography, 
Dragica Popesku, judge, Zoran Sekulicć, 
representative of Fonet.

On-line attendance at the session of the WIPO 
Permanent Committee for Copyright and Related 
Rights held on 28.6 – 1.7.2021.

6 and 7 September – participation at the WIPO 
on-line regional conference on intellectual 
property in digital economy for small and medium 
size enterprizes: “Mastering the Game (3.0) on 
Business and Legal Issues for Video Game Industry 
Players”;

16 and 17 September – participation at the 
seminar on the law on electronic trade for judges 
and prosecutors in Belgrade, lecturers: Lord Justice 
Richard Arnold, UK and ex state prosecutor Erling 
Vestergaard, DK;

28.9. - 30.9.2021 - participation at the Workshop 
for middle term planning (Zorica Gulas) organized 
by the Republic Secretariat for Public Policies;
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8.12.2021. Учешће на округлом столу 
посвећеном Злакуском лончарству, као елементу 
нематеријалног културног наслеђа Србије 
уписаном на Унескову Репрезентативну листу 
нематеријалног културног наслеђа човечанства - 
Етнографски музеј у Београду (Наташа Хасура).

8-9. децембар 2021. године учешће на вебинару: 
„Судско спровођење права интелектуалне 
својине: јачање капацитета националног 
правосуђа и осигурање ефикасности судских 
поступака“, у организацији Министарства за 
европске интеграције и Европског института за 
државну управу – ЕИПА Луксембург;

15.12.2021. Вебинар: „WIPO webinar on 
copyright infrastructure - DDEX and standard-
setting related to the digital music value chain“ 
и 16.12.2021. Вебинар: „Заштита иновација 
правима интелектуалне својине и пореске 
олакшице у области информационих технологија.

Учешће на вебинару под називом: „Заштита 
иновација правима интелектуалне својине“ 
који је одржан 16.12.2021. године. У својству 
предавача на тему: „Заштита рачунарских 
програма ауторским правом“ говорила је Зорица 
Гулас.

17.11.2021 - Webinar: “WIPO webinar on 
copyright infrastructure - A European Perspective 
on Copyright Infrastructure”.

All employees in the Department participated at the 
webinar lasting for two days: “Law on Copyright 
EU – Focus on the EU Directive) 2019/789”, which 
took place on November 30 and December 1, 2021, 
in the organization of the Ministry for European 
Integrations of the Government of the Republic 
of Serbia and the European Institute for State 
Administration (EIPA) Luxembourg. 

8.12.2021 - participation at the round table 
dedicated to the pottery from Zlakusa as the 
element of the intangible cultural heritage of Serbia 
entered in the UNESCO representative list of 
intangible cultural heritage of humanity – Museum 
of Ethnography in Belgrade (Natasa Hasura).

8-9 December 2021 – participation at the webinar: 
“Enforcement of Intellectual Property in Court: 
strengthening of capacity of national legislation 
and securing efficiency of court procedures” in 
the organization of the Ministry for European 
Integrations and European Institute for State 
Administration – Luxembourg;

15.12.2021 – webinar: “WIPO webinar on 
copyright infrastructure - DDEX and standard-
setting related to the digital music value chain” and 
16.12.2021 Webinar: “Protection of Innovations 
by Intellectual Property Rights and Tax Reliefs in 
the Field of Information Technologies”.

Participation at the webinar under a title: 
“Protection of Innovations by Intellectual Property 
Rights”, held on 16.12.2021. Ms Zorica Gulas 
spoke in the capacity of the lecturer at the topic: 
“Protection of Computer Programs by Copyright”.
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Регистри
Registers

Поднете пријаве за признање права индустријске својине
Filed Applications for the Grant of 

Industrial Property Rights

Година / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Пријаве патената
Patent Applications

183 167 170 145 150

PCT (национална фаза)
PCT (national phase) 1 7 7 1 6

Захтеви за валидацију европских проширених патената
Requests for Validation of European Patents and  
Extended European Patents

1174 1427 1527 1454 1454

Пријаве жигова
Trademark Applications 2077 2190 2093 2347 2274

Пријаве малих патената
Petty Patents Applications 75 70 82 86 114

Пријаве индустријског дизајна
Industrial Design Applications 110 118 101 129 110

Пријаве за депоновање ауторских дела и  
депоновање предмета сродних права
Applications for the Depositing of the Copyright Protected 
Works and Depositing of the Subject Matter of Related Rights

259 257 386 454 436

Захтеви за установљење ознака географског порекла 
Requests for Establishing Geographical Indications of Origin 8 2 4 0 2

Захтеви за признање својства овлашћеног корисника 
ознака географског порекла 
Requests for the Recognition of Capacity of the Authorized 
User of Geographical Indications of Origin

4 2 3 4 0

Захтеви за издавање лиценци за производњу  
оптичких дискова
Requests for the Issuing of Licensing for the  
Production of Optical Discs

1 1 1 1 1

Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити
Requests Concerning Supplementary  
Protection Certificate

10 17 13 8 14

Укупно
Total 3902 4258 4387 4629 4561
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Регистрована права индустријске својине 
Registered Industrial Property Rights

Година  / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Националне патентне пријаве
National Patent Applications

47 44 60 65 49

Проширени европски патенти
Extended European Patents

176 109 73 28 17

Валидација европских патената
Validation of European Patents

1041 1376 1589 1465 1440

Мали патенти
Petty Рatents

43 53 57 54 53

Жигови
Trademarks

2202 2237 2009 1317 2219

Индустријски дизајни
Industrial Designs

97 106 102 100 99

Признате ознаке географског порекла
Granted Indications of Geographical Origin

5 3 2 0 0

Призната својства овлашћеног корисника 
ознаке географског порекла
Authorized Users of Indications of  
Geographical Origin

1 5 0 7 0

Сертификати о додатној заштити
Supplementary Protection Certificates

9 7 14 9 11

Укупно
Total 3621 3940 3906 3045 3888

Промене по регистрованим правима 
индустријске својине 

Changes per Registered Industrial Property Right

Година  / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Промена имена и адресе 
Changes of name and address

1045 953 786 1050 1276

Пренос права 
Transfer of rights

611 495 642 408 777

Лиценца и залога (упис и брисање)
Licence and Pledge (entry and deleting)

145 151 237 110 248

Укупно
Total 1801 1599 1665 1568 2301
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У 2021. години Завод је издао 2392 уверења 
и потврда о подацима о којима води службену 
евиденцију у регистрима права индустријске 
својине, донео је 811 решења о престанку 
патента/малог патента и послао је 1284 позива 
за плаћање такси за одржавање, односно за 
продужење важења права. Током 2021. године, у 
Регистру заступника, Завод је обновио 90 уписа. 

Такође, у извештајном периоду, Завод је донео 
13 решења о ограничењу списка роба и услуга 
за жигове; за 17 патената донео је решења о 
поновном успостављању права. Од укупно 24.447 
експедованих одлука, Завод је преко система 
електронске доставе, у форми електронског 
документа, доставио укупно 4.355 одлука 
корисницима услуге еСандуче.

In 2021, the Office issued 2392 certificates and 
confirmations regarding data from its official 
register kept in the Industrial Property Rights 
Registers, it passed 811 decisions on the termination 
of patent/petty patent and sent 1284 invitations 
for the payment of fees for the maintenance or 
prolongation of the validity of rights. In the course 
of 2021, in the Register of Representatives the 
Office renewed 90 entries.

Also, in the period under report, the Office passed 
13 decisions on the limitation of the list of the goods 
and services for trademarks; and for 17 patents it 
passed decisions renewed establishment of rights. 
From the total of 24,447 dispatched decisions, the 
Office, through the system of electronic dispatch, in 
the form of electronic documents, dispatched totally 
4,355 decisions to the users of the service e-Box.

Број продужених права индустријске својине 
Number of extended industrial property rights

Година  / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Патенти
Patents 3656 4483 5477 6321 7063

Мали патенти
Petty Patents 134 118 135 132 141

Жигови
Trademarks 2052 1723 1393 1733 1671

Индустријски дизајни
Industrial Designs 30 45 43 139 144

Овлашћени корисници ознака географског порекла
Authorized Users of Indications of Geographical Origin 5 1 4 0 2

Укупно
Total 5877 6370 7052 8325 9021

Број e-Пријава према врсти права   
Number of  e-Applications According 

to the Kind of Rights  

Година  / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Европски патент
European Patent 793 1.067 1.369 1408 1424

Национални патент
National Patent 5 10 11 30 42

Мали патент
Petty Рatent 5 1 5 29 43

Жиг
Trademark 229 311 599 1358 1485

Индустријски дизајн
Industrial Design 1 3 1 36 38

Сертификат о додатној заштити
Supplementary Protection Certificate 0 0 0 6 11

Укупно
Total 1.034 1.392 1.985 2867 3043

Удео електронски поднетих пријава права 
индустријске својине 
Share of e-Applications of Industrial  
Property Rights

28,39% 34,81% 49,63% 68,69% 73,84%
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Међународна сарадња
International cooperation

Делатност Групе за међународну сарадњу 
обухвата сарадњу Завода за интелектуалну 
својину са три међународне институције за 
интелектуалну својину: Светском организацијом 
за интелектуалну својину (WIPO), Европском 
патентном организацијом (EРO) и Заводом за 
интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), 
затим билатералну сарадњу са заводима других 
земаља, активности везане за приступање 
Републике Србије Европској унији и друге 
активности. 

2021. годину као и претходну 2020. годину 
обележила је пандемија вируса COVID-19, због 
чега су се активности међународне сарадње 
и даље претежно обављале на даљину, преко 
бројних онлајн платформи.

Сарадња са Светском организацијом 
за интелектуалну својину (WIPO) 
У оквиру сарадње са WIPO у 2021. години, 
делегација Завода је учествовала у раду 
редовног годишњег заседања WIPO генералне 
скупштине почетком октобра, које је одржано 
у хибридном формату. Том приликом директор 
Завода је обавестио учеснике састанка о 
постигнућима Завода за интелектуалну својину 
у периоду између два заседања, посебно о 
онима оствареним у сарадњи са WIPO. Током 
заседања, делегација Завода је имала прилику 
да се састане са генералним директором 
Светске организације за интелектуалну својину 
господином Дареном Тангом, обавести га о 

Activities of the International Cooperation Group 
include activities of the Intellectual Property Office 
of the Republic of Serbia with three international 
institutions for intellectual property: World 
Intellectual Property Organization (WIPO), 
European Patent Organization (EРO) and the 
European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO), then bilateral cooperation with the offices 
of other countries, various activities connected 
with the accession of the Republic of Serbia to the 
European Union and other activities.

The year 2021 as well as the previous one in 
2020 was marked by the pandemics of the virus 
COVID-19, resulting in the activities of the 
international cooperation being performed at the 
distance predominantly, through numerous on-line 
platforms.

Cooperation with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO)
In the framework of cooperation with the WIPO in 
2021, the delegation of the Office participated in 
the work of the regular annual session of the WIPO 
General Assembly at the beginning of October, 
held in the hybrid format. On that occasion, the 
Director of the Office informed the participants of 
the meeting about the results in the IPO activities 
in the period between the two sessions, in particular 
those realized in cooperation with the WIPO. 
During the session, the delegation of the Office 
had the opportunity to meet the Director General 
of the World Intellectual Property Organization, 
Mr Daren Tang, inform him about the excellent 
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cooperation of two institutions and hand him in the 
appropriate gift. Apart from that, the delegation 
of the Office met with the Deputy Director General 
Mr Hasan Kleib, competent for the cooperation 
with member states; Asst. of Director General 
Mr Marco Aleman, competent for the innovation 
eco-system, and the team for the Department for 
Developed Countries and Countries in Transition. 
At these meetings, current activities of bilateral 
cooperation, as well as activities proposed for 
2022 have been discussed.

The representatives of the Office also participated 
at other regular meetings of WIPO committees and 
working groups like the Committee for Standards 
and the Committee of Experts of the Nice Union.

The representatives of the Office and other 
interested participants from our country had 
the opportunity to follow up the international 
events where the most current topics have been 
discussed from the field of intellectual property, 
two conferences about intellectual property 
and digital property, workshops on innovations 
were held regarding the access to the COVID-19 
technologies, in the joint organization of three world 
organizations, WIPO, World Health Organizations 
(WHO) and World Trade Organization (WTO); a 
webinar was organized on intellectual property 
and data in the framework of the “Program on 
Intellectual Property and Artificial Intelligence”, 
and others. Bearing in mind that these events 
have been organized on-line, a great number of 
interested parties had the opportunity to follow 
them and actively participate in them.

Apart from that, the participants from the Office 
and other experts from our country took part 
in at the consultations with regard to the new 
WIPO projects such as “Mapping and improving 
services of the Intellectual Property Office in the 
region”, “Intellectual Property, Small and Medium 
Enterprises and access to investment funds”, 
“Project on the food industry” and others.

In March 2021, the IPO was informed that 
WIPO support has been approved for the new 
project referring to the estimation of the national 
innovation system and the development of practical 
tools, metrics and procedural arrangements for 
the follow up of innovation targets, which will be 
important for the elaboration of new Intellectual 
Property Strategy, where the team of domestic 
experts shall be engaged. In the framework of the 
same initiative, consultations have been continued 
in the national framework.

In the month of April, government of Republic of 
Serbia passed a decision on the establishment of the 
council for the stimulation of the digital economy 
development, innovations, high technology 
entrepreneurship and digitalization in the field of 
business companies activities.

This Council, numerating thirty members from 
the ranks of the competent ministers, directors 

одличној сарадњи две институције и уручи му 
пригодан поклон. Поред тога, делегација Завода 
састала се са замеником генералног директора 
господином Хасаном Клајбом, надлежним за 
сарадњу са земљама чланицама, помоћником 
генералног директора господином Марком 
Алеманом, надлежним за иновациони екосистем 
и тимом Одсека за развијене земље и земље у 
транзицији. На овим састанцима размотрене су 
актуелне активности билатералне сарадње, као и 
активности предложене за 2022. годину.

Представници Завода такође су учествовали на 
другим редовним састанцима WIPO комитета 
и радних група, попут Комитета за стандарде и 
Комитета експерата Ничанске уније.

Службеници Завода и други заинтересовани 
учесници из наше земље имали су прилику 
да прате међународне догађаје на којима су 
разматране најактуелније теме из области 
интелектуалне својине, две конференције о 
интелектуалној својини и дигиталној привреди, 
Радионице о иновацијама и приступу COVID-19 
технологијама у заједничкој организацији 
три светске организације, WIPO, Светске 
здравствене организације (WHO) и Светске 
трговинске организације (WTO), вебинара о 
интелектуалној својини и подацима у оквиру 
„Програма о интелектуалној својини и вештачкој 
интелигенцији“ и друге. С обзиром да су ови 
догађаји организовани на даљину, велики број 
заинтересованих имао је прилику да их прати и 
активно учествује у њима.

Поред тога, службеници Завода и други стручњаци 
из наше земље учествовали су на консултацијама 
у вези нових WIPO пројеката попут „Мапирање 
и унапређење услуга завода за интелектуалну 
својину у региону“, „Интелектуална својина, мала 
и средња предузећа и приступ инвестиционим 
фондовима“, „Пројекат о прехрамбеној 
индустрији“, и других. 

У марту 2021. године, Завод је обавештен да је 
одобрена WIPO подршка за нови пројекат који 
се односи на процену националног иновационог 
система и развој практичног алата, метрике 
и процедуралних аранжмана за праћење 
иновационих циљева, што ће бити значајно за 
израду нове Стратегије интелектуалне својине, а 
на коме ће бити ангажован домаћи тим стручњака. 
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of public and other institutions and other experts 
is presided by the Prime Minister and one of the 
members of the Council is the Director of the 
Intellectual Property Office. The first meeting of 
the council was held in the September. On that 
occasion the attendees were addressed also by the 
Director of the Intellectual Property Office and he 
informed the participants at the meeting about the 
cooperation of the WIPO and the IPO at the new 
project.

In the Office, the activities of the cooperation 
with the WIPO lasting for many years have 
been continued like the translation into Serbian 
of the new version of the International Patent 
Classification, and the translation of the 
amendments of the Nice Classification of Goods 
and Services. Also, cooperation has been continued 
in the framework of the two bilateral cooperation 
agreements between the WIPO and the Office: 
“Agreement on Cooperation in the Development 
of Business Systems” on the improvement of the 
electronic systems of the Office and “Agreement 
on Cooperation in the Promotion of the Alternative 
Dispute Resolution in the Field of Intellectual 
Property” in the framework of which, at the end 
of November virtual Workshop on Mediation was 
organized and attended by the mediators from the 
List of the Office and including competent judges – 
mediators. In the field of mediation, cooperation has 
also been continued as provided by the Cooperation 
Agreement regarding the implementation of 
mediation in the field of intellectual property 
prescribed in June 2020 with the courts competent 
for disputes in the field of intellectual property and 
the Ministry of Justice.

Traditional International Conference on 
Innovations and Intellectual Property – TESLA 
FEST was held in October in Novi Sad. In the course 
of the conference, WIPO medal was awarded for 
the best inventor.

Apart from that, five WIPO medals, for the best 
inventor, legal person for the best registered 
industrial design, author for the monograph in the 
domain of social and humanistic sciences, pupil 
from the secondary school for the best invention 
and the domestic legal person with the most 
intensity of use of the international system for the 
registration of trademarks in the course of the 
current year have been awarded at the celebration 
of the 101st year since the establishment of the 
Intellectual Property Office on November 15.

At the end of the year, on-line meeting has been held 
lasting for a whole day in coordination and with 
the participation of the WIPO representatives, 
with several Office representatives and the 
representative of the Intellectual Property Office 
from Moldavia, in the course of which experiences 
and practice of using IPAS in the Office have been 
presented along with the preconditions for the 
introduction of IPAS as the administrative system.

У оквиру исте иницијативе, настављене су 
консултације у националном оквиру. У априлу 
месецу, Влада Републике Србије донела је 
одлуку о образовању Савета за подстицање 
развоја дигиталне економије, иновација, високо-
технолошког предузетништва и дигитализације у 
пословању привредних друштава. Овим Саветом 
који броји тридесет чланова из редова надлежних 
министара, директора јавних и других институција 
и других стручњака, председава председница 
Владе, а један од чланова је директор Завода 
за интелектуалну својину. Први састанак Савета 
одржан је у септембру. Том приликом се учесницима 
обратио и директор Завода за интелектуалну 
својину и обавестио учеснике састанка о сарадњи 
Завода и WIPO на новом пројекту.

У Заводу су такође настављене вишегодишње 
активности сарадње са WIPO, попут превода 
на српски језик нове верзије Међународне 
класификације патената и превода измена и 
допуна Ничанске класификације роба и услуга. 
Такође је настављена сарадња у оквиру два 
билатерална уговора о сарадњи између WIPO и 
Завода, „Уговора о сарадњи у развоју пословних 
система“ на унапређењу електронских система 
Завода и „Уговора о сарадњи у промоцији 
алтернативног решавања спорова у области 
интелектуалне својине“ у оквиру кога је крајем 
новембра одржана виртуелна Радионица о 
медијацији на којој су учествовали медијатори 
са Листе Завода и надлежне судије - медијатори. 
У области медијације, такође је настављена 
сарадња која је предвиђена Споразумом о 
сарадњи у вези са применом медијације у области 
интелектуалне својине потписаним у јуну 2020. 
године, са судовима надлежним за спорове у 
области интелектуалне својине и Министарством 
правде.

Традиционална Међународна конференција о 
иновацијама и интелектуалној својини - Тесла 
фест одржана је у октобру у Новом Саду. Током 
конференције је додељена WIPO медаља за 
најбољег проналазача.

Поред тога, пет WIPO награда, за најбољег 
проналазача, правно лице за најбољи регистрован 
индустријски дизајн, аутора монографског дела 
у области друштвено хуманистичких наука, 
ученика средње школе за најбољи проналазак и 
домаће правно лице са највећим интензитетом 
коришћења међународног система регистрације 
жигова током текуће године, додељено је на 
прослави 101. године од оснивања Завода за 
интелектуалну својину 15. новембра. 

Крајем године одржан је целодневни онлајн 
састанак, у координацији и уз учешће 
представника WIPO, са више представника 
Завода и представника Завода за интелектуалну 
својину Молдавије, током којег су представљена 
искустава и пракса коришћења ИПАС-а у 
Заводу, као и предуслови за увођење ИПАС-а 
као административног система. 
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Cooperation with the European Patent 
Organization (EPO)
In the framework of cooperation with the EPO, the 
representatives of the Office participated at the 
regular meetings of the Administrative Bodies of the 
European Patent Organization: four meetings of the 
Administrative Council and two meeting each for 
the Committee for Budget and Finances, Committee 
for Technical and Operative Support and Patent 
Law Committee. Apart from that, representatives 
from the Office participated at several meetings 
of cooperation and numerous consultations with 
regard to the elaboration of the final version of the 
Bilateral Plan of cooperation 2021-2023 which has 
been signed at the beginning of December.

Regarding the projects of cooperation, the 
representatives of the Office participated at the work 
of the four working groups. In the framework of the 
project Convergence of Practice, in the working groups 
“Reinstatement of rights” and “Harmonization of 
the Priority Date” they should have ended their work 
at the beginning of 2022. In the framework of the 
IT project, work has been continued for the working 
group “Quality Management and Process Mapping” 
that has ended at the middle of the year. The fourth 
Working Group for the development of the project 
“Broadening of Information on Intellectual Property 
as the Stimulation of Information” continues its 
work in the following year.

As in the previous years, the employees from the 
Office had the chance to participate at the numerous 
virtual trainings of the EPO Academy and the 
English, French and German language courses.

Cooperation with the European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO)

In the framework of the cooperation with the 
EUIPO, in 2021, the representatives of the Office 
participated at the meeting at the high level with 
the executive director of EUIPO in June, at the 
meetings exchanging experience and practice, two in 
each of the fields covering trademarks, designs and 
cooperation, Conference on Mediation and several 
seminars in the domain of trademarks and design.

With regard to other activities of cooperation, 
the Office continued successful implementation 
of the EU Principles of Common Practice in the 
domain of trademarks by the implementation of 
principles (CP8) under the title “Use of trademark 
in the form different from the registered”, which 
has been translated into Serbian language and 
included into the Methodology of Procedures of the 
Intellectual Property Office in the procedures for the 

Сарадња са Европском патентном 
организацијом (ЕПО)

У оквиру сарадње са ЕПО представници Завода 
учествовали су на редовним састанцима управних 
тела Европске патентне организације: четири 
састанка Управног савета и по два састанка 
Комитета за буџет и финансије, Комитета за 
техничку и оперативну подршку и Комитета за 
патентно право. Поред тога, представници Завода 
су учествовали на више састанака сарадње и 
бројним консултацијама у вези израде коначне 
верзије Билатералног плана сарадње 2021 – 2023 
који је потписан почетком децембра.

Што се пројеката сарадње тиче, представници 
Завода учествовали су у раду четири радне 
групе. У оквиру пројекта Конвергенција праксе, 
у радним групама „Поновно успостављање 
права“ и „Усаглашавање датума приоритета“, 
које би требало да окончају свој рад почетком 
2022. године. У оквиру ИТ пројекта, настављен 
је и средином године окончан рад радне групе 
„Менаџмент квалитета и мапирање процеса“. 
Четврта радна група за развој пројекта „Ширење 
информација о интелектуалној својини као 
подстицај иновацијама“ наставља свој рад у 
наредној години. 

Као и ранијих година, службеници Завода имали 
су прилику да учествују на бројним виртуелним 
тренинзима ЕРО академије и курсевима 
енглеског, француског и немачког језика.

Сарадња са Заводом за интелектуалну 
својину Европске уније (ЕУИПО)
У оквиру сарадње са EUIPO, у 2021. години 
представници Завода учествовали су на састанку 
на високом нивоу са извршним директором EUIPO 
у јуну, састанцима размене искустава и праксе, 
по два у области жигова, дизајна и сарадње, 
Конференцији о медијацији и више семинара у 
областима жигова и дизајна. 

Што се других активности сарадње тиче, Завод 
је наставио успешну имплементацију Принципа 
заједничке праксе ЕУ у области жигова, 
имплементацијом Принципа (СР8) под називом 
„Коришћење жига у форми другачијој од 
регистроване“, који је преведен на српски језик 
и укључен у Методологију поступања Завода за 
интелектуалну својину у поступцима за признање 
жига и у поступцима по регистрованим жиговима. 
У оквиру пројекта двогодишњег преузимања 
службеника националних завода (“Seconded 
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grant of trademark and the procedures following 
the registered trademark. In the framework of 
the project lasting for two years of taking over 
employees from the national offices (“Seconded 
National Experts”), the study visit of another 
IPO employee has been finalized, while two more 
employees started their work in EUIPO, one in May 
and another in November. Webinar Observatories on 
the enforcement of intellectual property rights for 
the employees of the Office and institutions for the 
rights enforcement has been initiated in May.

In the framework of cooperation with the EUIPO, 
cooperation started with the representatives of the 
Secretariat of CEFTA – Central European Free 
Trade Agreement, in the framework of which the 
representatives of the Office participated at the 
two meetings organized for the sake of discussing 
the new project referring to the improvement of 
conditions for free trade through the improvement 
and harmonization of the system of protection 
of intellectual property on the territories of the 
signatory states of the Agreement. Apart from that, 
the representatives of the IPO virtually participated 
at the event :”CEFTA Week”, held in Skopje, 
dedicated to the strengthening of cooperation among 
the signatory states.

Bilateral cooperation
In the framework of the bilateral cooperation of 
the Office with the institutions of other countries, 
in particular special importance is given to the 
cooperation with the Chinese administration for 
intellectual property (CNIPA), both bilateral, as 
well as in the framework of initiative “The Belt and 
Road Initiative”. In the framework of this initiative, 
the employees of the Office participated at the two 
webinas, on patents and on innovations.

Activities with regard to the accession 
of the Republic of Serbia to the 
European Union
The Office has managed, like in the previous years, the 
activities referring to the negotiations within Chapter 
7 -Intellectual Property Rights, preparing annexes for 
the Negotiation Group for Intellectual Property for 
the Annual Report of the European Commission about 
the progress of the Republic of Serbia in 2021. The 
preparations have started for the meeting of the Sub-
committee for Internal Market and Competition that 
should take place in March 2022. The IPO prepared 
quarterly report for the Ministry for European 
Integrations about the enforcement of measures and 
activities prescribed by the National Program for the 
Adoption of the Acquis (NPAA).

The new Law on the Protection of Trade Secrets, 
which entered into force on June 5, 2021, has realized 
harmonization with the EU Directive 2016/943 of 
the European Parliament and the Committee dated 
June 8, 2016, regarding protection of undisclosed 
knowledge, know-how and business information (trade 
secrets) from illegal acquisition, usage and disclosure.

National Experts”), окончан је студијски боравак 
другог службеника Завода, док су још два 
службеника отпочела свој рад у EUIPO, један у 
мају, а други у новембру. Вебинар Опсерваторије 
о спровођењу права интелектуалне својине за 
службенике Завода и институција за спровођење 
права одржан је у мају. 

У оквиру сарадње са EUIPO отпочела је сарадња 
са представницима секретаријата Споразума о 
слободној трговини у Централној Европи (CEFTA), 
у оквиру које су представници Завода учествовали 
на два састанка организована ради разматрања 
новог пројекта који се односи на унапређење 
услова за слободну трговину путем унапређења 
и усаглашавања система заштите интелектуалне 
својине на територијама потписница Споразума. 
Поред тога, представници Завода су виртуелним 
путем учествовали на догађају „CEFTA недеља“ 
одржаном у Скопљу, који је био посвећен јачању 
сарадње између потписница Споразума. 

Билатерална сарадња
У оквиру билатералне сарадње Завода са 
институцијама других земаља, посебно је 
важна сарадња са Кинеском администрацијом 
за интелектуалну својину (CNIPA), како 
билатерална, тако и у оквиру иницијативе „Један 
појас, један пут“. У оквиру ове иницијативе, 
службеници Завода учествовали су на два 
вебинара, о патентима и о иновацијама.

Активности у вези са приступањем 
Републике Србије Европској унији
Завод је као и ранијих година руководио 
активностима које се односе на преговарачко 
поглавље 7 – Право интелектуалне својине, 
припремао је прилоге Преговарачке групе за 
интелектуалну својину за годишњи извештај 
Европске комисије о напретку Републике 
Србије за 2021. годину. Започете су припреме 
за састанак Пододбора за унутрашње тржиште 
и конкуренцију који треба да се одржи у марту 
2022. године. Завод је квартално извештавао 
Министарство за европске интеграције о 
спровођењу мера и активности предвиђених 
Националним програмом за усвајање правних 
тековина ЕУ (НПАА).

Новим Законом о заштити пословне тајне, који је 
ступио на снагу 5. јуна 2021. године, остварено 
је усклађивање са Директивом 2016/943 ЕУ 
Европског парламента и Савета од 8. јуна 
2016. године о заштити неоткривених знања, 
искуства и пословних информација (пословне 
тајне) од незаконитог прибављања, коришћења и 
откривања.

Законом о изменама и допунама Закона о 
патентима који је ступио на снагу 23. децембра 
2021. године, важећи закон додатно је усаглашен 
са Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 Европског 
парламента и Савета од 6. маја 2009. године и 
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By the Law on the Amendments of the Patent Law, 
which entered into force on December 23, 2021, 
valid law has been additionally harmonized with the 
EC Directive number 469/2009 of the European 
Parliament and the Council since May 6, 2009 and 
its amendments, in particular with the EU Directive 
number 1019/933 of the European Parliament 
and Council dated May 20, 2019 referring to 
the supplementary protection certificate for 
medicament products.

Work of the Coordination Body for 
the efficient protection of intellectual 
property rights
With the support of the Twining Project – IPA 
2016 “Protection and Enforcement of Intellectual 
Property Rights in the Republic of Serbia”, four 
meetings have been held for working groups of 
Coordination Bodies, Expert Working Group for 
the collection and analysis of data and identification 
of trends of the intellectual property rights 
infringement and the Operative Working Group 
for the coordination of suppression of violation of 
intellectual property rights. At the meetings, the 
improvement of the process of providing information 
for the enforcement bodies was considered according 
to the model of practice from the European Union, 
information has been presented and conclusions 
have been reached about the methodology for the 
calculation of the level of counterfeiting and piracy 
in the Republic of Serbia done in the framework of 
the Twinning Project, as well as information for the 
Information platform for the exchange of data for 
the enforcement.

By the decision on the establishment of the 
Coordination Body for the efficient protection 
of intellectual property rights in the Republic of 
Serbia, that entered into force on September 11, 
2021, in the composition of the Coordination Body, 
the representative of the Ministry of Economy has 
been included performing supervision over the work 
of the Intellectual Property Office from October 
26, 2020 till the entry into force of the new Law on 
Ministries.

Members of the Coordination Body, at the meeting 
in November, considered the reports about the 
work of the Working Groups and methods for the 
improvement of cooperation and future work. By 
the Law on the amendment of the Law on Special 
Authorities for the sake of Efficient Protection 
of Intellectual Property Rights, that entered into 
force on January 5, 2022, authorities have been 
transferred for the establishment of the violation 
of rights on computer programs (software) and 
data bases from the Ministry of Finances – Tax 
Administration to the Market Inspection of the 
Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications.

In the framework of the Twinning Project, in 
cooperation with the Intellectual Property 
Office, several seminars and workshops have 

њеним изменама и допунама, односно Уредбом 
(ЕУ) број 2019/933 Европског парламента и 
Савета од 20. маја 2019. године, које се односе 
на сертификат о додатној заштити за медицинске 
производе.

Рад Координационог тела за ефикасну 
заштиту права интелектуалне својине
Уз подршку Твининг пројекта – ИПА 2016 
„Заштита и спровођење права интелектуалне 
својине у Републици Србији“ одржана су четири 
састанка радних група Координационог тела, 
Стручне радне групе за прикупљање и анализу 
података и идентификацију трендова повреда 
права интелектуалне својине и Оперативне 
радне групе за координацију сузбијања повреда 
права интелектуалне својине. На састанцима се 
разматрало унапређење извештавања органа 
за спровођење по узору на праксу Европске 
уније, презентоване су информације и закључци 
о методологији за израчунавање нивоа 
кривотворења и пиратерије у Републици Србији 
која је урађена у оквиру Твининг пројеката, као 
и информације о Информативној платформи за 
размену података између органа за спровођење.

Одлуком о образовању Координационог тела 
за ефикасну заштиту права интелектуалне 
својине у Републици Србији, која је ступила 
на снагу 11. септембра 2021. године, у састав 
Координационог тела укључен је представник 
Министарства привреде које врши надзор над 
радом Завода за интелектуалну својину од 26. 
октобра 2020. године, од ступања на снагу новог 
Закона о министарствима.

Чланови Координационог тела, на састанку 
у новембру, разматрали су извештаје о раду 
радних група и начине за унапређење сарадње 
и будућег рада. Законом о изменама и допунама 
Закона о посебним овлашћењима ради 
ефикасне заштите права интелектуалне својине, 
који је ступио на снагу дана 5. јануара 2022. 
године, пренета су овлашћења за утврђивање 
повреда права на рачунарским програмима 
(софтвер) и базама података са Министарства 
финансија – Пореске управе на Тржишну 
инспекцију Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација.

У оквиру Твининг пројекта, у сарадњи са 
Заводом, организовано је више семинара 
и радионица које се односе на јачање 
административних капацитета органа за 
спровођење права интелектуалне својине, попут 
семинара за судије и тужиоце, два дводневна 
семинара о управљању интернетом, заштити 
потрошача, заштити података у електронској 
трговини, онлајн мерама грађанско-правне 
и кривично-правне заштите. Одређени број 
тржишних инспектора, представника Управе 
царина, Министарства здравља и тужилаца 
учествовао је на три дводневне радионице 
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посвећене истрагама на интернету. Напредну 
обуку о истрагама на интернету похађали су 
тржишни инспектори и представници Управе 
царина, док су тржишни инспектори завршили и 
обуку за тренере.

Друге активности
У заједничкој организацији Министарства за 
европске интеграције, Европског института за 
државну управу (ЕИПА), уз подршку Владе 
Луксембурга и у сарадњи са Заводом за 
интелектуалну својину организована су три 
вебинара о прописима и пракси Европске уније у 
области права интелектуалне својине. Дводневни 
вебинар о спровођењу права интелектуалне 
својине у Европској унији на којем су 
учествовали представници Тржишне инспекције, 
Тужилаштва, Министарства здравља, Пореске 
управе и Завода одржан је у јуну. Вебинар о 
ауторском право ЕУ – фокус на Директиви (ЕУ) 
2019/789 на којем су учествовали представници 
организација за колективно остваривање 
ауторског и сродних права и Завода одржан је 
крајем новембра. Вебинар о судском спровођењу 
права интелектуалне својине, јачању капацитета 
националног правосуђа и осигурању ефикасности 
судских поступака, на којем су учествовали 
представници судова и Завода одржан је у 
децембру.

Најважнији текстови који су преведени на 
енглески језик били су Годишњи извештај Завода 
за интелектуалну својину, коначна верзија Закона 
о заштити пословне тајне и Закон о ауторском и 
сродним правима. Урађен је и превод текстова 
за учешће делегације Републике Србије на 
састанцима међународних организација, за 
потребе сарадње са Европском Комисијом, 
текстова за сајт Завода, као и бројних вести и 
других обавештења. 

За Подлистак Гласника и интерну базу 
„Међународна сарадња“ припремљен је 
одређени број извештаја са међународних 
састанака.

been organized referring to the strengthening of 
administrative capacities of the bodies for the 
enforcement of intellectual property rights, like the 
seminar for judges and prosecutors, two seminars 
lasting for two days for the internet management, 
protection of consumers, protection of data in the 
electronic trade, on-line measures for the civil-law 
and criminal-law protection. A certain number of 
market inspectors, representatives of the Customs 
Administration, Ministry of Health and prosecutors 
participated at the three workshops lasting for two 
days dedicated to the investigation on the internet. 
The advanced trainings on investigation on the 
internet were attended by market inspectors and 
the representatives of the Customs Administration, 
while the market inspectors completed also the 
training for trainers.

Other activities
In the joint organization of the Ministry for 
European Integrations, European Institute for 
State Administration (EIPA) with the support of the 
Government of Luxembourg and in cooperation with 
the Intellectual Property Office three webinars were 
held on the legislation and practice of the European 
Union in the domain of intellectual property rights. 
Webinar lasting for two days was organized on the 
enforcement of intellectual property rights in the 
European Union where the representatives of the 
Trade Market Inspectorate,  Prosecutors Office, 
Ministry of Health, Tax Administration and the 
IPO participated in the month of June. Webinar 
on copyright in the EU - focus on the Directive 
(2019/789EU), at which the representatives of 
the organizations for the collective management 
of copyright and related rights participated, along 
with the experts from the IPO, was organized at 
the end of November. Webinar on the enforcement 
of the intellectual property rights in the court, 
strengthening the capacity of the national legislation 
and securing the efficiency of court procedure was 
held in December when the participants of the courts 
and the IPO attended.

The most important texts translated into the 
English language were the Annual Report of the 
Intellectual Property Office, final version of the 
Law on the Protection of the Trade Secret and Law 
on Copyright and Related Rights. Translation of 
the texts has been done for the participation of the 
delegation of the Republic of Serbia at the meetings 
of the international organizations, for the needs of 
cooperation with the European Commission, texts 
for the site of the Office, as well as numerous news 
and other information.

For the supplement to the Intellectual Property 
Gazette and the internal data base “International 
Cooperation” a certain number of reports dealing 
with the international cooperation has been 
prepared.
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Едукација 
и информисање
Education 
and information

In the course of last year, a considerable number of 
the education activities took place through various 
on-line platforms as the result of the continuation 
of the pandemics Covid 19 from the previous year. 
It is noticeable that the clients, both for the first 
information and for the later activities about the 
various topics with regard to intellectual property, 
contacted mostly by phone or electronic mail. 
Also, promotional activities were realized mostly 
by electronic media, social networks and internet 
presentations of the Intellectual Property Office.

Seminars and Workshops
In the organization of the Education and 
Information Center (EIC) or in cooperation with the 
representatives of the organizations for the support 
to economy, innovations or other institutions and 
projects, 28 different education events were held with 
the 944 participants attending. From that number, 
14 events were held on-line. The greatest number of 
events, a total of 15 events with 570 participants, 
was dedicated to the topic of the protection of 
inventions by a patent or petty patent and to the 
patent documentation search in on-line data bases. 
The greatest number of public seminars, eight of 
them, have been organized for 384 participants 
from various categories identified as the general 
public, then for the students and professors from the 
universities and other educational institutions, seven 
seminars for 258 participants were realized. For 
students and professors of the Faculty of Mechanical 
Engineering in Belgrade, for the Faculty of Technical 

Током године знатан број активности едукације 
обављао се путем различитих онлајн платформи 
као последица наставка пандемије Ковид-19 из 
претходне године. Приметно је да су се и странке, 
за прве али и остале информације о различитим 
темама у вези са интелектуалном својином у 
највећој мери обраћале путем електронске поште 
или путем телефона. Такође, промотивне активности 
су се обављале углавном путем електронских 
медија, друштвених мрежа и интернет презентације 
Завода за интелектуалну својину.

Семинари и радионице
У организацији Центра за едукацију и 
информисање (ЕИЦ) или у сарадњи са 
представницима организација за подршку 
привреди, иновацијама или других институција и 
пројеката, одржано је 28 различитих едукативних 
догађаја на којима је учествовало 944 учесника. 
Од тог броја, 14 догађаја је одржано онлајан. 
Највећи број догађаја, укупно 15 догађаја са 
570 учесника, био је посвећен теми заштите 
проналазака патентом или малим патентом и на 
претраживање патентне документације у онлајн 
базама. Највећи број јавних семинара, њих 
осам, одржано је за 384 учесника из различитих 
категорија који су идентификовани као општа 
јавност, а затим за студенте и професоре са 
универзитета и других образовних институција, 
седам семинара са 258 учесника. За студенте 
и професоре Машинског факултета у Београду, 
Факултета техничких наука у Чачку Универзитета 
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ЕИЦ активности у 2021
EIC Activities 2021

у Крагујевцу и Фармацеутског факултета 
Универзитета у Београду, одржано је више 
семинара, док се за неке од њих исти одржавају 
већ традиционално на годишњем нивоу. Остали 
догађаји у области едукације, на којима су 
предавачи били не само чланови Центра за 
едукацију и информисање, већ и други стручњаци 
Завода, углавном су се односили на заштиту 
иновација правима интелектуалне својине. У 
зависности од групе учесника, у комуникацији 
са представницима организација креирани су 
програми обука прилагођени циљној групи, током 
којих су дати прегледи свих релевантних права 
интелектуалне својине којима се могу заштитити 
иновације у одређеним областима индустрије.

У оквиру Твининг пројекта ИПА 2016 „Заштита 
и спровођење права интелектуалне својине у 
Србији“, који је завршен крајем претходне године, 
а чији је главни корисник било Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, Центар 
за едукацију је пружио подршку за одржавање 
шест обука за 77 учесника из институција за 
спровођење права интелектуалне својине 
Републике Србије у Заводу. Теме које су биле 
покривене обукама су биле у вези са онлајн 
истрагама и електронском трговином ради 
идентификовања места продаје и пружалаца 
услуге продаје кривотворених производа. 
Предавачи су били експерти из земаља партнера 
на Твининг пројекту, Уједињеног Краљевства и 
Немачке, а учесници су били из Сектора тржишне 
инспекције MTTT, Управе царина, Пореске 
управе Министарства финансија, Инспекције 
за лекове и медицинска средства Министарства 
здравља, Министарства унутрашњих послова и 
Републичког јавног тужилаштва.

Sciences in Cacak of the University in Kragujevac 
and the Faculty of Pharmacy of Belgrade University, 
several seminars were held, while for some of them 
the seminars are held traditionally on the annual 
level. Other events in the field of education, with 
the lecturers not only from the Education and 
Information Center, but also from the IPO experts, 
mostly referred to the protection of innovations 
by intellectual property rights. Depending on the 
group of participants, in the communication with 
the representatives of the organizations, programs 
have been created as training adjusted for the target 
group, in the course of which survey of relevant 
IP rights has been presented for the protection of 
innovations in certain fields of industry.

In the framework of the Twinning project IPA 
2016 “Protection and Enforcement of Intellectual 
Property Rights in Serbia”, which has ended 
at the end of the previous year, whose main 
beneficiary was the Ministry of Trade, Tourism 
and Telecommunications, the Education Center 
gave support for the organization of six trainings 
for 77 participants from the institutions for the 
enforcement of intellectual property rights of the 
Republic of Serbia in the Office’s premises. Topics 
covered by the training were dedicated to the online 
investigation and electronic trade for the sake of 
identifying the points of sale and the persons who 
trade in counterfeit products. The lecturers were 
experts from the partner countries in the Twinning 
project – United Kingdom and Germany and the 
participants were from the Sector of Market 
Inspectorate of MTTT, Customs Administration, Tax 
Administration, Ministry of Finances, Inspection 
of medicines and medical devices of the Ministry of 
Health, Ministry of Interior and the Republic Public 
Prosecutors Office.
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Услуге за МСП: 
дијагностика интелектуалне својине 
Услугу дијагностике интелектуалне својине 
Завод је кроз ЕИЦ наставио да пружа и током 
2021. године, као услугу препознату од стране 
привредних субјеката и истраживачких тимова 
од значаја за укључивање стратегије заштите 
и управљања интелектуалном својином у своје 
пословање и примену резултата истраживања. 
Услуга се одвијала као допринос крајем године 
потписаном плану билатералне сарадње са 
Европским патентном организацијом (ЕПО) за 
период 2021-2023. У току 2021. године, извршено 
је 30 услуга Дијагностике интелектуалне својине, 
а од тог броја 26 услуга је пружено привредним 
субјектима, док су четири услуге пружене 
истраживачким тимовима са универзитета или 
института, који су били учесници на различитим 
истраживачким или иновационим пројектима. 
Неки од привредних субјеката којима је услуга 
пружена су: Iris Mega, Optimus Pharmaceuticals, 
Kryogas, Decode, EuroICC, SmartFireBlock, Save 
Health из Београда, Plazmateh из Чачка, Uno-Lux 
из Новог Сада, IRC Sentronis из Ниша, Promobet 
из Младеновца, Vertex Star из Крагујевца. Четири 
истраживачка тима са универзитета и института 
којима је пружена услуга дијагностике су углавном 
корисници грантова Фонда за иновациону 
делатност или других истраживачких пројеката. 
То су били тимови са Института Винча, ИНЕП-а, 
Пољопривредног факултета и ТМФ Универзитета у 
Београду.

Статистика пријава поднетих захтева за заштиту 
различитих права индустријске својине од стране 
корисника, након пружених укупно 457 услуга 
Дијагностике интелектуалне својине од када се она 
изводи, а то је од 2010. године, дата је у следећој 
табели.

Statistics regarding applications filed for the 
protection of various industrial property rights, after 
the 457 provided services of Intellectual Property 
Diagnosis have been displayed in the following 
table since the 2010, since when we have kept the 
statistical data.

Services for SMEs: 
Intellectual Property Diagnosis

The Office continued to offer the service of intellectual 
property diagnosis, through EIC in the course of 
2021, as the service was recognized by the business 
subjects and the research teams as the assistance 
of significant importance for the introduction of 
the IP Strategy in business environment and the 
implementation of research results. The service took 
place as the contribution in kind to the  bilateral 
cooperation plan, signed at the end of the year with 
the European Patent Organization (EPO) for the 
period 2021-2023. In the course of the 2021, 30 
services of the Intellectual Property Diagnosis have 
been performed, including 26 services offered to the 
business subjects, while four services were given to 
the research teams from the universities and institutes 
who were participants at the various scientific and 
innovation projects. Some of the business subjects 
to whom the service has been provided were: Iris 
Mega, Optimus Pharmaceuticals, Kryogas, Decode, 
EuroICC, SmartFireBlock, Save Health from 
Belgrade, Plazmateh from  Cacak, Uno-Lux from 
Novi Sad, IRC Sentronis from Nis, Promobet from 
Mladenovac, Vertex Star from Kragujevac. Four 
research teams from the universities and institutes, 
to whom the service of diagnosis has been provided 
were mostly the beneficiaries of grants of the 
Innovation Fund  or other examination projects. 
They were teams from the Institute Vinca, INEP, 
Faculty of Agriculture and TMF of the Belgrade 
University.
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Поред поднетих пријава за признање права 
индустријске својине, након одржаних услуга 
поднети су и бројни захтеви за комерцијалне 
услуге претраживања права индустријске 
својине, а поднето је и 62 захтева за депоновање 
ауторских дела.

Пружање информација и консултацијa 
странкама
Свакодневно су пружане различите информације 
и консултације странкама путем телефона, 
електронском поштом или лично, како о поступку 
заштите појединих права интелектуалне својине, 
тако и по другим питањима као што су нпр. начини 
остваривања својих права, претраживању 
патентне документације и др. Током 2021. године 
за 3881 странку (4370 комуникација) пружено 
је 4509 (27%, 3875) консултација за различита 
питања о правима интелектуалне својине према 
наредној табели.

У 2021. години, на писани захтев странака и уз 
плаћање прописане таксе, урађено је 44 извештаја 
о претраживању патентне документације према 
библиографским подацима.

Број поднетих пријава за заштиту права интелектуалне својине након пружених
услуга дијагностике интелектуалне својине од 2010. до 2021. године

Number of filed applications for the protection of IP rights
after the provided services of IP diagnosis from 2010 to 2021

Број пружених услуга дијагностике ИС 2010-2021
Number of Services of Diagnosis for 2010 to 2021 457

Број национално поднетих пријава за заштиту жига
Number of Nationally Filed Trademarks 585

Број националних пријава дизајна
Number of National Design Applications 102

Број национално поднетих пријава патената/малих патената 
Number of Nationally Filed Applications of Patents / Petty Patents 54

Број поднетих међународних жигова 
Number of Filed International Trademarks 193

Број поднетих међународних пријава дизајна
Number of Filed International Design Applications 63

Број поднетих PCT/EP пријава патената
Number of Filed PCT/EP Patent Applications 9

Број поднетих захтева за депоновање дела ауторског права
Number of  Filed Requests for the Depositing of Copyright Protected Works 62

Укупно поднетих захтева за заштиту права ИС и депоновање 
Total of Filed rRquests for the Protection of IP Rights and Depositing 1068

 
Apart from the filed applications for the grant of 
the industrial property rights, after the performed 
services, numerous requests have been filed for the 
commercial services of the search of the industrial 
property rights and 62 requests have been filed for the 
depositing of the copyright protected works. 

Offering of information and 
consultations to the clients
Every day, different information and consultations 
have been offered to the clients by phone, by 
electronic mail or in person, both about the 
protection procedure of certain intellectual property 
rights, as well as other issues such as the manner 
of realization of their rights, search of patent 
documentation, etc. In the course of 2021, for 3881 
clients (4370 communications) 4509 consultations 
were provided including 27% - 3875 consultations 
for various issues concerning IP rights, according to 
the following table.

In 2021, at the written request of the clients and with 
the payment of the prescribed fee, 44 reports were 
made on the search of the patent documentation 
according to the bibliographical data.
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Број пружених консултација странкама у 2021. години 
Number of Consultations Offered to Clients in 2021

Број странака
Number of Clients 3881 (27%)

Начин консултације 
Manner of Consultation Број комуникација 4370

Телефоном 
By phone 3067

Електронском поштом
By e-mail 1175

Лично у Заводу 
Personally in the Office 124

Онлајн 
On-line 4

Сати за консултације 
Hours for Consulatations 1103

Тема консултација
Topic of Consultation Број консултација

Жигови
Trademarks 2456

Патенти
Patents 975

Ауторско право
Copyright 492

Дизајн
Design 282

Електронско подношење 
Electronic Filing 120

Друга питања
Other Issues 184

Укупно консултација
Total number of consultations 4509

Промотивне активности

Представници Завода учествовали су током 
2021. године на три привредна и једном сајму 
иновација у Србији. Завод је имао свој штанд 
на: 17. Шумадијском сајму пољопривреде од 
2-5. септембра 2021. године у Крагујевцу, 
сајму „Belgrade Future Gaming“ од 21-22. 
септембра 2021. године у Београду, 35. Тесла 
фесту од 12-13. октобра 2021. године у Новом 
Саду и на сајму „Етно храна и пиће 2021“ од 
25-28. новембра у Београду. Током наведених 
сајмова пружане су консултације и информације 
о правима интелектуалне својине посетиоцима 
штанда и излагачима.

Током 2021. године издата су два броја Билтена 
ЕИЦ у којима су обрађене актуелне теме и 
догађаји из области интелектуалне својине и где 
су објављивани и чланци корисника. Рађено је на 
припреми и уређењу Годишњег извештаја о раду 
Завода за интелектуалну својину за 2020. годину 
који је објављен 31. марта 2021. године.

Promotional activities 
Representatives of the Office participated in 
the course of 2021 at three trade fairs and one 
innovation fair  in Serbia. The Office had its stall at 
the 17th Fair of Agriculture in Sumadija from 2-5 
September, 2021 in Kragujevac, Fair “Belgrade 
Future Gaming”, from 21-22 September 2021 in 
Belgrade, 35th Tesla Fest from 12-13 October 2021 
in Novi Sad and at the fair “Ethno Food and Drink 
2021” from 25-28 November 2021 in Belgrade. 
In the course of the mentioned fairs, consultations 
were given along with the information about the 
intellectual property rights to the visitors at the stall 
and the exhibitors.

In the course of 2021, two EIC Bulletins were issued 
dealing with current topics and events in the field 
of intellectual property where the articles of the 
users have been published. The preparation and the 
publishing of the Annual Report of the Intellectual 
Property Office for 2020 was done and it was issued 
on March 31, 2021.
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У вези са пословима одржавања интернет 
презентације Завода постављена је 81 вест на 
интернет страници на српском језику и 22 вести 
на страници сајта на енглеском језику. Током 
2021. године на веб сајту Завода било је 171.399 
сесија од стране 76.465 корисника (74.548 нових 
корисника). Просечан број сесија по кориснику 
био је 2,24 а по једној сесији у просеку је отварано 
3,24 странице. Током 2021. године вршена 
је припрема садржаја и дизајн нове интернет 
презентације Завода која ће бити пуштена у рад 
почетком 2022. године уз подршку швајцарског 
пројекта „Подршка праву интелектуалне својине 
у Србији“.

На YouTube канал Завода постављена су четири 
нова видео записа Завода, док је осам екстерних 
видео записа постављено у плејлисту. Видео 
записи преко канала Завода прегледани су 4612 
пута од стране 2380 јединствених гледалаца. 
На друштвеним мрежама Завода вршила се 
промоција тема у вези са правима интелектуалне 
својине, радом Завода путем: 155 објава и 151 
приче на Facebook-у са дометом од 143.552 особе 
(интеракција од стране 7129 корисника), 142 
објаве и 161 приче на Instagram-у са дометом 
од 48.565. особа (интеракција од стране 5470 
корисника), 152 објаве на linkedIn-у са дометом 
од 68.681 особе (интеракција 3120 корисника) и 
165 твитова и ретвитова на Twitter-у са дометом 
од 28.805 особа (интеракција 1089 корисника).

Посебна пажња је посвећена промоцији гласања 
од стране публике, у сарадњи са CoConet мрежом, 
за награду Европског проналазача године, где је 
једна од номинованих финалиста за награду за 
животно дело била и научница из Србије, Гордана 
Вуњак Новаковић, која је и добила ову престижну 
награду 17. јуна 2021. године.

Библиотечки послови

Током 2021. године у библиотеци Завода заведенa 
је кроз програм КОБИС 321 монографска 
публикација. Извршена је претрага за 14 књига 
за запослене у Заводу и кориснике ван Завода и 
извршено је 31 задужење и раздужење књига. 
У библиотеци се чувају и колекције националне 
патентне документације у папиру која је допуњена 
са списима домаћих носиоца права и то са 

With regard to the tasks of maintenance of the 
Internet presentation of the Office, 81 news 
were placed on the Internet page in the Serbian 
language and 22 news on the site in the English 
language. In the course of 2021, on the web site of 
the Office there were 171,399 sessions by 76,465 
users (74,548 new users). Average number of 
sessions per user was 2.24 per one session that 
opened at average 3.24 pages. In the course of 
2021, the  content and design of the new internet 
presentation of the Office was prepared, which 
became operational at the beginning of 2022 with 
the support of the Swiss project “Support to the 
Intellectual Property Right in Serbia.”

On the YouTube channel of the IPO there are four 
new video recordings of the Office, while the eight 
external video recordings have been placed on 
the play list. Video recordings over the channel 
of the Office have been accessed 4612 times by 
the 2380 unique viewers. On the social networks 
of the Office the promotion of topics related to 
intellectual property rights was organized by 155 
announcements, 151 stories on Facebook with the 
range of 143,522 persons (interaction with 7129 
users), 142 announcements and 161 stories on 
the Instagram with the range of 48,565 persons 
(interaction with 5470 users), 152 announcements 
on LinkedIn with the range of 68,681 persons 
(interaction with 3120 users) and 165 Tweets and 
Retweets on Twitter with the range of  28,805 
persons (interaction with 1089 persons).

Special attention has been devoted to the 
promotion of voting by the public, in cooperation 
with the CoConet network, for the award for the 
European Inventor of the Year, where one of the 
nominated finalists for the Lifetime achievement 
was a scientist from Serbia, Ms Gordana Vunjak 
Novakovic, who obtained this prestigious Popular 
Prize on June 17, 2021.

Library Tasks

In the course of 2021, in the Library of the Office, 
through the program KOBIS, 321 monograph 
publications have been registered. The search has 
been done for 14 books, for the employees in the IPO 
and users outside of the IPO, and 31 persons were 
indebted for books. In the library the collections 
of the national patent documentation on paper are 
kept and they are supplemented with the documents 
of the domestic right holders, in particular with 103 
patent and petty patent documents (1262 pages). 
The receiving and recording of 169 magazines has 
been done. In the CONOR data base of the National 
Library of Serbia, 43 normative entries about the 
authors have been recorded. The Library of the IPO 
has 6185 monograph publications, including 4795 
unique titles and 2007 books of serial publications.
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103 списа патената и малих патената (1262 
стране). Извршен је пријем и завођење 169 
часописа. У CONOR базу Народне библиотеке 
Србије унето је 43 нормативна записа о аутору. 
Библиотека Завода има 6185 монографских 
публикација, од тога 4795 јединствених 
наслова, и 2007 свезака серијских публикација.

Друге активности 

Двоје запослених Центра за едукацију и 
информисање учествовали су на серији 
састанака током 2021. године посвећених 
пројекту ПАТЛИБ 2.0 које је организовала 
Европска патентна организација, а посвећених 
пројекту реструктурирања мреже ПАТЛИБ 
центара као и на ПАТЛИБ комитетима. 
Извршена је попуна анкете самопроцене 
за категорију ПАТЛИБ центра Завода.

У оквиру пројекта „Подршка праву интелектуалне 
својине у Србији“ Швајцарске Конфедерације, 
који је био посвећен ознакама географског порекла 
и иновацијама, а који је завршен крајем 2021. 
године, представници Завода су учествовали на 
састанцима Управног одбора и у активностима 
који су се спроводиле: избор знака за обележавање 
производа са географским ознакама и именом 
порекла и састанцима у вези са израдом новог 
сајта Завода. У оквиру другог пројекта подршке 
Швајцарске Конфедерације, „Технопарк 2“,  чији 
су главни корисници научно-технолошки паркови 
у Србији, Завод је узео учешће у пројектној 
активности за иновативне младе тимове, „Raising 
Starts“ Научно-технолошког парка Београд. 
Стручњаци Завода су учествовали у пружању 
консултативних услуга у вези заштите права 
интелектуалне својине и претраживања патентне 
документације за 17 младих тимова са иновацијама 
које су прошле први круг конкурса „Raising 
Starts“. Оба пројекта су имплементирана од стране 
Института за интелектуалну својину Швајцарске.

Један члан Центра учествовао је у комисији за 
доделу годишњих награда на два конкурса за 
WIPO награде, за категорију проналазака ученика 
из средњих школа за 2020. и 2021. годину и био 
ангажован током године за пружање консултација 
тимовима или странкама који се обраћају Центру 
за трансфер технологије Универзитета у Београду.

За Министарство привреде које је прикупљало 
податке за ОЕЦД за израду документа „SME 
Policy Index 2022“ вршена је попуна упитника 
за Акт о малим и средњим предузећима 
за димензију 8б, „Innovation policy for 
SMEs“, у делу који се тиче информација 
у вези са правима интелектуалне својине.

Извршена је попуна упитника за анализу активности 
Завода за WIPO – „WIPO Mapping and Landscaping 
Exercise of National IP Offices in the Region“.

Представник Завода из Центра је учествовао 
на два састанка Савета за сарадњу науке и 
привреде и на два Meetup састанка са посебним 

Other activities
Two employees from the Education and Information 
Center participated at the serial of meetings in the 
course of 2021 dedicated to the project PATLIB 2.0 
organized by the European Patent Organization and 
dedicated to the project of restructuring the network 
of the PATLIB Center as well as on the PATLIB 
committees. The filling in of the poll for self-
evaluation for the category of the PATLIB Center of 
the Office has been performed.

In the framework of the project “Support to the 
IP Rights in Serbia” of the Swiss Confederation, 
dedicated to the indications of geographical origin 
and innovations, that has been completed at the 
end of 2021, the representatives of the Office 
participated at the meetings of the Administrative 
Board and in the activities that were conducted: 
the selection of the sign for the marking of product 
with geographical indication and the appellation of 
origin and meetings regarding the elaboration of the 
new website of the Office. In the framework of the 
second project of support of the Swiss Confederation 
“Technopark 2”, whose main beneficiaries are 
the scientific and technological parks in Serbia, 
the Office took part in the project activity for 
the innovative young teams “Raising Starts” of 
the Scientific and Technological Park Belgrade. 
The experts of the Office participated in giving 
consultative services regarding the protection of IP 
rights and the patent documentation search for 17 
young teams with innovations that were accepted 
in the first round of competition “Raising Starts”. 
Both projects were implemented by the Intellectual 
Property Institute of the Swiss Federation.

One member of the Center participated as a member 
of award committee for the allotment of the yearly 
awards on two competitions for the WIPO awards, 
for the category of the inventions made by pupils from 
secondary schools for 2020 and 2021 and was engaged 
in the course of the year for offering consultations to 
teams and clients addressing the Technology Transfer 
Center of the Belgrade University.

For the Ministry of Economy which collected data for 
OECD for the elaboration of document “SME Policy 
Index 2022” the filling in of the questionnaire has been 
organized for the Act on SMEs for the dimension 8b, 
“Innovation Policy for SMEs”, in the part referring 
to information regarding intellectual property rights.

The filling in of the questionnaire for the analysis of 
the activities of the Office for the WIPO – “WIPO 
Mapping and Landscaping Exercise of National IP 
Offices in the Region” has been completed. 

The representative of the Office from the Centre 
participated at two meetings of the Council for 
Cooperation of Science and Economy and at two 
Meetup meetings with special topics, including one 
dedicated to the protection of intellectual property 
rights where the lecture was organized including 
the participation of users of the service Intellectual 
Property Diagnosis. Work of the Council was 
coordinated by the Chamber of Commerce of Serbia.



66

темама, од којих је један био посвећен заштити 
права интелектуалне својине и на коме је 
одржано предавање уз учешће корисника 
услуге Дијагностике интелектуалне својине. Рад 
Савета координира Привредна комора Србије.

Едукација запослених и учешће 
на конференцијама и студијским 
посетама

Током 2021. године већина обука међународних 
организација за интелектуалну својину и домаћих 
институција одвијала се путем различитих онлајн 
платформи, а запослени у Центру за едукацију 
пратили су бројне семинаре, догађаје и обуке у 
циљу унапређења професионалних вештина у 
областима од значаја за извођење активности 
Центра за едукацију и информисање. Наведене су 
само неке од њих:

- Семинари, конференције и обуке ЕПО Академије: 
„Introduction to Espacenet“, „Advanced Features 
of Espacenet“, серија вебинара на тему „Fututre 
and Emerging technologies”, „Expert Exchange 
on e-learning best practices“, „EPO Patlib 2021 
Conference“, „Patent Knowledge Week“, „EPO-
EUIPO Academies Focal Points Network Meeting“;

- Семинари Светске организације за интелектуалну 
својину - WIPO: „Making MSMEs Competitive 
through Intellectual Property“, „How to Protect and 
Promote Your Culture - Collective and Certification 
marks“, „IPR - Mastering the Game 3.0“, „IP 
Diagnosis“;

- Семинари ЕУИПО академије: „Ideas Powered for 
Business Support Services for SMEs“ и „Discover 
how to moderate like a professional“.

Education of employees and 
participation at the conferences and 
study visits

In the course of 2021, most trainings by international 
organizations for intellectual property and domestic 
institutions were organized by various on-line 
platforms, and the employees in the Center for 
education attended numerous seminars, events and 
trainings with the aim to improve professional skills 
for the performance of activities of the Education 
and Information Center. Only some of them are 
mentioned:

- Seminars, conferences and trainings of the EPO 
Academy: “Introduction to Espacenet”, “Advanced 
Features of Espacenet”, serial of webinars on 
the topic “Future and Emerging Technologies”, 
“Expert Exchange on e-learning best practices”, 
“EPO Patlib 2021 Conference”, “Patent Knowledge 
Week”, “EPO-EUIPO Academies Focal Points 
Network Meeting”;

- Seminars of the World Intellectual Property 
Organization - WIPO: “Making MSMEs 
Competitive through Intellectual Property”, “How 
to Protect and Promote Your Culture - Collective 
and Certification marks”, “IPR - Mastering the 
Game 3.0”, “IP Diagnosis”;

- Seminars of the EUIPO Academy: “Ideas Powered 
for Business Support Services for SMEs” and 
“Discover how to moderate like a professional”.
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Информациони систем 
и издаваштво
Information system and 
publishing

Електронско подношење пријава и 
поднесака

Систем еПријава за електронско подношење 
пријава и поднесака жигова, патената, малих 
патената и индустријског дизајна функционише од 
2016. године. Интензивне активности у области 
промоције и унапређења система допринеле су 
већој заступљености електронског вида подношења 
пријава и поднесака за заштиту права индустријске 
својине. У табели је дат упоредни приказ броја 
електронски поднетих пријава за заштиту права 
индустријске својине за последњих пет година:

Број електронски поднетих пријава
Number of electronically filed applications

Година  / Year

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Упис европског патента
Entry of European patent

793 1.067 1.369 1.408 1.424

Национални патент
National patent

5 10 11 30 42

Мали патент
Petty patent

5 1 5 29 43

Сертификат о додатној заштити
Supplementary Protection Certificate 

0 0 0 6 11

Жиг
Trademark

229 311 599 1.358 1.485

Индустријски дизајн
Industrial design

1 3 1 36 38

Укупно
Total

1.034 1.392 1.985 2.867 3.043

Electronic Filing of Applications and 
Other Filings

System of e-Application, for the electronic filing of 
applications and other filings regarding trademarks, 
patents, petty patents and industrial design, has been 
functioning since 2016. Intensive activities in the 
field of promotion and improvement of the system 
contributed to a higher degree of presence of the 
electronic filing of applications  for the protection 
of industrial property rights and other filings. In the 
table, there is a comparative survey of the number of 
the electronically filed applications for the protection 
of industrially filed rights for the last five years: 
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Развој информационог система и 
дисеминација података
У погледу развоја система за вођење поступака 
признања и одржавања права интелектуалне 
својине, омогућен је увид странкама у предмете 
који су у поступку путем контакт форме. Избором 
права интелектуалне својине, године и броја 
предмета, заинтересована странка може доћи до 
имена службеника који је надлежан за предмет, 
његове електронске адресе и броја телефона. 

Електронска достава
У складу са савременим потребама канцеларијског 
пословања, Завод од 2020. године, у сарадњи 
са Канцеларијом за информационе технологије и 
електронску управу, врши и електронску доставу 
докумената клијентима који су се прикључили том 
систему. Остварена је сарадња са 16 заступничких 
канцеларија, међу којима су и оне које подносе 
велики број пријава. Омогућено је слање правним 
лицима, уколико испуњавају техничке услове 
(регистровани на еУправи као правно лице). На тај 
начин више запослених може да проверава сандуче 
на еУправи, уместо појединца (физичко лице), који 
доставља свој ЈМБГ, уз писану сагласност. Са 
повећањем броја клијената заинтересованих за 
е-доставу као и поступним укључивањем све већег 
броја службеника, Завод је достигао значајан обим 
послатих електронских докумената. Набављени су 
квалификовани сертификати за електронски потпис 
за службенике који израђују акте. 

Electronic delivery
In compliance with the modern needs of office business 
management, the IPO, since 2020, in coordination 
with the Office for Information Technologies and 
Electronic Administration, performs also electronic 
delivery of documents to clients attached to that 
system. Cooperation has been realized with 16 offices 
of representatives including those filing a large 
number of applications. The delivery to legal persons 
has been enabled if they fulfill technical conditions 
(registered on the e-Administration platform as the 
legal person). In such a way more employees can check 
e-Administration Box, unlike the individuals (natural 
persons), that furnish its JMBG with the written 
approval. With the increase of the number of clients 
interested in the e-delivery as well as the gradual 
inclusion of continually larger number of employees, 
the Office reached a significant scope of the delivered 
electronic documents. The qualified certificates have 
been obtained for the electronic signature for the 
employees elaborating legal documents.

223
278

364

276

445
384 403

458 461

305
357

398

Број електронски поднетих пријава
Number of electronically filed applications

Година  / Year

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Удео електронски поднетих пријава 
индустријске својине
Part of electronically filed applications of 
industrial property

7,28% 28,39% 34,81% 49,63% 68,69% 73,84%

Удео електронски поднетих поднесака
Part of electronically filed filings 

0% 11,04% 11,35% 24,12% 51,76% 57,93%

Број послатих електронских докумената
Number of dispatched electronic documents

Development of the information system 
and dissemination of data
With regard to the development of the system for the 
conducting of procedure of grant and maintenance 
of intellectual property rights, the clients have the 
possibility of insight into the files in procedure by 
contact form. By the choice of the intellectual property 
rights, year and number of file, the interested party 
can disclose the name of the employee in charge for 
his file, his electronic address and phone number. It 
is also possible to see the current status of the files 
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Такође је могуће видети и актуелне статусе 
предмета који више нису у поступку (регистровани, 
одбијени и сл.). За детаљније информације 
библиографског типа, постоји линк ка еРегистру 
одговарајућег права интелектуалне својине.

Завод прослеђује податке о националним 
жиговима у WIPO базу „Global brand“, а објаве 
патентних докумената у WIPO базу „Patentscope“. 
Објављен је „Authority file“ за патентну 
документацију. Подаци о правном статусу PCT 
патената у националној фази расположиви су 
у WIPO базама података као и у националном 
регистру. Објављен је превод актуелних верзија 
међународних класификација патената и роба и 
услуга за жигове на WIPO платформама IPCPub 
и „Madrid Goods and Services Manager“, а 
те класификације су примењене и у интерним 
базама података.

Завод је наставио са активним учешћем у 
активностима информатичке сарадње са Европском 
патентном организацијом – ЕПО. У оквиру пројеката 
„Quality at Source“ и „Federated European Patent 
Register Service“ редовно су слати нови подаци 
о објавама патената и вршено је аутоматско 
прослеђивање правног статуса европских патената 
назначених за територију Републике Србије. У 
оквиру активности сарадње са ЕПО, представници 
Зaвода су учествовали у радној групи за мапирање 
пословних процеса путем BPMN-а и управљање 
квалитетом поступака за заштиту патената. 

Настављена је сарадња са Заводом за 
интелектуалну својину Европске уније - ЕУИПО, 
у оквиру пројеката TMView, DesignView, TMClass 
и DesignClass.

Администрација ИКТ система
Размена података са централним рачунским 
центром државних органа обављала се путем 
посебне мрежне везе, која омогућава ефикасно 
коришћење серверских капацитета рачунског центра.

У условима пандемије, за запослене који су радили 
од куће обезбеђен је приступ пословним системима 
и базама за претраживање патената путем 
заштићене интернет везе. Набављена је додатна 
опрема и програми потребни за ефикасан рад на 
даљину, онлајн састанке и обуке.

Организовано је сервисно одржавање 
информатичке опреме Завода, чиме је повећана 
њена оперативност, поузданост и продужен 
употребни радни век. Набављен је нови сервер 
чиме је увећан капацитет за обраду података и 
унапређено управљање виртуелном серверском 
инфраструктуром. Проширен је смештајни простор 
на уређајима за складиштење података.

Гласник интелектуалне својине
Завод је у току 2021. године објавио 12 редовних 
бројева Гласника интелектуалне својине, као и 12 
издања средином месеца са објавама пријава за 
заштиту жига.

no longer in the procedure (registered, refused, etc.) 
For detailed information of bibliographical data 
there is a link on the e-Register of the appropriate 
intellectual property right.

The Office proceeds data on the national trademarks 
in the WIPO base “Global brand” and the publications 
of patent documents into the WIPO data base 
“Patentscope”. “Authority file” has been published 
for patent documentation. Data on the legal status of 
the PCT patents in the national phase are available 
in the WIPO data bases as well as in the national 
register. The translation of the current versions of 
the international classifications of patents and goods 
and services for trademarks has been published on 
WIPO platforms IPCPub and “Madrid Goods and 
Services Manager” and those classifications have 
been implemented also in internal data bases.

The Office continued with the active participation 
in the activities of the informatics cooperation with 
the European Patent Organization – EPO. In the 
framework of the project “Quality at Source” and 
“Federated European Patent Register Service” 
new data about patent publications have regularly 
been sent and automatic forwarding of the legal 
status of the European patents designated for 
the territory of the Republic of Serbia. In the 
framework of the activities of cooperation with the 
EPO, the representatives of the Office participated 
in the Working group for the mapping of business 
processes by BPMN and the quality management of 
the procedures for the patent protection.

Cooperation has been continued with the European 
Union Intellectual Property Office – EUIPO, in the 
framework of the projects TMView, DesignView, 
TMClass и DesignClass.

Administration of ICT System
Exchange of data with the central computer center 
of government bodies was performed by special 
network connection, which enables efficient use of 
the server capacities of the computer center.

In the conditions of pandemics, for the employees 
who worked at home, access to business systems was 
secured and to the basis for the search of patents 
by the protected Internet connection. Additional 
equipment was obtained along with the programs 
needed for the efficient work at the distance, on-line 
meetings and trainings.

Service maintenance of the IT equipment of the Office 
was organized, increasing its operability, security 
and prolonged working time. New software was 
obtained increasing capacity for the data processing 
and improved management of virtual software 
infrastructure. Storage space has been increased for 
the data storage devices.

Intellectual Property Gazette
In the course of 2021, the Office published 12 
regular numbers of the Intellectual Property 
Gazette, as well as 12 issues at the middle of the 
month with the publications of the applications for 
the trademark protection.
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Менаџмент
квалитета
Quality 
management

У току 2021. године, од активности које су се 
према захтевима стандарда ISO 9001:2015 
спроводиле у оквиру сертификованог система 
квалитета, а које су се односиле на његову примену, 
одржавање и стално унапређење, обављено је: 
по једно мерење квалитета у Одсеку за хемију и 
хемијску технологију и Одељењу за машинство, 
електротехнику и општу технику Сектора за патенте 
и два мерења квалитета у Одељењу за жигове, 
као организационим јединицама које спроводе 
сертификоване процесе. Поред тога, спроведена 
је једна интерна провера целокупног система, 
26.10.2021, као и једно преиспитивање Система 
од стране руководства, 27. и 28.10.2021.

У погледу предложених и покренутих корективних 
мера, у претходној години покренуто је и допуњено 
8 постојећих предлога текућих и накнадних 
корективних мера, разматрано је 12 претходно 
покренутих текућих и накнадних мера, док је 
закљученo 10 покренутих предлога корективних 
мера. Поред тога током 2021. године разматрани 
су извештаји на основу извршених интерних 
провера, екстерних провера, мерења квалитета и 
анализе ризика. 

У 2021. години у сертификованим организационим 
јединицама спроведено је и испитивање 
задовољства корисника услугама признања 
патента, малог патента и националног жига, са 
следећим резултатима: 44% испитаних корисника 
је била веома задовољно нивоом пружене услуге у 
поступку признавања патената (укупан утисак) које 
спроводи Одсек за хемију и хемијску технологију 
и Одељење за машинство, електротехнику и 
општу технику, 25% је било задовољно овом 
услугом, док незадовољних није било. По питању 

In the course of 2021, from the activities which were 
conducted according to the requests of the standard 
ISO 9001:2015 in the framework of the certified 
system of quality referring to its implementation, 
maintenance and continual improvement the 
following has been performed: one measurement of 
quality each in the Department for Chemistry and 
Chemical Technology and in the Department for 
Mechanical,, Electrical  and General Engineering of 
the Patent Sector and two measurements of quality 
in the Trademark Department,  as the organizational 
units that conduct certified processes. Apart from 
that, one internal checking up of the whole system 
has been conducted on October 26, 2021 as well 
as one checking up of the whole system by the 
management on October 27 and 28, 2021.

With regard to the proposed and initiated corrective 
measures, in the previous year, 8 proposals have 
been initiated and amended, 12 previously initiated 
current and subsequent measures have been 
discussed while 10 initiated proposals of corrective 
measures have been concluded. Apart from that, in 
the course of 2021, reports have been considered 
on the basis of performed internal verifications, 
external verifications, quality measurement and risk 
analysis.

In 2021, in the certified organizational units, 
the survey has been conducted with regard to the 
satisfaction of the users with the services of patent 
grant, petty patent grant and the grant of national 
trademark, with the following results: 44% of the 
surveyed users were very satisfied with the level 
of the offered service in the procedure of patent 
grant (total impression) conducted in the Division 
for Chemistry and Chemical Technology and the 
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малих патената: 43.75% испитаних корисника 
је била веома задовољно и 25% задовољно 
нивоом пружене услуге у поступку признавања 
малог патента, док у 31% случајева испитаних 
корисника ово питање није било примењиво, 
будући да испитаници нису поднели пријаву за 
мали патент (нови концепт анкете – обједињена 
листа се користи за подносиоце патената и малих 
патената). У Одељењу за жигове, 75% испитаних 
корисника било је веома задовољно нивоом 
пружене услуге у поступку признања националног 
жига, док је 20.32% њих било задовољно том 
услугом, док је незадовољних било свега 4.69%.

Осим наведеног, у току 2021. године, ажурирано 
је пар процедура процесног нивоа система 
квалитета, као и 3 радне процедуре испитивачких 
одељења Сектора за патенте. Процесне процедуре 
су измењене у деловима који се односе на интерне 
уговоре организационих јединица које пружају 
услуге сертификованим одељењима и функције 
у систему, уз пратећа ажурирања записа обука 
запослених и сличних евиденција. Ажуриране 
радне процедуре испитивачких одељења Сектора 
за патенте су се односиле на: припрему пријаве 
патента за објаву, припрему патента и малог 
патента за решење. 

Редовна надзорна провера Система квалитета 
успешно је спроведена 04.11.2021. од стране 
сертификационог тела Bureau Veritas doo.

Department for Mechanical, Electrical and General 
Engineering, 25% were very satisfied by the general 
service while there were no unsatisfied. With regard 
to petty patents: 43,75% of surveyed users were 
very satisfied and 25% were satisfied by the level of 
the offered service in the procedure of petty patent 
grant while in the case of 31% of users this question 
was not applicable, as the respondents  did not apply 
for petty patents (new concept of the public poll – 
united list is used for the applicants filing patents 
and petty patents). In the Trademark Department 
75% of the users were very pleased with the level 
of the offered services in the procedure of national 
trademark grant, while 20,32% were satisfied 
with that service, the amount of unsatisfied ones 
amounted to only 4,69%.

In addition to the above mentioned, in the course of 
2021, a couple of procedures have been updated at 
the process level of system quality as well as three 
working procedures of the examining departments of 
the Patent Sector. Process procedures are changed 
in the parts which refer to the internal contracts 
of the organization units offering services to the 
certified departments and functions in the system 
with the following updated notifications referring to 
the training of the employees and similar records. 
Updated working procedures of the examination 
departments in the Patent Sector referred to the 
following: preparation of the patent application 
for publication, preparation of the patent and petty 
patent for the decision.

The regular supervision check up of the Quality 
System was successfully conducted on November 
04, 2021 by the certification body Bureau 
Veritas, Ltd.
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Финансијско пословање
Financial affairs

Приходи који имају карактер јавних 
прихода 

По основу примене свих важећих закона 
из области интелектуалне својине којима је 
прописано наплаћивање такси или плаћање 
накнада трошкова поступка у буџету Републике 
Србије за 2021. годину су приказани остварени 
јавни приходи у укупном износу од 647.989.409 
динара, и то:

а) приходи од административних такси - у току 
2021. године остварено је укупно 499.889.589 
динара прихода од административних такси. 
У наведени приход укључен је и приход који 
Завод за интелектуалну својину остварује и 
по основу члана 39. Закона о потврђивању 
Конвенције о признавању европских патената 
(Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 
1973. године са изменама члана 63. Конвенције 
о европском патенту од 17. децембра 1991. 
године и изменама од 29. новембра 2000. 
године („Службени гласник РС - Међународни 
уговори“, бр. 5/10 и „Службени гласник“, бр. 
99/11). Остварен приход по основу наведеног 
прописа у 2021. години износио је 153.927.257 
динара од чега је 78.371.622 динара пренето 
на рачун републичких административних такси, 
док је износ од 75.555.635 динара уплаћен на 
рачун Европског завода за патенте.

б) приходи по основу чл. 7. и 23. Закона о 
потврђивању Женевског акта Хашког споразума 
о међународној регистрацији индустријског 
дизајна усвојеног на Дипломатској конференцији 

Income that has the character of public 
income

On the basis of the implementation of all the 
basic laws from the field of intellectual property 
prescribing the charging of fees or payment of 
compensation of expenses of the procedure in the 
budget of the Republic of Serbia for 2021, the 
realized public income is shown in the total amount 
of 647,989,409 RSD, in particular: 

а) Income from the administrative fees – in the 
course of 2021, 499,889,589 RSD were realized 
as income from the administrative fees. In the 
mentioned income, we also include the income that 
the IPO realized also on the basis of the article 39 
of the Law on the Ratification of the Convention 
on the Grant of the European Patents (European 
Patent Convention), dated October 5, 1973 with 
the alteration of the article 63 of the European 
Patent Convention, dated December 17, 1991 
with the amendments from November 29, 2000, 
(Official Gazette RS – International Agreements no. 
5/10 and Official Gazette no. 99/11). The realized 
income on the basis of the mentioned regulation in 
2021 amounted to 153,927,257 RSD including 
78,371,622 RSD that were transferred to the 
account of the Republic administrative fees, while 
the amount of 75,555,635 RSD was paid to the 
account of the European Patent Office.

б) Income on the basis of article 7 and 23 of the 
Law on the Confirmation of the Geneva Act of the 
Hague Agreement on the International Registration 
of Industrial Design adopted at the diplomatic 
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од 2. јула 1999. године („Службени гласник РС 
– Међународни уговори“, бр. 42/09), члана 8. 
Уредбе о ратификацији Мадридског аранжмана 
о међународном регистровању жигова од 14. 
априла 1891. године, ревидираног у Бриселу 
14. децeмбра 1900. године, у Вашингтону 2. 
јуна 1911. године, у Хагу 6. новембра 1925. 
године, у Лондону 2. јуна 1934. године, у Ници 
15. јуна 1957. године и у Стокхолму 14. јула 1967. 
године  („Службени лист СФРЈ - Међународни 
уговори и други споразуми“, бр. 2/74) и члана 8. 
Закона о потврђивању Протокола уз Мадридски 
аранжман о међународном регистровању жигова 
(„Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, 
бр. 2/97) – По овом основу у 2021. години укупно 
је остварен приход у износу од 1.383.294,68 CHF, 
и то: по основу Мадридског аранжмана укупно 
1.324.040,68 CHF, а по основу Хашког споразума 
59.254 CHF или укупно 147.059.905 динара.

Сопствени приход 
У 2021. години Завод је, по основу члана 6. 
Закона о ратификацији Споразума између 
Савезне владе Савезне Републике Југославије 
и Европске патентне организације – ЕПО  о 
сарадњи у области патената ( члан 6. Споразума 
о сарадњи и проширењу), („Службени лист СЦГ“, 
Међународни уговори. бр. 14/2004), остварио 
приход у износу од 2.754 EUR, односно 322.825 
динара, који је у целости пренет у буџет.

Донације
Завод је по основу донација у 2021. години 
остварио приход од укупно 717.087,94 динара и 
то: на основу члана 16. Правилника о поступању 
Управног савета ЕПО (СА/D21/09 од 27.10.2009) 
којим је предвиђено надокнађивањe трошкова 
присуствовања седницама Управног савета ЕПО 
и заседањима комитета, одбора и пододбора 
ЕПО, а који је донет на основу члана 33. став 
2. тачка е) Закона о потврђивању Конвенције о 
признавању европских патената (“Сл. гласник 
РС - Међународни уговори“, бр. 5/10 и „Сл. 
гласник РС“, бр. 99/11); на основу Билатералног 
плана сарадње за период 01.01.2016 – 31.12. 
2020. године, између Европског завода за 
патенте (ЕПО) и Завода, који је донет на основу 
Програма сарадње Европске организације за 
патенте (ЕПО) са земљама чланицама (CA/24/14 
од 16.04.2014), којим се у члану 33. дефинише 
процентуално учешће финансирања активности 
сарадње од стране ЕПО за сваку земљу чланицу 
на основу “Листе земаља подобних за избор” 
(Eligibility List) дате у Анексу 2 (за Србију 
75%) и на основу Меморандума о разумевању 
о билатералној сарадњи између Завода за 
хармонизацију унутрашњег тржишта (жигови и 
дизајн) Европске уније – ОХИМ, који је променио 
назив у Завод за интелектуалну својину Европске 
уније – ЕУИПО и Завода за интелектуалну својину 
Републике Србије.

conference dated July 2, 1999 (“Official Gazette 
RS –International Agreements” no. 42/09) article 
8 of the Provisions of the Ratification of the Madrid 
Agreement on the International Registration of 
Trademarks, dated April 14, 1891, revised in 
Brussels on December 14, 1900, in Washington on 
June 2, 1911, in the Hague on November 6, 1925, 
in London on June 2, 1934, in Nice on June 15, 
1957 and in Stockholm on July 14, 1967 (“Official 
Gazette SFRY – International Treaties and Other 
Agreements” no 2/74 and article 8 of the Law on 
the Confirmation of the Protocol with the Madrid 
Agreement about the International Registration of 
Trademarks (“Official Gazette FRY – International 
Treaties” no 2/97). On the basis of this Agreements, 
in 2021, totally realized income amounts to 
1,383,294.68 CHF on the basis of the Madrid 
Agreement and 59,254 CHF on the basis of the 
Hague Agreement, or a total of 147,059,905 RSD.

Own Income
In 2021, the IPO, on the basis of the article 6 of 
the Law on Ratification of the Agreement between 
the Federal Government of the Federal Republic of 
Yugoslavia and the European Patent Organization 
on Cooperation in the Field of Patents (article 6 of 
the Extension Agreement (“Official Gazette SMN, 
International Agreements”, no 14/2004) realized 
the income in the amount of 2,754 EUR or 322,825 
dinars, which was totally transferred to the budget.

Donations
The IPO, on the basis of donations in 2021 realized 
income from the total of 717.087,94 RSD, in 
particular, on the basis of article 16 of the Rules of 
Procedure of the Administrative Council of the EPO 
(CA/D21/09 from 27.10.2009.) which prescribes 
the covering of expenses with regard to the attending 
of the sessions of the Administrative Council of the 
EPO, and the sessions of the committees, boards 
and sub-boards of the EPO, which is passed on the 
basis of the article 33, paragraph 2, item e) of the 
Law on the Confirmation of the Convention for the 
Grant of European Patents (“Official Gazette RS 
– International Agreements no 5/10 and Official 
Gazette RS” no 99/11, on the basis of the Bilateral 
Cooperation Plan for the period 01.01.2016 – 31.12. 
2020. between the European Patent Office (EPO 
and the IPORS, passed on the basis of the Program 
of Cooperation of the European Patent Organization 
(EPO) with the member states (CA/24/14 dated 
16.04.2014.), where it defines in article 33 the 
procedural participation of financing activities of 
cooperation by the EPO, for every member state on 
the basis of the “Eligibility List”, given in Annex 2 
(for Serbia 75%) and on the basis of Memorandum 
of Understanding on bilateral cooperation between 
the Office for the Harmonization of Internal 
Market (trademarks and designs) of the European 
Union – OHIM that changed its name into EUIPO 
–European Union Intellectual Property Office and 
the Intellectual Property Office.
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УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ
EXPENDITURE IN 2021

Средства Завода финансирана из 
буџета
У 2021. години Завод је за финансирање својих 
основних функција утрошио (по свим изворима 
финансирања: буџетска средства, донације и 
пренета средства донација из претходне године) 
средства у укупном износу од 130.551.087 динара, 
чија структура је приказана у следећој табели:

Програмска активност 0001: Заштита индустријске својине и ауторског и сродних права и 
информационо-образовни послови у вези са значајем заштите

Program Activity 0001- Protection of Industrial Property, Copyright and Related Rights and 
Information and Education Tasks with Regard to the Importance of Protection

Ек.кл. 
Class

Опис 
Description

Закон о буџету за 2021.  
(„Сл.гл.РС“, 149/20, 40/2021 

и 100/2121)  
Law on the Budget for 

2021(OG no 149/20, 40/2021, 
100/2121) 

Утрошак 
01.01-31.12.2021. 

(сви извори 
финансирања) 

Expenditure  
01.01 -31.12.2021 

(all sources of 
financing)

1 2 3 4

411
Плате, додаци и накнаде запослених 
Sallaries, Allowances and 
Reimbursement for Employees

68.243.000 67.074.111

412

Социјални доприноси на терет 
послодавца 
Social Welfare Contributions Charged 
to the Employer

11.421.000 11.167.840

415

Накнаде трошкова за запослене 
(превоз на посао и са посла) 
Reimbursement of Employee Costs 
(Travelling to Work and Back Home)

1.400.000 1.389.246

421 Стални трошкови
Permanent Costs 202.000 31.600

422 Трошкови путовања 
Travelling Costs 10.011.000 230.214

423 Услуге по уговору 
Contract Based Services 5.583.000 2.533.695

424 Специјализоване услуге
Specialized Services 650.000 427.089

 Укупно: 
Total: 97.510.000 82.853.795

Funds from the IPO financed from the 
Budget

In 2021, the Office spent for the financing of 
its basic functions (according to all sources of 
financing: budget funds, donations and funds 
transferred from the donations from the previous 
year) a total amount of 130,551,087 RSD and 
the structure is shown in the following table:

From the total expenditure in the amount of 
82,853,795 RSD, the amount of 82,484,434 RSD 
refers to the budget funds. The amount of 369.361 
RSD refers to the donations from the previous years.

Од укупног утрошка у износу од 82.853.795 износ 
од 82.484.434 динара се односи на средства из 
буџета. Износ од 369.361 динара односи се на 
донације из претходних година.
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Програмска активност 0003: Администрација и управљање
  Program Activity 0003: Administration and Management

Ек.кл. 
Class

Опис 
Description

Закон о буџету Републике 
Србије за 2021. годину 
(«Сл. гласник РС», бр. 
149/2020,40/2021 и 

100/2021)  
Law on the Budget for 
2021(OG no 149/20, 
40/2021, 100/2121) 

Утрошак 
01.01-31.12.2021. 

(сви извори 
финансирања) 

Expenditure  
01.01 - 31.12.2021 

(all sources of 
financing)

1 2 3 4

411
Плате, додаци и накнаде запослених
Salaries, Allowances and Reimbursemens 
for Employees

25.998.000 25.010.706

412
Социјални доприноси на терет послодавца
Social Welfare Contributions Charged to 
the Employer

4.354.000 4.164.282

413 Накнаде у натури
Reimbursement in Kind 490.000 460.000

414 Социјална давања запосленима
Social Welfare Allowances for the Employees 1.850.000 1.556.296

415

Накнаде трошкова за запослене 
(превоз на посао и са посла)
Reimbursement of Employee Costs  
(Travelling to Work and Back Home)

1.000.000 714.451

416

Награде запосленима и остали 
посебни расходи
Rewards to the Employees and Other 
Special Expenditures

1.140.000 899.797

421 Стални трошкови
Permanent Costs 2.230.000 1.789.250

422 Трошкови путовања
Travelling Costs 310.000 89.778

423 Услуге по уговору
Contract Based Services 6.394.000 5.363.369

424 Специјализоване услуге
Specialized Services 900.000 321.400

425 Текуће поправке и одржавање
Current Repairs and Maintenance 350.000 181.325

426 Материјал
Material 4.150.000 3.469.274

485

Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа
Reimbursement for Damage or Injuries 
Inflicted by the Government Bodies

100.000 0

512 Машине и опрема
Machines and Equipment 3.815.000 2.789.676

515 Нематеријална имовина
Intangible Assets 1.000.000 887.688

Укупно:
Total: 54.081.000 47.697.292

Укупан утрошак од 47.697.292 динара односи се 
на средства из буџета.

The total expenditure of 47,697,292 RSD refers to 
the budget funds.
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Јавне набавке

У 2021. години је спроведено три поступка 
јавних набавки на основу Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), 
и то: набавка (продужење важења) лиценци 
коришћења антивирусне заштите за потребе 
Завода за интелектуалну својину, набавка 
сервера са услугом инсталацијe и набавка услуга 
посредовања при набавци авио карата и других 
путних карата и резервацији хотелског смештаја 
за потребе обављања службених путовања у 
земљи и иностранству запослених у Заводу 
за интелектуалну својину. Након спроведених 
поступака централизованих јавних набавки и 
закључивања оквирних споразума, са изабраним 
понуђачима су закључени појединачни уговори за 
набавку канцеларијског материјала, рачунарског 
материјала – тонера, услуга одржавања 
рачунарске опреме и штампача и рачунарске 
опреме. 

Public procurement

In 2021 three procedures were conducted on the 
basis of the Law on Public Procurement (“Official 
Gazette RS 91/19) in particular: obtaining 
(prolongation) of licenses for using anti-virus 
protection for the needs of the Intellectual Property 
Office, obtaining of server with the service of 
installation and obtaining services of agency when 
buying airplane tickets and other travelling tickets 
and the reservation of hotel accommodation for the 
needs of performing business trips in the country 
and abroad for the employees in the Intellectual 
Property Office. After conducted procedures of the 
centralized public procurement and the conclusion 
of the provisional contracts, individual contracts 
have been concluded with the selected contractors 
for the obtaining of office material, computer 
material – toners, services of maintaining of 
computer equipment and printers, and the 
procurement of computer equipment.
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У Заводу за интелектуалну својину је на дан 
31.12.2021. године било 70 запослених, а од тог 
броја 69 државних службеника и 1 намештеник. 
Поред овог броја, у Заводу су била запослена 
два државна службеника на одређено време 
ради замене одсутних државних службеника, 
као и седам лица која су била запослена путем 
уговора о обављању привремених и повремених 
послова.

In the Intellectual Property Office, on December 
31, 2021, there were 70 employees including 69 
government employees and one clerk. Apart from 
this number, two government employees were 
working part time for the sake of replacing absent 
government employees, as well as seven persons 
that were employed on the basis of the contract 
for doing temporary and occasional jobs.

Управљање кадровима
Human resources  
management
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Шема организационе структуре Завода за интелектуалну својину
Organizational Scheme of the Intellectual Property Office

Сектор за знаке разликовања
Distinctive Signs Sector

Сектор за патенте
Patent Sector

Помоћник директора / 
Assistant Director
Марија Божић / 

Marija Bozic

Помоћник директора /  
Assistant Director

Александра Михаиловић /  
Aleksandra Mihailovic

Одељење за жигове  
Department for Trademarks

Одсек за хемију и  
хемијску технологију  

Division for Chemistry and 
Chemical Technology

Одељење за машинство, 
електротехнику и општу технику

Department for Mechanical, 
Electrical and General Engineering

Група за индустријски дизајн и 
ознаке географског порекла

Group for Industrial Designs and 
Geographical Indications of Origin

Одељење за правна 
питања патената 

Department for Legal  
Issues of Patents
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ДИРЕКТОР
Владимир Марић

DIRECTOR
Vladimir Maric

Сектор за међународну сарадњу, 
едукацију и информисање и 

информациони систем
Sector for International Cooperation, 

Education and Information and 
Information System 

В. д. помоћника директора / 
Acting Assistant Director
Даниела Златић Шутић / 

Daniela Zlatic Sutic

Одељење за регистре 
 Department for Registries

Одсек за информациони систем 
Division for Information System

Група за финансијске послове 
Group for Financial Affairs

Одсек за управљање кадровима, 
планска документа и подршку 
управљању и опште послове 

Division for Human Resources, 
Planned Documents and Management 

Support and General Affairs

Центар за едукацију и информисање
Education and Information Center

Група за међународну сарадњу и 
европске интеграције 

Group for International Cooperation 
and European Integrations

Одсек за ауторско и сродна права 
Division for Copyright and  

Related Rights
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