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Поштовани читаоци,

Дана 15. новембра 2018. године навршило се 98 
година постојања Завода за интелектуалну својину, 
најстарије и најважније српске институције која 
се бави заштитом интелектуалне својине. Током 
своје историје, дуге већ скоро један век, Завод је 
мењао своје називе и надлежности, развијао се 
и напредовао некада брже а некада спорије, али 
се показао у великој мери имун на идеолошке и 
политичке промене кроз које су ова земља и ово 
друштво деценијама пролазили. Делом је то зато 
што је наше национално законодавство у овој 
области одувек било обликовано под снажним 
утицајем међународног права, а делом и због 
тога што је идеја заштите интелектуалне својине, 
барем од почетка XIX века па надаље, један од 
неспорних покретача економског развоја сваког 
модерног друштва. Историја интелектуалне 
својине је, чини ми се, историја сазревања 
човековe свести о значају интелектуалног рада и 
потреби да друштво такав рад призна и награди, 
ради сопствене користи. 

Уводна реч
Foreword

Dear readers,

On November 15, 2018, the Intellectual Property 
Office of the Republic of Serbia celebrated the 98th 
year of existence, as the oldest and the most important 
Serbian institution dealing with the intellectual 
property rights protection. In the course of its long 
history,  for almost a century, the IPO changed its 
titles and competences, developed and advanced, 
sometimes at a faster rate and sometimes a little 
slower, but it showed to be considerably immune to 
ideological and political changes that this country 
and society passed through for decades. Partly so 
because our national legislation in this field of work 
was always shaped under the strong influence of 
the international law and partly because the idea of 
intellectual property protection, starting from the 
19th century, was one of the indisputable  moving 
spirits of the economic development of any modern 
society. The history of intellectual property, seems 
to me to be the history of the maturing of human 
consciousness about the importance of the intellectual 
work and the need for society to acknowledge and 
reward such work for its own benefit.
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Значај интелектуалне својине данас је већи него 
икада пре. Милиони радних места и богатство 
народа све више зависе од интелектуалне својине. 
У току протекле године, широм света поднето 
је 3.1 милион патентних пријава, 7 милиона 
пријава жигова и 963.000 пријава индустријског 
дизајна. У односу на стање од пре 20 година, то 
је увећање од 388%. Прошле године Србија се 
на Глобалном индексу иновација који ажурира 
Светска организација за интелектуалну својину 
попела за две степенице више и сада заузима 55 
место од 120 земаља на свету. Није то, свестан 
сам, најбољи резултат на свету, али је ипак помак 
на боље.

Бил Гејтс је у једном интервјуу изјавио да је од 
постанка света до данас ово најсрећније време 
за које човечанство зна. Можда и јесте тако, али 
ово је такође и свет у којем је прошле године 
од глади умрло 6 милиона деце старости до 5 
година, у којем готово 900 милиона људи гладује, 
у којем 1% становништа држи 50% светског 
богатства, у којем зграда једне важне међународне 
организације месечно потроши више електричне 
енергије него неке афричке земље за годину дана. 
Ово је свет дубоких неједнакости и ни по чему 
се људи на свету не разликују толико, колико по 
материјалном богатству. Све указује на то да је 
данас иновативност оно што чини мотор друштвеног 
развитка и могући кључ за превазилажење дубоког 
расцепа у расподели светског богатства који сам 
управо споменуо. То није нова идеја. Историја 
нам показује да су богатство народа и њихово 
благостање највише расли у условима динамичног 
технолошког развоја. Ако посматрамо економски 
развој света од XIV века до данас, видећемо да 
је све до раног XIX века тај развој био више него 
скроман: износио је 0,2% на годишњем нивоу. 
Након тога, са настанком индустријске револуције 
у XIX веку, свет почиње да бележи значајан раст 
друштвеног богатства од 1,1% годишње да би, 
након Другог светског рата, тај раст био скоро 
дуплиран и износио 2,1% на годишњем нивоу. 
Почев од друге половине двадесетог века па 
све до данас, раст друштвеног богатства такав 
је да нема преседана у историји и заиста може 
да се опише као спектакуларан. Земље које у 
овом тренутку заузимају првих десет позиција на 
скали иновативности су: Швајцарска, Холандија, 
Шведска, Уједињено Краљевство, Сингапур, 
Сједињене Америчке Државе, Финска, Данска, 
Немачка, Ирска. То су земље, гледано на светском 
нивоу, које имају највећи потенцијал за стварање 
иновација. Без намере да се глорификује значај 
интелектуалне својине, јер интелектуална својина 
не ствара креативне и талентоване људе нити је 
то њен задатак, улога државе је да кроз систем 
интелектуалне својине створи правни и економски 
амбијент у којем креативни појединци и компаније 
могу успешно да раде. Интерес је државе да негује 
креативности и подржава креативне индустрије 
које на тој креативности почивају. То је оно што је 
важно и Србија у том погледу није изузетак. Више 
од 110.000 људи у Србији данас ради у креативним 

The importance of intellectual property is greater 
today than ever before. Millions of working places 
and the wealth of nations depend on the intellectual 
property rights. In the course of the last year, all 
over the world, 3,1 million of patent applications 
were filed, also 7 million trademark applications and 
963,000 industrial design applications were filed. 
In comparison to the condition of twenty years ago, 
that is the increase of 388%. Last year, at the Global 
Index of Innovations, which is updated by the World 
Intellectual Property Organization, Serbia went 
higher for two steps and it now occupies the 55th 
position from the 120 countries in the world. I am 
aware that it is not the best result possible, but still it 
is a change for the better.

Bill Gates stated in one of his interviews that since the 
beginning of the world to the present moment this is 
the happiest time for humanity to experience. Maybe 
it is so, but we also live in the world where in the 
course of last year six million children died of hunger 
at the age of five, in which almost 900 million people 
are hungry, where 1% of the population holds around 
50% of the world treasure, in which one building of an 
important international organization spends monthly 
more electrical energy then some African countries in 
a year. This is the world of deep inequalities, and from 
all things that makes people different, material wealth 
comes first. It all indicates that innovations today are 
the engine of social development and the possible key 
for the overcoming of the deep gap in the distribution 
of the world wealth as I have just mentioned. That is 
not a new idea. History shows to us that the wealth 
of nations and their well-being grew at the greatest 
pace in the conditions of dynamic technological 
development. If we observe the economic development 
of the world staring from the XIV century until the 
present moment, we shall find out that all the way 
to the from the early XIX century, that development 
was very modest: it amounted to 0,2% at the annual 
level. After that, with the appearance of the industrial 
revolution in the XIX century, the world starts to 
show considerable development of social wealth of 
1,1% per year, in order to make that development, 
after the Second World War, almost double, and 
now it amounts to 2,1% annually. Starting from 
the second half of the twentieth century until today, 
the growth of social wealth is such that it shows no 
precedence in history and it can really be described as 
spectacular. The countries that take at this moment 
the first ten positions at the scale of innovativeness 
are: Switzerland, Holland, Swiss, United Kingdom, 
Singapore, USA, Finland, Denmark, Germany, 
Ireland. Those are the countries, as seen at the global 
level, that have the highest potential for the creation 
of innovations. Without the intention to glorify 
the importance of intellectual property, because 
intellectual property does not create creative and 
talented people, nor is that its role, it is the role of the 
state to use the system of intellectual property to create 
legal and economic atmosphere in which creative 
individuals and companies can work successfully. The 
interest of the state is to foster creativity and support 
creative industries based on that creativity. That is 
what is important and Serbia is no exception. More 
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индустријама као што су ИТ, музичка индустрија, 
филм, радиодифузија и све те индустрије дугују свој 
економски опстанак и просперитет, између осталог, 
и интелектуалној својини. У тим индустријама 
ствара се више од 7% бруто домаћег производа. 
Одузмите креативним индустријама интелектуалну 
својину и одузећете им све. 

Рекао бих сада и неколико речи о раду мојих колега 
у току 2018. године. Сви управни поступци који 
се воде пред Заводом за интелектуалну својину 
су дигитализовани, сви поднесци које примамо и 
шаљемо странкама се скенирају и чувају у нашим 
базама података. Све базе података Завода 
за интелектуалну својину налазе се на интернет 
страници Завода и ажурирају се на дневном 
нивоу. У 2018. години радили смо на унапређењу 
услуге електронског подношења пријава права 
индустријске својине, што значајно олакшава наш 
рад и оставља простор да се запослени на пријему 
пријава растерете и ангажују на другим пословима. 

Током 2018. године, залихе жигова смањене су за 
544 предмета. Рок испитивања пријава жигова 
смањен је на три и по месеца, док је крајем 
2016. године тај рок био 6-8 месеци. Поред тога, 
у односу на крај 2016. године, преполовљене су 
и залихе предмета у поступцима по захтевима 
за престанак жигова због некоришћења и по 
предлозима за оглашавање ништавим домаћих 
жигова. У Одсеку за међународне жигове ради се 
по приливу и нема никаквих залиха. 

Када је реч о патентима и малим патентима, у 
2018. години, Заводу је поднето 17% пријава 
више у односу на 2017. годину. Током претходне 
године у Сектору за патенте је окончано 10% 
више предмета него током 2017. године. Раст пре 
свега бележе захтеви за регистрацију европског 
патента, којих је у току 2018. године било 28,5% 
више него у истом периоду прошле године. 

У српској верзији међународне класификације роба 
и услуга која се користи у поступку заштите жига, 
као и у међународној класификацији патената, у 
2018. години преведено је са енглеског на српски 
језик 18.500 термина. То ће омогућити домаћим 
подносиоцима пријава жигова да лакше саставе 
спискове роба и услуга, а у случају патената, да 
лакше претраже патентну документацију.

У сарадњи са Светском организацијом за 
интелектуалну својину (WIPO) током прве 
половине 2018. године уведена је платформа 
ePCT за електронско подношење међународних 
пријава патената и комуникацију са WIPO, чиме 
је модернизован и олакшан начин прослеђивања 
међународних пријава патената.

У мају 2018. године изашла је студија о правним 
аспектима Сертификата о додатној заштити коју 
је припремио Макс Планк Институт за иновације 
и конкуренцију из Минхена у чијој су изради, на 
позив Европске комисије, учествовали експерти 
Завода из области хемије и фармације. Србија 

than 110,000 people in Serbia today works in the 
creative industries, such as the IT, musical industry, 
film, broadcasting and all the industries owe their 
economic survival and prosperity, among other things 
to intellectual property. In those industries, more than 
7% of gross domestic products are created. Take away 
intellectual property from creative industries and you 
will take away everything from them.

I now wish to say a few words about the work 
of my colleagues in the course of 2018. All the 
administrative procedures processed before the 
Intellectual Property Office are digitalized, all the 
files that we receive and send to parties are scanned 
and kept in our databases. All the data bases of the 
Intellectual Property Office are kept on the internet 
page of the IPO and are updated daily. In 2018, we 
worked on the improvement of the on-line service 
of filing of intellectual property applications. It 
significantly facilitates our work and leaves space 
for the employees working at the reception desk to 
have more time and be engaged in other duties.

In the course of 2018, the backlogs of trademarks 
have been reduced for 544 files. The time for the 
examination of trademark applications was reduced 
to three and a half months, it used to take 6-8 months 
in 2016. Apart from the mentioned, in relation 
to 2016, the backlogs have been cut in half in the 
procedures following the requests for the termination 
of trademarks due to non use and cancellation 
of domestic trademarks. In the International 
Trademark Department experts work in accordance 
to inflow of files and there are no backlogs.

With regard to patents and petty patents, in 2018, 
17% of applications were filed in the IPO more 
than in 2017. In the course of the previous year, 
in the Patent Sector, more than 10% of the files 
reached final decision in comparison to the 2017. 
The increase is noticeable primarily in the requests 
for the registration of the European patent, which 
increased for 28.5% in comparison to the same 
period of last year.

In the Serbian version of the international data 
base of goods and services which is used in the 
procedure of trademark protection, just like in the 
international data base of patent classification, in 
2018, 18,500 terms have been translated from 
English into Serbian. That will enable domestic 
trademark applicants to compose easily the lists of 
goods and services, and in the case of patents, to 
search patent documentation with more ease.

In cooperation with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), in the course of the 
first half of the 2018, the platform ePCT has been 
introduced for the electronic filing of international 
patent applications and communication, which 
makes more modern and easier way of directing 
international patent applications.

In May 2018, the study on legal aspects of the 
Certificate of Supplementary Protection was prepared 



је, поред Швајцарске, једина земља ван Европске 
уније чије је мишљење Европска комисија узела у 
обзир приликом израде студије. 

У оквиру сарадње са Европском патентном 
организацијом, поред учешћа наших стручњака 
на састанцима управних тела ове организације 
и преко 20 стручних конференција и обука, два 
стручњака Завода учествовала су у ЕПО пројекту 
унапређења услуге дијагностике интелектуалне 
својине, а били су и предавачи на скуповима 
које је организовала ЕПО академија. У сарадњи 
са ЕПО-ом у Заводу су одржана два семинара: 
Међународни семинар ЕПО Академије на тему 
пружања услуге дијагностике интелектуалне 
својине и Семинар о патентној заштити у области 
фармације. На пољу билатералне сарадње 
поменуо бих да су у току 2018. године Завод 
посетили представници завода за интелектуалну 
својину Кине, Јужноафричке Републике, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Белорусије и 
Узбекистана.

Центар за едукацију и информисање Завода у 
циљу ширења знања о интелектуалној својини 
организовао је бројне семинаре и радионице 
за различите друштвене групе – одржана су 
22 семинара за универзитете и институте, 11 
семинара за представнике привреде и један 
семинар за судије. Представници Центра 
посетили су 34 привредна друштва и три 
факултета у циљу пружања услуге дијагностике 
интелектуалне својине. Завод је учествовао и 
на бројним сајмовима привреде, а први пут је 
у Заводу приређена изложба у оквиру “Ноћи 
истраживача”. 

У области ауторског и сродних права битно је рећи 
да су две релативно нове колективне организације 
– Организација филмских аутора Србије и 
Организација за остваривање репрографских 
права у 2018. години почеле да наплаћују 
накнаду за кабловско реемитовање филмских 
дела и накнаду од увоза, односно продаје 
техничких уређаја и празних носача звука. Завод 
је у протеклој години обновио дозволу за рад 
организацији фотографских аутора ОФА.

Захваљујем се свим мојим колегиницама и 
колегама који су заслужни за ове вредне резултате. 
Без њихове посвећености и стручности, ништа 
од описаног не би било могуће.

мр Владимир Марић 
директор

by the Max Planck Institute for Innovations and 
Competition from Munich, and its elaboration was 
made, at the invitation of the European Commission, 
by the experts of the Office for Chemistry and 
Pharmacy. Serbia is, apart from Switzerland, the only 
country out of the EU whose opinion was taken into 
consideration by the European Commission during 
the elaboration of the study.

In the framework of cooperation with the European 
Patent Organization, apart from the participation of 
our experts at the meetings of the governing bodies 
of this organization and over 20 conferences and 
trainings, two experts from the IPO participated 
in the EPO project of improving services of IP 
diagnosis, and they were lecturers at the meetings 
organized by the EPO Academy. In cooperation 
with the EPO, two seminars were held this year at 
the IPO: International seminar of EPO Academy 
concerning services of IP diagnosis and Seminar 
on patent protection in the field of pharmacy.

In the field of bilateral cooperation, I wish to mention 
that in the course of 2018, the IPO was visited 
by the representatives of the IP offices of China, 
South African Republic, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro and Uzbekistan.

Education and Information Center of the IPO which 
is in charge of raising IP awareness  and better 
understanding of the importance of IP protection, 
organized, numerous seminars and workshops for 
different social groups – 22 seminars were held 
for universities and institutes, 11 seminars for the 
representatives of business and one seminar for the 
judges. The representatives of the Center visited 34 
business companies and 3 faculties for IP diagnosis. 
The Office participated at the numerous fairs for 
business and for the first time an exhibition was 
organized in the IPO in the framework of the “Night 
of Examiners”. 

In the framework of copyright and related rights, it 
is important to say that two relatively new collective 
organizations – Organization of Film Authors of Serbia 
and Organization for the Realization of Reprographic 
Rights in 2018 started to charge remuneration for the 
cable rebroadcasting of film works and remuneration 
from import or sale of technical devices or empty 
holders of sound. In the last year, the IPO renewed the 
working license to the organization of photographic 
authors OFA.

I thank kindly all my colleagues who are deserving 
for these valuable results. Without their dedication 
and high expert level, nothing of the above mentioned 
could not be possible.

Vladimir Marićććććć, LL.M
Director
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Кључни подаци
Kеy figures

Права индустријске својине у 2018. години
Industrial property rights in 2018

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 174 44 215

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

1426 1485 1486

Мали патенти
Petty patents 70 53 74

Сертификати додатне заштите 
Supplementary Protection Certificate 17 8 11

Жигови – национални поступак
Trademarks – National proceeding 2190 2240 2734

Жигови – поступак по међународним пријавама
Trademarks – International application proceedings 4835 5027 5128

Индустријски дизајн – национални поступак
Industrial designs – National proceeding 118 106 154

Индустријски дизајн – поступак по међународним пријавама
Industrial designs – International application proceedings 181 176 176

Ознаке географског порекла
Indications of geographical origin 2 3 5

Ауторско и сродна права у 2018. години
Copyright and related rights in 2018

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

257

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

251
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23. јануар 2018.

У Институту Биосенс Универзитета у Новом Саду, 
за истраживаче је одржан семинар о заштити 
проналазака патентом у вези са применом 
информационо-комуникационих технологија у 
пољопривреди са примерима претраживања патентне 
документације. Овим је настављена вишегодишња 
сарадња са овим институтом који је једини европски 
центар изврсности ван територије Европске уније. 

24. јануар 2018.

У Регионалној привредној комори Jабланичког и 
Пчињског управног округа у Лесковцу, одржан 
је први ГАСТРО ФОРУМ, у оквиру пројекта 
„Бугарско-српски гурмански воз“. Tом приликом 
одржано је предавање „Поступак заштите 
производа ознакама географског порекла“ од 
стране стручњака из Завода.

31. јануар 2018.

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-
837/2018 од 31. јануара 2018. године, мр Владимир 
Марић је постављен на положај директора Завода 
за интелектуалну својину на пет година.

January 23, 2018
In the Institute Biosens of the Novi Sad University 
a seminar was held for researchers about the 
protection of inventions by patent with regard to the 
implementation of the information-communication 
technologies in agriculture with the examples of 
the search of patent documentation. This continues 
the cooperation lasting for several years with this 
institute that is the only European Center of high 
quality outside the territory of the European Union.

January 24, 2018
In the Regional Chamber of Commerce of the 
Districts of Jablanica and Pcinj in Leskovac, 
the first Gastronomical Forum was held in the 
framework of the project “Bulgarian-Serbian 
Gourmand Train”. On that occasion a lecture was 
held “Protection Procedure for Products Marked 
with Indications of Geographical Origin” by the 
experts from the IPO.

January 31, 2018
By the Decision of the Government of the Republic 
of Serbia 24 no: 119-837/2018 dated January 31, 
2018, Mr. Vladimir Marićc, LL.M. was nominated 
to the position of the Director of the Intellectual 
Property Office for the period of five years. 
 
February 23, 2018
In the municipality of Bećej a seminar was held 
“The Role of Intellectual Property in the Branding 
of Agricultural Products” in the framework of 
the EU project VIP4SME. The Seminar was 
organized by the Chamber of Commerce of Serbia 
– Regional Chamber of Commerce and Economy 
of Novi Sad and the IPO with the Association 
of Primary Agricultural Producers “Vojvodina 
Agrar” from Bećcej, for the institutions and 

Најзначајнији догађаји
Highlights
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23. фебруар 2018.

У општини Бечеј одржан је семинар „Улога 
интелектуалне својине у брендирању 
пољопривредних производа“ у оквиру ЕУ пројекта 
VIP4SME. Семинар су организовали Привредна 
комора Србије - Рeгионална привредна комора 
Нови Сад и Завод са асоцијацијом примарних 
пољопривредних произвођача „Војводина аграр“ 
из Бечеја, за институције и привредна друштва 
која желе да афирмишу своје производе и услуге 
кроз заштиту права интелектуалне својине.  

1. март 2018. 

Подносиоцима је омогућено подношење 
међународних пријава патената - PCT пријава, у 
електронској форми преко Завода за интелектуалну 
својину, на порталу ePCT-Filing.

21. март 2018. 

Обележена 135. годишњица од потписивања 
Париске конвенције о заштити индустријске 
својине 

На свечаности која је организована уз подршку 
Владе Републике Србије и Светске организације 
за интелектуалну својину - WIPO, у Заводу за 
интелектуалну својину обележено је 135 година 
од потписивања Париске конвенције за заштиту 
индустријске својине у оквиру које су додељене 
WIPO награде за доприносе који су остварени 
током 2017. године у четири категорије: 
за проналазак, за индустријски дизајн, за 
монографско дело, проналазак остварен од стране 
ученика средњих школа и за правно лице-највећег 
корисника међунарoдног система регистрације 
жигова. Свечаности је присуствовала и госпођа 
Јадранка Јоксимовић, министарка за европске 
интеграције.

27. март 2018.

У Заводу је за представнике Фонда за иновациону 
делатност, Канцеларијa за трансфер технологија и 
подршку привреди са четири универзитета у Србији 
одржана једнодневна радионица о претраживању 
патентне документације на којој су се полазници 
упознали са системом патентне заштите, значајним 
питањима у вези са правима интелектуалне својине 
у процесима трансфера технологије и алатима за 
претраживање у бази Espacenet.

28. март 2018. 

За студенте мастер студија на Факултету за 
физичку хемију Универзитета у Београду одржано 
је предавање о систему патентне заштите и њеном 
значају за заштиту резултата истраживања на 
универзитетима.

business companies that wish to get affirmation 
for their products and services through the 
intellectual property rights protection.

March 1, 2018
The applicants were enabled to file the international 
patent applications – PCT applications in the 
electronic form through the Intellectual Property 
Office on the portal ePCT-Filing.

March 21, 2018
Celebration of the 135th anniversary of 
the signing of the Paris Convention for the 
Industrial Property Protection

At the celebration organized with the support of the 
Government of the Republic of Serbia and the World 
Intellectual Property Organization – WIPO, in the 
Intellectual Property Office of the Republic of Serbia 
a celebration was organized on account of the 135 
years from the signing of the Paris Convention  for the 
Protection of Industrial Property in the framework 
of which WIPO awards have been presented for the 
achievements realized in the course of 2017. These 
achievements were categorized in four categories: 
for invention, industrial design, monography, 
invention by high school pupils and legal person – 
the most important user of the international system 
of trademark registration. The celebration was 
attended by Mrs. Jadranka Joksimovićc, Minister 
for the European Integrations.

March 27, 2018
In the Office, for the representatives of the 
Fund for the Innovation Activities, chambers 
for the transfer of technologies and support 
to economy from four universities in Serbia, a 
workshop lasting for one day was held about 
the search of the patent documentation, where 
the attendees got acquainted with the system of 
patent protection, important issues with regard 
to the intellectual property rights in the processes 
of transfer of technology and search tools in the 
Espacenet database.

March 28, 2018
For the students of master studies at the Faculty 
for Physical Chemistry of the Belgrade University, 
a lecture was held about the system of patent 
protection  and its importance for the protection 
of research results at the universities.
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4. април 2018.

На сајту Завода за интелектуалну својину отворена 
је нова страница “Медијација” на којој су 
објављене информације о алтернативном решавању 
спорова из области интелектуалне својине и 
позив медијаторима који имају посебна знања из 
медијације у области интелектуалне својине да се 
пријаве на листу медијатора.

18-19. април 2018.

Семинар Европске патентне академије 
„Дијагностика интелектуалне својине“

У Заводу је одржан дводневни семинар Европске 
патентне академије „Дијагностика интелектуалне 
својине – консолидација“. На семинару којим 
је председавао Антоан Рети, руководилац ове 
области тренинга Европске патентне академије, 
уводна обраћања су имали директор Завода за 
интелектуалну својину, мр Владимир Марић и 
Катарина Кубичек, координатор земаља чланица 
Европске патентне организације. Девет предавача, 
од којих три из Србије, држало је презентације и 
водило радионице на којима је учeствовало преко 
четрдесет учесника из земаља чланица Европске 
патентне организације.

19. април 2018.

У Привредној комори Србије одржана је 
едукативна радионица „Примена мера за заштиту 
права интелектуалне својине“ за привреднике о 
поступцима заштите и примени мера за заштиту 
права интелектуалне својине на тржишту. На 
радионици су представљени  поступци који се воде 
пред Заводом за интелектуалну својину у вези са 
признањем права интелектуалне својине, а затим 
су представници из Управе царина и Тржишне 
инспекције представили начине на које носилац 
права може покренути поступак за заштиту права 
интелектуалне својине ради спречавања промета 
фалсификоване робе. 

23. април 2018. 

У посети Заводу за интелектуалну својину 
боравила је трочлана делегација из Завода за 
интелектуалну својину и привредне регистре 
из Јужноафричке Републике на челу са 
директором, господином Рори Волером и 

April 4, 2018
On the site of the Intellectual Property Office, a 
new page has been opened “Mediation” where 
information can be found about the alternative 
resolution of disputes in the field of intellectual 
property and the invitation to the mediators that 
have special knowledge from mediation in the field of 
intellectual property to apply for the list of mediators.

April 18-19, 2018
Seminar of the European Patent Academy – 
“Intellectual Property Diagnosis”
At the IPO, a seminar lasting for two days was held 
by the European Patent Academy: “Intellectual 
Property Diagnosis – Consolidation”. At the 
Seminar presided by Antoine Retie, the head 
for this kind of training of the European Patent 
Academy, the opening speech was given by the 
IPO Director, Mr. Vladimir Maricć, LL.M. and 
Ms. Katarina Kubićcek, coordinator of the member 
states of the European Patent Organization. Nine 
lecturers, including three from Serbia, held the 
presentations and moderated the workshops for 
over forty participants from the member states of 
the European Patent Organization.

April 19, 2018
In the Chamber of Commerce of Serbia, educational 
workshop was held under the title “Implementation 
of Measures for the Protection of Intellectual 
Property Rights” for the businessmen, about the 
procedures of IP protection and implementation of 
various measures for the protection of intellectual 
property rights on the market. At the workshop, 
the procedures before the Intellectual Property 
Office were presented with regard to the granting 
of IP rights. The representatives of the Customs 
Administration and the Trade Inspection  presented 
the manners how the holder of rights may initiate 
the procedure for the protection of intellectual 
property for the sake of prevention of the marketing 
of the forged goods.

April 23, 2018
The three members of the delegation of the 
Intellectual Property and Business Registers 
Office from the South African Republic were 
visiting the IPO, headed by the Director, Mr. Rory 
Woller and his associates, heads of the Intellectual 

›
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његовим сарадницима, руководиоцима 
сектора за интелектуалну својину и сектора за 
регистар патената. Поред чланова делегације 
Јужноафричке Републике у посети је боравио 
и господин Николас Корниг из Европског 
завода за патенте, задужен за међународну 
сарадњу са земљама Африке и Афричком 
регионалном организацијом за интелектулану 
својину - АРИПО. Делегацији су током посете 
представљене надлежности и рад Завода од 
стране господина Владимира Марића, директора 
Завода, затим од стране помоћника директора, 
као и од стране представника организационих 
јединица које су биле од посебног интереса 
делегацији за остваривање циља посете.

26. април 2018.

Обележен Светски дан интелектуалне својине

Поводом прославе Светског дана интелектуалне 
својине, у Заводу је одржан скуп којем је 
присуствовао Ненад Поповић, министар за 
иновације и технолошки развој, представници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, институција за спровођење права 
интелектуалне својине, институција за подршку 
привреди, адвокати и заступници за права 
интелектуалне својине, као и представници 
организација за колективно остваривање 
ауторског и сродних права. Свечаност је отворио 
господин Владимир Марић, директор Завода 
за интелектуалну својину а присутнима су се 
обратили са излагањима и министар за иновације 
и технолошки развој, господин Ненад Поповић, 
помоћник министра Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, господин Саша 
Лазовић, помоћник директора Управе царина, 
госпођа Соња Лазаревић и Снежана Ђорђевић, 
оснивач и власница привредног друштва 
„Агроуник“, која је у својој презентацији навела 
значај примене науке у привреди, а конкретно 
кроз пример пословања своје компаније. 

На Светски дан интелектуалне својине, стручњаци 
Завода одржали су и два предавања за привредне 
субјекте о интелектуалној својини у оквиру 
догађаја који су организовани овим поводом 
од стране Блумен групе и СтартИТ центра из 
Београда.

Property Sector and Patent Register Sector. With 
the members of the delegation of South Aftican 
Republic, the event was attended by Mr. Nicholas 
Kornig  from the European Patent Office in charge 
for the international cooperation with the countries 
of Africa and African Regional Intellectual Property 
Organization – ARIPO. During the visit, the 
delegation got acquainted with  the competences and 
operations of the IPO by the Director, Mr. Vladimir 
Marićc, and also by the assistant directors and 
representatives of the organization units of special 
importance to the delegation for the realization of 
the goal of the visit.

April 26, 2018
World Intellectual Property Day Celebration
On the accasion of the World Intellectual Property 
Day, a meeting was held in the Office attended by 
Mr. Nenad Popovicć, Minister for Innovations and 
Technological Development, representatives of the 
Ministry of Education, Science and Technological 
Development, institutions for the enforcement of IP 
rights, institutions for support to economy, lawyers 
and representatives for intellectual property rights, 
as well as representatives of the organizations for 
collective management of copyright and related 
rights. 

The celebration was opened by Mr. Vladimir Marićc, 
Director of the Intellectual Property Office and 
the attendees were addressed also by the Minister 
for Innovations and Technological Development, 
Mr. Nenad Popovićc, Assistant Minister of the 
Ministry for Education, Science and Technological 
Development, Mr. Sasa Lazovićc, Assistant 
Director for the Customs Administration, Mrs. 
Sonja Lazarevic and Snezćana ćDjordjevicć, founder 
and owner of the business company “Agrounik”, 
who stated in her presentation the importance of 
the implementation of science in the economy, in 
particular through the example of her company 
doing business.
At the World Intellectual Property Day, the experts 
from the Office held also two lectures for the 
business companies about the intellectual property 
in the framework of the events organized on this 
occasion by the Blumen Group and StartIT Center 
from Belgrade.
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27. април 2018. и 3. мај 2018.

Одржана су два предавања за ученике другог 
и четвртог разреда Рачунарске гимназије из 
Београда у просторијама Завода за интелектуалну 
својину. Предавања су се односила на заштиту 
свих права интелектуалне својине, а посебно 
је обрађена заштита рачунарских програма 
и мобилних апликација различитим правима 
интелектуалне својине као и  претраживање јавно 
доступних база о правима индустријске својине.

10. и 30. мај 2018. 

За студенте четврте године Правног факултета 
са Универзитета у Крагујевцу одржана су 
два предавања и оквиру предмета „Знакови 
разликовања“. Прво предавање о поступању 
Завода по пријавама жигова и индустријског 
дизајна је одржано приликом посете студената 
Заводу, док је друго предавање о ознакама 
географског порекла одржао стручњак Завода на 
Правном факултету у Крагујевцу.

15-16. мај 2018. 

Одржан дводневни семинар о патентнима у области 
фармације, који су заједнички организовали 
Европски завод за патенте и Завод за интелектуалну 
својину, у оквиру реализације програма билатералне 
сарадње. Први дан семинара био је посвећен 
размени искустава експерата из Европског завода 
за патенте и стручњака Завода у области патентне 
заштите проналазака у фармацији, док је други 
дан семинара у форми округлог стола био намењен 
представницима привреде, науке, центара за 
трансфер технологија и патентним заступницима.

Представљање Завода на сајмовима у мају

Завод за интелектуалну својину учествовао је на 85. 
Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, 
одржаном од 15-21. маја 2018. године. Учешће на 
сајму подржано је од стране Европског завода за 
патенте, а на истом штанду су били представници 
завода за интелектуалну својину Словеније и 
Мађарске. На 62. Међународном сајму технике 
у Београду на штанду Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Завод је имао и свог 
представника током трајања сајма од 21-24. маја 
2018. године.

April 27, 2018 and May 3, 2018

Two lectures have been held for the pupils of the 
second and the forth grade of the Informatics 
High School from Belgrade in the premises of the 
Intellectual Property Office. The lectures referred 
to the protection of all intellectual property rights, 
and in particular the protection of computer 
programs and mobile applications by different 
intellectual property rights as well as the search 
of publically available data bases referring to 
industrial property rights.

May 10,  and  May 30, 2018

For the students of the fourth year of the Faculty 
of Law from the University of Kragujevac two 
lectures were held in the framework of the subject 
“Distinctive Signs”. The first lecture referred to 
the procedure in the IPO concerning trademarks 
and industrial designs applications and it was 
held during the visit of the students to the IPO, 
while the other lecture concerning indications of 
geographical origin was held by an expert of the 
IPO at the Faculty of Law in Kragujevac.

May 15 -16, 2018

A seminar lasting for two days was held about 
patents in the field of pharmacy that was jointly 
organized by the European Patent Office and the 
Intellectual Property Office in the framework 
of the realization of the program of bilateral 
cooperation. The first day of the seminar was 
dedicated to the exchange of experts from the 
European Patent Office  and experts from the IPO 
in the domain of the patent protection of inventions 
in pharmacy, and the other day of the seminar was 
in the form of the round table, intended primarily to 
the representatives of industry, science, technology 
transfer centers and patent representatives.

The Intellectual Property Office represented at 
the fairs in May
The Intellectual Property Office participated at the 
85th International Fair of Agriculture in Novi Sad, 
held from 15th to 21st May, 2018. The participation 
at the fair was supported by the European Patent 
Office, and at the same stall the representatives of 
the offices of Slovenia and Hungary could be found. 
At the 62nd International fair of Technology in 
Belgrade, at the stall of the Ministry of Education, 
Science and Technological Development , the IPO 
had its representative in the course of the duration of 
the Fair from May 21st to 24th , 2018.
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31. мај 2018.
Семинар „Сусрет са судијама“

У организацији Европског удружења носилаца 
жигова MARQUES, његових чланова у Републици 
Србији и Завода за интелектуалну својину, одржан 
је семинар „Сусрет са судијама“. Настављајући 
традицију сличних скупова који се већ годинама 
организују широм Европе, МАRQUES је по 
први пут организовао овакав скуп у Србији када 
су носиоци права, односно њихови заступници, 
могли да у директном контакту са судијама који 
поступају у жиговним споровима, размотре 
актуелна питања у вези заштите жигова пред 
судовима у нашој земљи.

12. јун 2018. 

У оквиру пројекта „Отворена врата“ 
Пољопривредног факултета у Београду током 
једнодневног саветовања „Савремени приступ 
трансферу знања у пољопривреди“, одржано је 
и предавање од стране стручњака Завода „Како 
заштити идеју правима интелектуалне својине“.

 

25. јун 2018.

Посета високе делегације националног 
завода за интелектуалну својину Народне 
Републике Кине 

Висока делегација Националног завода за 
интелектуалну својину Народне Републике Кине 
(CNIPA) боравила је у званичној посети Заводу 
за интелектуалну својину Србије. Делегација од 
пет чланова предвођена замеником генералног 
директора господином Лиао Таом, имала је 
прилике да се упозна са делокругом рада 
Завода за интелектуалну својину Републике 
Србије током уводног састанка са господином 
Владимиром Марићем, директором Завода. 
Посета је обављена у оквиру развојне стратегије 
повезивања и сарадње Кине познате као „Појас 
и пут“. У наставку посете, члановима делегације 
представљени су послови и активности који се 
обављају у секторима за патенте и за знакове 
разликовања, делокруг рада Завода у области 
ауторског и сродних права, Центра за едукацију 
и информисање као и Одељења за информациони 
систем. Обављена је и посета Научно-технолошком 
парку Звездара током које су гости имали прилике 
да се упознају са радом парка као местом где је 
смештен и Бизнис инкубатор техничких факултета, 
Фонд за иновациону делатност као и другим 
видовима инфраструктирне подршке научним, 
технолошким и иновативним стартаповима и 
другим привредним субјектима. 

May 31, 2018
Seminar “Meeting with the Judges”
In the joint organization of the European 
Association of the Holders of Trademarks 
MARQUES, its members in the Republic of 
Serbia and the Intellectual Property Office, 
a seminar was held titled “Meeting with the 
Judges”. Continuing the tradition of similar 
assemblies, organized throughout Europe for 
years, MARQUES ,for the first time, organized 
such an assembly in Serbia, when the holders of 
rights, or their representatives, could be in direct 
contact with the judges dealing with legal suits 
involving trademarks and they could contemplate 
on the current issues regarding protection of 
trademarks before the courts in our country.

June 12, 2018
In the framework of the project “Open Doors” of 
the Agricultural Faculty in Belgrade in the course 
of consulting lasting for one day under the title 
“Modern approach to transfer of knowledge in 
agriculture”, a lecture was held by the expert from 
the IPO “How to protect an idea by the intellectual 
property rights”.

June 25, 2018
Visit of the high delegation of the National 
Intellectual Property Administration of the 
Peoples Republic of China
High delegation of the National Intellectual Property 
Administration of the Peoples Republic of China 
(CNIPA) paid an official visit to the Intellectual 
Property Office of the Republic of Serbia. The 
delegation consisted of five members headed by 
the Deputy Director General Mr. Liao Tiao and had 
the opportunity to get acquainted with the scope 
of activities of the Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia during the introductory 
meeting with Mr. Vladimir Marićc, Director of IPO. 

The visit took place in the scope of the development 
strategy of establishing connections and 
cooperation of China with other countries known 
as “The Belt and Road”. In the continuation of 
the visit, the members of the delegation were 
presented tasks and activities performed in the 
Patent Sector and the Distinctive Signs Sector, 
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20. јул 2018. 

За запослене у Институту за заштиту биља и 
животну средину одржан је семинар о патентној 
заштити. Учесници су имали прилике де се упознају 
са условима за заштиту проналазака патентом у 
области биотехнологије, управљањем правима 
интелектуалне својине у научно-истраживачким 
организацијама и са начином коришћења највеће 
бесплатно доступне базе коју одржава Европски 
завод за патенте – Еspacenet.

28. август 2018.

Директор Завода, господин Владимир Марић, 
учествовао је на другој Високој конференцији 
о интелектуалној својини за државе економског 
појаса дуж „Појаса и пута“ за 21. век, одржаној 
у Пекингу, у заједничкој организацији Светске 
организације за интелектуалну својину (WIPO) и 
Кинеског националног завода за интелектуалну 
својину (CNIPA). 

3-6. септембар 2018. 

Посета делегације Агенције за интелектуалну 
својину Узбекистана

Делегација Агенције за интелектуалну својину 
Републике Узбекистана боравила је у тродневној 
посети Заводу за интелектуалну својину Републике 
Србије. Трочлану делегацију првог дана посете 
примио је господин Владимир Марић, директор 
Завода за интелектуалну својину. Циљ посете 
био је да се чланови делегације упознају са  
коришћењем административног система ИПАС 
који се користи за администрацију пријава за 
заштиту интелектуалне својине у Заводу.

as well as the scope of competences in the field 
of copyright and related rights, Education and 
Information Center and the Department for 
Information System. A visit was organized to the 
Scientific and Technological Park Zvezdara when 
the guests had the opportunity to get acquainted 
with the work of the park as a place where the 
business incubator was situated for technical 
faculties, Fund for Innovation Activities as well as 
other kinds of infrastructure support to scientific, 
technological and innovative start ups and other 
business subjects.

July 20, 2018
For the employees in the Institute for the Plant 
Protection and Environment, a seminar was 
held on patent protection. The participants had 
the opportunity to get to know the conditions 
for the protection of inventions by patent in the 
field of biotechnology, intellectual property 
management in the research activities and 
scientific organizations  and the manner of use of 
the largest freely available data base supported 
by the European Patent Office – Espacenet.

August 28, 2018
The Director of IPO, Mr. Vladimir Marićc, 
participated at the second High Conference on 
Intellectual Property for the states of the economic 
region along the “Belt and Road” for the 21st 
century , held in Beijing, in the joint organization 
of the World Intellectual Property Organization 
(WIPO) and the Chinese National Intellectual 
Property Administration (CNIPA).

September 3- 6, 2018

Visit of the delegation of the Intellectual 
Property Agency from Uzbekistan
The delegation of the Intellectual Property 
Agency of the Republic of Uzbekistan spent 
three days visiting the Intellectual Property 
Office of the Republic of Serbia. The delegation 
consisted of three members, and on the first 
day it was received by Mr. Vladimir Marićc, 
Director of the Intellectual Property Office. The 
goal of the visit was to get the members of the 
delegation acquainted with the implementation 
of the administrative system IPAS used for the 
administration of applications for the protection 
of intellectual property in the IPO.
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14. септембар 2018. 

Делегација из Завода за интелектуалну својину 
Црне Горе боравила је у једнодневној посети 
Заводу за интелектуалну својину Републике 
Србије. Четворочлану делегацију на челу са 
Валентином Радуловић Шћепановић, директорком 
Завода Црне Горе, примио је господин Владимир 
Марић, директор Завода за интелектуалну својину 
са својим сарадницима, стручњацима за теме о 
којима се разговарало.

19-20. септембар 2018. 

У Заводу је одржан семинар о подношењу 
међународних пријава патената – PCT семинар. 
Семинар је био намењен подносиоцима 
међународних пријава: индивидуалним 
проналазачима, представницима универзитета и 
научних института, представницима компанија и 
заступницима. Полазници су имали прилику да се 
упознају са поступком подношења међународне 
пријаве патента, као и поступање међународних 
органа по пријави патента и Завода за интелектуалну 
својину као завода примаоца. Полазницима 
семинара је представљено електронско подношење 
међународне пријаве патента путем еPCT портала, 
који је доступан и у Заводу за интелектуалну 
својину. Предавања су одржали стручњаци Завода 
за интелектуалну својину и представник Светске 
организације за интелектуалну својину - WIPO.

20-22. септембар 2018. 
Предавања о ознакама географског порекла

У Високој пословној школи струковних студија у 
Лесковцу, 20-21. септембра 2018. године одржан 
је тренинг у оквиру пројекта „Бугарско-српски 
гурмански воз“ током којег су одржана предавања 
на теме: „Поступак заштите производа ознакама 
географског порекла“, „Значај заштите производа 
ознакама географског порекла“ и „Разлика између 
ознаке географског порекла и жига“ од стране 
стручњака Завода за интелектуалну својину. 

У Ковину је 22. септембра у просторијама општине 
Ковин одржано предавање „Поступак заштите 
производа ознакама географског порекла“ са 
освртом на заштиту меда у Републици Србији. 
Предавању су присуствовали пчелари из 
пчеларских удружења Панчева, Ковина, Беле 
Цркве, Алибунара и Банатског Карловца.

September 14, 2018
The delegation of the Intellectual Property 
Office of Montenegro paid a visit lasting for one 
day to the Intellectual Property Office of the 
Republic of Serbia. The delegation consisting of 
four members, headed by Valentina Radulovićc 
Scćepanovic, Director, was received by Mr. 
Vladimir Maricć, Director of the Intellectual 
Property Office of the Republic of Serbia with 
his collaborators that are experts for the topics 
under discussion.

September 19 -20 ,2018

A seminar was held in the IPO about the filing of 
international patent applications – PCT Seminar. 
The Seminar was intended for applicants 
of the international applications: individual 
inventors, representatives of the university and 
scientific institutes, representatives of business 
companies and agents. The representatives 
had the opportunity to get acquainted with the 
procedure of filing the international patent 
application, as well as the procedure before the 
international bodies with regard to the patent 
application and the Intellectual Property Office 
as the receiving office. The attendees of the 
seminar were presented the electronic filing of 
the international patent application via ePCT 
portal, which is also available at the Intellectual 
Property Office. The lectures were held by the 
experts of the Intellectual Property Office and  
the representative of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO).

September 20 -22, 2018
Lectures on the indications of geographical origin 

At the High Business School of Expert Studies 
in Leskovac, on the 20-21 September 2018, a 
training was held in the framework of the project 
“Bulgarian-Serbian Gourmand Train” in the 
course of which lectures were given regarding 
the topics “Protection Procedure for Products 
by the Indications of Geographical Origin” and 
the “The Difference between the Indication of 
Geographical Origin and Trademark” by the 
experts of the Intellectual Property Office.

In Kovin, on September 22nd, 2018 in the 
premises of the Municipality of Kovin, a lecture 
was given under the title: “Protection Procedure 
of Products by the Indications of Geographical 
Origin” with the reference tor the protection 
of honey in the Republic of Serbia. The lecture 
was attended by the producers of honey from the 
associations from the towns of Panćcevo, Kovin, 
Bela Crkva, Alibunar and Banatski Karlovac.
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Ућешће Завода на манифестацијама у 
септембру 

Завод за интелектуалну својину је од 20-22. 
септембра 2018. године узео учешће на другој по 
реду међународној привредној манифестацији 
„ZrBizNet“ у Зрењанину. У оквиру пратећег 
програма манифестације, представник Завода 
је одржао предавање под називом „Заштита 
препознатљивости жигом и другим правима 
интелектуалне својине“. 

Завод је учествовао по први пут у манифестацији 
„Ноћ истраживача“ која је одржана 28-29. 
септембра 2018. Током манифестације посетиоци су 
имали прилику да се упознају са поставком Завода 
„Познати српски проналазачи“. Том приликом су 
стручњаци Завода представили достигнућа великих 
проналазача са наших простора и упознавали их 
и са другим правима интелектуалне својине кроз 
презентацију и изложбену поставку жигова. Другог 
дана манифестације у Заводу су биле смештене и 
изложбе лабораторије за форензику Министарства 
унутрашњих послова и судске медицине са 
Медицинског факултета у Београду. Манифестацију 
у Заводу посетило је преко 700 посетилаца.

24. септембар – 2. октобар 2018.
Генерална скупштина WIPO

Директор Завода за интелектуалну својину, господин 
Владимир Марић и помоћник директора, госпођа 
Бранка Тотић, учествовали су испред Завода 
за интелектуалну својину у раду 58. Генералне 
скупштине Светске организације за интелектуалну 
својину – WIPO. 

9. октобар 2018. 

Семинар о патентној заштити проналазака из 
области биотехнологије и фармације одржан је 
у Заводу за истраживаче са више факултета и 
института као и за представнике Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.

Participation of the IPO at the manifestations in 
September

The Intellectual Property Office, from September 
20th to 22nd, 2018, took part at the second 
International Economic Manifestation 
“ZrBizNet” in the town of Zrenjanin. In the 
framework of the following program of the 
manifestation, the representative of the IPO 
gave a lecture under the title: “The protection of 
distinctness by trademark and other intellectual 
property rights”.

The Office participated for the first time  in 
the manifestation “The Night of Researchers” 
held on September 28th to 29th, 2018. In the 
course of the manifestation  the visitors had the 
opportunity to get acquainted with the exhibition 
of the IPO “Famous Serbian Inventors”. On that 
occasion, the experts from the IPO presented 
the achievements of the great inventors from 
our country and informed them also about the 
other intellectual property rights through  the 
presentation and the exhibition of trademarks. 
On the second day of the manifestation, the 
IPO hosted the exhibition of the laboratories 
for forensic research of the Ministry of Internal 
Affairs and Court Medicine of the Faculty of 
Medicine in Belgrade. Manifestation in the IPO 
as visited over 700 guests.

September 24 – October 2, 2018
General Assembly of the WIPO

The director of the Intellectual Property Office, 
Mr. Vladimir Marićc and the Asst. Director Ms. 
Branka Totićc, participated before the Intellectual 
Property Office in the work of the 58th General 
Assembly of the World Intellectual Property 
Organization –WIPO.

October 9, 2018

Seminar on the patent protection of inventions 
from the field of biotechnology and pharmacy 
was held in the IPO for the researchers from 
several faculties and institutes as well as for the 
representatives of the Ministry of Education, 
Science and Technological Development.
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12-15. октобар 2018. 

У Спортском центру Војводина у Новом Саду 
одржан је 32. Тесла фест - међународна изложба 
иновација и проналазака, на којој је Завод имао 
свој штанд где је пружао консултације излагачима 
и посетиоцима. Првог дана „Тесла феста“, након 
свечаног отварања одржана је и „Међународна 
конференција о иновацијама и интелектуалној 
својини“ уз подршку Светске организације 
за интелектуалну својину (WIPO), Завода за 
интелектуалну својину и Универзитета у Новом Саду.

16. октобар 2018. 

У сарадњи са Италијанско-српском привредном 
комором у Беогрaду, у Заводу је одржан семинар 
„Жиг и индустријски дизајн, предуслов за 
успешно пословање“. Семинар је део активности 
у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME у којем је Завод 
један од партнера а имао је за циљ подизање 
знања малих и средњих предузећа о правима 
интелектуалне својине.

11. октобар 2018.
Усвојена Стратегија развоја интелектуалне 
својине 2018-2022

На седници Владе Републике Србије, одржаној 
11. октобра 2018. године, усвојена је Стратегија 
развоја интелектуалне својине за период од 2018. 
до 2022. године. Саставни део ове стратегије 
чини и Акциони план за спровођење Стратегије 
развоја интелектуалне својине за период од 2018. 
до 2022. године.

19. октобар и 8. новембар 2018.
Одржане две БЕКОП конференције

У оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска 
конференција правника, у Заводу је одржана 
конференција „Право интелектуалне својине“. 
Конференцију је отворио Владимир Марић, 
директор Завода, уводним обраћањем о значају 
који права интелектуалне својине имају како за 
ауторе креативних и иновативних достигнућа, тако и 
за привредне активности. Након уводног обраћања, 
професор Правног факултета у Београду, проф. 
др Слободан Марковић, имао је излагање на тему 
ауторског права, а у наредним сесијама стручњаци 
из Завода дали су приказ услова и поступака за 
заштиту патента, жига, индустријског дизајна и 
ознака географског порекла. Сесије су биле праћене 

October 12-15, 2018
In the sports center Vojvodina in Novi Sad , the 
32nd TESLA FEST was held – the international 
exhibition of innovations and inventions where the 
IPO had its stand to give consultations to examiners 
and visitors. On the first day of “Tesla Fest”, after 
the opening ceremony, “International Conference 
on Innovations and Intellectual Property” was 
held with the assistance of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), the Intellectual 
Property Office and the University of Novi Sad.

October 16, 2018 
In cooperation with the Italian-Serbian Chamber 
of Commerce in Belgrade, a seminar was held 
in the IPO “Trademarks and Industrial Design, 
Precondition for Successful Business”. The 
Seminar is part of the activities in the framework of 
the EU project VIP4SME where the IPO is one of 
the partners and it had the aim to raise knowledge 
within the small and medium enterprises about the 
intellectual property rights.

October 11, 2018
Adopted Intellectual Property Development 
Strategy 2018-2022 
At the session of the Government of the Republic of 
Serbia, held on October 11th,2018 the Intellectual 
Property Development Strategy for the period 
2018-2022 was adopted. The constituent part 
of this strategy is also the Action Plan for the 
Implementation of the Intellectual Property 
Development Strategy for the period 2018-2022.

October 19 and November 8, 2018
Two BEKOP conferences held
In the framework of the student project BEKOP – 
Belgrade Conference of Lawyers, a conference was 
held in the IPO: ”Intellectual Property Rights”. 
The conference was opened by Mr. Vladimir 
Marićc, Director of the Intellectual Property 
Office, by giving the speech about how important 
the intellectual property rights are for the authors 
of creative and innovative achievements, as well 
as for other business activities.

After the initial address, prof. Slobodan 
Markovićc, Ph.D. –professor of the Faculty of 
Law in Belgrade gave the lecture on the topic 
of copyright and in the following sessions the 
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примерима из праксе од стране привредника и 
заступника из адвокатских канцеларија. Због 
великог интересовања студената, конференција је 
поновљена 8. новембра 2018. године.

6-7. новембар 2018.

WIPO семинар „Алати за интелектуалну 
својину за универзитете“  

У Заводу за интелектуалну својину у сарадњи 
са Светском организацијом за интелектуалну 
својину – WIPO одржан je семинар о алатима за 
интелектуалну својину за универзитете, које је 
развио WIPO почетком године и које је госпођа Олга 
Спасић представила током првог дана дводневног 
семинара. Алати за интелектуалну својину за 
универзитете представљају различите моделе за 
дефинисање политика интелектуалне својине, 
водиче за њихово коришћење и унапређење 
постојећих политика као и моделе различитих 
уговора који се користе у процесима трансфера 
технологија. Током семинара представници 
четири домаћа института су представили стање 
по питању управљања интелектуалном својином у 
својим институцијама, а другог дана су експерти 
са Универзитета у Бостону и Универзитета 
Кембриџ дали кроз примере учесницима увид у 
начине евалације технологија и примене политика 
интелектуалне својине на универзитетима.

15. новембар 2018. 
Обележено 98 година Завода за 
интелектуалну својину

Поводом 98 година постојања Завода за 
интелектуалну својину, 16. новембра 2018. године 
одржана је свечаност у Клубу посланика којој су 
присуствовали државни званичници, представници 
академске заједнице и бројних адвокатских 
канцеларија, представници организација за 
колективно остваривање ауторског и сродних 
права и други уважени гости. Скуп је отворио 
господин Владимир Марић, директор Завода за 
интелектуалну својину. Осврнувши се на велику 
традицију најважније српске институције која се 
бави заштитом интелектуалне својине, господин 
Марић нагласио је да је значај интелектуалне 
својине већи него икад пре и да се готово трећина 
светске трговине односи на нематеријална добра и 
услуге који се штите правима интелектуалне својине. 
Присутнима се потом обратио проф. др Тибор Сабо, 

experts from the IPO gave the survey of the 
conditions and procedures for the protection 
of patents, trademarks, industrial designs and 
indications of geographical origin. The sessions 
were followed by the examples from practice 
given by businessmen and representatives from 
the lawyers offices. Because of the great interest 
of students, the conference was repeated on 
November 8th, 2018.

November 6-7, 2018
WIPO Seminar “IP Tools for Universities”
In the Intellectual Property Office in cooperation 
with the World Intellectual Property 
Organization – WIPO, a seminar was held about 
the intellectual property tools for universities, 
developed by WIPO at the beginning of the year 
and Mrs. Olga Spasić presented them on the first 
day of the seminar which lasted for two days. 
IP Tools for universities represent different 
models for the defining of the intellectual 
property policies, guides for their use  and the 
improvement of the existing policies as well as 
models for the of different contracts which are 
used in the processes of the technology transfers. 
In the course of the seminar, the representatives 
of four Serbian institutes represented the 
condition with regard to intellectual property 
management in their institutions, and on the 
second day, the experts from the University 
in Boston and the Cambridge University gave, 
through examples, the insight for participants 
concerning the manners of evaluation of 
technologies and the implementation of IP 
policies at the universities.

November 15, 2018
Celebration of the 98 years of the Intellectual 
Property Office 

On account of the 98 years of existence of the 
Intellectual Property Office, оn November 16, 
2018, a celebration was organized in the Club of 
Representatives attended by the state officials, 
representatives of the academic community 
and numerous lawyers offices, representatives 
for the collective management of copyright and 
related rights and other distinguished guests. 
The opening speech was given by Mr. Vladimir 
Marićc, Director of the Intellectual Property 
Office. Mentioning the great tradition of the 
most important Serbian institution  dealing with 
the intellectual property protection, Mr. Marić 
emphasized that the importance of the intellectual 
property is far greater than  ever before and that 
almost one third of the world economy depends 
on the intangible assets and services protected by 
intellectual property rights. The guests were then 
addressed by prof. Tibor Sabo, Ph.D., Assistant 
Director for science in the Ministry of Education, 
Science and Technological Development  who 
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помоћник министра за науку у Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја који је 
најавио доношење Закона о фонду за науку чије 
усвајање се ускоро очекује, као и закона којим се 
регулише научно-истраживачка делатност. 

У другом делу свечаности додељене су WIPO 
годишње награде Светске организације за 
интелектуалну својину које се додељују широм 
света у оквиру манифестација од високог 
националног значаја, а наведене награде су за 
доприносе који су остварени током 2018. године 
и то: WIPO Medal for Inventors - за патент, WIPO 
IP Enterprise Trophy – за индустријски дизајн, 
WIPO Medal for Creativity за монографско дело у 
области друштвено-хуманистичких наука, WIPO 
Schoolchildren’s Trophy за проналазак остварен од 
стране ученика средњих школа, као и WIPO Users’ 
Trophy за правно лице са највећим интензитетом 
коришћења међународног система регистрације 
жигова. У наставку је директор Регионалне 
привредне коморе Јабланичког и Пчињског 
управног округа на примеру Лесковачког домаћег 
ајвара презентовао допринос промоцији и 
већем пласману овог производа на тржишту 
регистрацијом ознаке географског порекла.

23. новембар 2018. 

У посети Заводу за интелектуалну својину, у два 
посебна тремина, били су студенти Факултета 
организационих наука, са смера „Операциони 
менаџмент“ и Машинског факултета из Београда са 
предмета „Технички прописи и стандарди“. Током 
посете групама студената одржано је двосатно 
предавање које је имало за циљ да им приближи 
значај, услове заштите и управљање правима 
интелектуалне својине на конкретним примерима. Ова 
предавања су наставак већ традиционалне сарадње 
Завода и наведених факултета.

announced the passing of the Law on Fund for 
Science, the adoption of which is soon expected, 
as well as the law regulating scientific and 
research activities.

In the second part of the celebration, WIPO 
annual awards of the World Intellectual 
Property Organizations were presented. They are 
presented all over the world in the framework of 
the manifestations of high national importance, 
and the winners are awarded for the significant 
contribution in the course of 2018, in particular 
for the following: WIPO Medal for Inventors for 
patent, WIPO IP Enterprise Trophy for Industrial 
Design, WIPO Medal for Creativity for work of 
monography in the field of social and humanistic 
sciences, WIPO School-children Trophy for the 
invention realized by the pupils in secondary 
schools as well as the WIPO Users Trophy for the 
legal person with the highest intensity of use of the 
international system of trademark registration. In 
the continuation of the celebration, the director 
of the Regional Chamber of Commerce of the 
Districts of Jablanica and Pćinj presented the 
example of Home Made Ajvar from Leskovac and 
contributed to the promotion and better marketing  
of this product by means of the registration of the 
indication of geographical origin.

November 23, 2018

The students of the Faculty of Organizational 
Sciences from the Department for “Operation 
Management” and the Faculty of Machine 
Engineering from Belgrade from the Department 
“Technical Regulations and Standards” visited 
the Intellectual Property Office. During the 
visit, the groups of students were given a lecture 
lasting for two hours that had the aim to get 
them acquainted with the importance, conditions 
of protection and management of intellectual 
property rights with the particular examples. 
These lectures are the continuation of the already 
traditional cooperation of the IPO and the 
mentioned faculties.
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30. новембар 2018. 

У оквиру обележавања јубилеја 150. година Савеза 
инжењера и техничара Србије, а на позив Савеза 
друштава инжењера и техничара као и Друштва 
информационих технологија електро и машинске 
струке града Пожаревца, одржан је семинар „Увод 
у права интелектуалне својине и основе патентне 
заштите“ којим је обухваћено и претраживање 
патентне документације у бази Espacenet.

8. децембар 2018.

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона 
о патентима

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама 
и допунама Закона о патентима. Овај Закон је 
објављен 8. децембра 2018. године у Службеном 
гласнику Републике Србије бр. 95/2018 и ступио је 
на снагу 16. децембра 2018. године.

26. децембар 2018. 

Стручњаци Завода за интелектуалну својину 
одржали су семинар о патентној заштити 
проналазака у области прехрамбене технологије са 
претраживањем патентне документације за студенте 
докторских студија Пољопривредног факултета 
у Београду у оквиру предмета „Методе научно-
истраживачког рада“. Овај семинар је наставак 
вишегодишње сарадње са Пољопривредним 
факултетом Универзитета у Београду.

November 30, 2018
In the framework of the celebration of the 150 
years jubilee of the Association of the Engineers and 
Technicians of Serbia, and following the invitation 
of the Union of Associations of Engineers and 
Technicians as well as the Society of the Information 
Technologies of Electrical and Mechanical 
Engineers of the Town of Pozćarevac, a seminar 
was held “Introduction to the Intellectual Property 
Rights and Bases of Patent Protection” including 
the search of patent documentation in the base 
Espacenet.

December 8, 2018
Adoption of the Law on Amendments of the Law 
on Patents 
The Parliament adopted the Law on Amendments 
of the Law on Patents. This Law was published on 
December 8th, 2018 in the Official Gazette of the 
Republic of Serbia No. 95/2018 and it entered into 
force on December 16th, 2018.

December 26, 2018
The experts of the Intellectual Property Office held 
a seminar on patent protection of inventions in the 
field of food technology with the search of patent 
documentation for the students of the doctorate 
studies of the Faculty of Agriculture in Belgrade, 
in the framework of the subject “Methods of the 
Scientific and Research Work”. This seminar was 
the continuation of the cooperation with the Faculty 
of Agriculture of Belgrade University lasting for 
several year.
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Патенти
Patents

Током 2018. године забележено је повећано 
интересовање за остваривање патентне заштите 
на територији Републике Србије кроз прилив 
захтева за регистрацију европског патента који 
је био за 28,5% већи од прилива у 2017. години. 
Такође, број пријава за остваривање међународне 
патентне заштите проналазака домаћих лица 
преко Завода порастао је за 11% у односу на 
2017. годину. Прилив пријава патената које су 
током 2018. године поднели домаћи институти и 
факултети је био за 19% већи од прилива у 2017. 
години и највиши у последњих пет година, при чему 
је 46% пријава научно-истраживачких установа 
било у области хемије и хемијске технологије а 
45% у области информационо-комуникационих 
технологија. Број регистрованих патената је 
у 2018. години био за 21% већи у односу на 
2017. годину и троструко већи него у 2012. 
години. Поред наведеног, број пружених услуга 
претраживања патентне документације био je за 
8% већи у односу на 2017. годину и највећи у 
последње четири године, при чему се 70% захтева 
односило на област хемије, нарочито у погледу 
активних супстанци лекова. Осим наведеног, и 
поред смањеног броја запослених на пословима 
у области патентне заштите, смањене су залихе 
предмета за 10% у односу на 2017. годину.  

У 2018. години скраћено је време за признање 
патентне заштите за 10% у односу на 2017. 
годину а Завод је од стране Европског завода за 
патенте (ЕПО) препознат као пример националне 
институције која успешно примењује и доприноси 
развоју EPOQUENet програма за претраживање 
стања технике. У оквиру програма билатералне 
сарадње са ЕПО-ом, у мају 2018. године је 
реализован дводневни семинар о патентнима у 
области фармације, на коме су размењена искустава 
експерата из ЕПO-а и стручњака Завода у области 
патентне заштите проналазака у фармацији, као 
и искуства домаће привреде и науке. Поред тога, 
патентни правници су били ангажовани на пројекту 
INPADOC којим администрира ЕПО са циљем 
обједињеног приказа правних статуса националних 
патената, а што доприноси унапређењу пословног 

In the course of 2018, an increased interest has been 
noticed for the realization of patent protection on 
the territory of the Republic of Serbia in particular 
with regard to the inflow of the requests for the 
registration of the European patent which has 
increased for 28.5% in comparison to 2017. Also, 
the number of the applications for the realization 
of the international patent protection of the 
inventions of our citizens through the IPO increased 
for 11% in comparison to 2017. The inflow of 
patent applications filed in the course of 2018 by 
domestic institutes and faculties has increased for 
19% in comparison to 2017 and was the highest in 
the last five years, whereby 46% applications filed 
by scientific and research institutions in the field 
of chemistry and chemical technology and 45% 
in the field of informations and communication 
technologies. The number of the registered patents 
in 2018 has incresed for 21% in comparison to 
2017 and this been three times larger than in 2012. 
Apart from the above mentioned, the number of 
offered services regarding the search of patent 
documentation  was higher for 8% in comparison 
to 2017 and has been the highest in the last four 
years, including 70% of requests referring to the 
field of chemistry, in particular to active substances 
of medicamants. Apart from the mentioned, despite 
the reduced number of employees in the tasks of 
patent protection, the backlog of applications has 
been reduced for 10% in comparison to 2017.

In the course of 2018, time has been reduced for the 
grant of patent protection for 10% in comparison 
to 2017, and the Office has been recognized by 
the EPO as a example of the national institution 
successfully impelementing and contributing to the 
development of the EPOQUENet program for state 
of the art searches. In the framework of the program 
of the bilateral cooperation with the EPO, in May 
2018, a seminar has been organized lasting for two 
days about patents in the field of pharmacy where 
the experiences of the experts from the EPO and 
IPO in the field of patent protection in pharmacy 
have been exchanged as well as the experiences in 
the domestic economy and science. Apart from that, 
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амбијента широм Европе. Унапређењу пословног 
амбијента у Србији допринело је ступање на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
патентима, који је Народна скупштина усвојила 
у децембру 2018. године, јер је поједностављено 
администрирање регистрима патената и малих 
патената, и прецизирано поступање са захтевима 
који се односе на сертификат о додатној заштити 
лекова и средстава за заштиту биља. Захваљујући 
активном учешћу патентних стручњака у радним 
групама Светске организације за интелектуалну 
својину, Завод је током 2018. године поједноставио 
приступ новим технологијама кроз претрагу 
патентне документације на тај начин што је 
Међународна класификација патената преведена 
на српски језик и постављена на сајт Завода у 
свом најновијем издању - МКП 2018.01. Такође, 
Завод је почетком марта 2018. године омогућио 
подношење међународних пријава патената (PCT 
пријаве) у електронској форми, за које поступа као 
Завод прималац, имплементацијом е-PCT портала.

Пријаве патената и малих патената, и 
захтеви за регистрацију проширеног 
европског патента и европског патента

Током 2018. године Заводу су поднете 174 пријаве 
за заштиту проналаска патентом и 70 пријавa за 
заштиту проналаска малим патентом. Од укупног 
броја поднетих пријава патената, Заводу је директно 
поднето 167 пријава, а путем међународног 
Уговора о сарадњи у области патената (PCT систем) 
у националну фазу ушло je 7 пријавa.

Од укупног броја директно поднетих пријава 
патената, домаћи подносиоци су поднели 162 
пријаве за заштиту проналаска патентом, а страни 
подносиоци су поднели 12 пријава. Од 70 пријавa 
за заштиту проналаска малим патентом, домаћи 
подносиоци су поднели 68 пријава, а страни 
подносиоци су поднели 2 пријаве.

У 2018. години је било поднето укупно 20 
међународних пријава патената преко PCT 
система, где је Завод назначен као Завод 
прималац, формално је уређено и прослеђено 19 
пријава Светској организацији за интелектуалну 
својину, jeр се за једну пријаву чека превод 
како би била прослеђена у Европски завод за 
патенте ради израде међународног извештаја о 
претраживању стања технике. 

Заводу је у току 2018. године поднет 101 захтев 
за упис проширеног европског патента у Регистар 
патената и 1325 захтева за упис европског патента 
у Регистар патената.

the patent lawyers were engaged on the project of 
INPADOC administered by the EPO, with the aim to 
unite the reviews of legal status of national patents 
which contribute to the improvement of the business 
ambiance through Europe. The improvement of the 
business atmosphere in Serbia was contributed to 
by the enforcement of the Law on the Amendments 
of the Law on Patents, adopted by the National 
Parliament in the December of 2018. It simplified the 
administration of patent and petty patent registers 
and made precise the procedure for the request 
referring to the certificates for supplementatry 
protection of medicaments and means for the 
protection of plants. Thanks to the active participation 
of patent experts in the working groups of the World 
Intellectual Property Organization, the IPO, in 2018, 
simplified the approach for the new technologies 
through the search of patent documentation in such 
a way that the International Patent Classification 
has been translated into Serbian and placed on 
the web site of the IPO in its latest edition – IPC 
2018.01. Also, at the beginning of the March 2018, 
it has been enabled to file the international patent 
classification  (PCT applications ) in the electronic 
form, for which it acts as the receiving office  by the 
implementation of the e-PCT portal.

Applications of patents and petty 
patents and the requests for the 
registration of the extended European 
patent and the European patent

In the course of 2018, 174 applications were 
filed in the IPO for the protection of invention 
by  patents and 70 applications were filed for the 
protection of invention by petty patent. From the 
total number of patent applications filed, the IPO 
received directly 167 applications, and through the 
Patent Cooperation Agreement (PCT system), 7 
applications entered the national phase.

From the total number of directly filed applications of 
patents, domestic applicants filed 162 applications 
for the protection of invention by a patent, and 
foreign applicants filed 12 applications. From 70 
applications for the protection of invention by petty 
patent, domestic applicants filed 68 applications 
and foreign applicants filed 2 applications.

In 2018, a total of 20 international applications 
was filed by using the PCT system, where the IPO 
has been designated as the receiving office, 19 
applications have been made to comply with formal 
requirements and they were forwarded to the 
World Intellectual Property Organization, while for  
one application a translation is expected in order 
to direct it to the European Patent Office for the 
elaboration of the international search report.

In the course of 2018, the IPO received 101 requests 
for the entry of the extended European Patent into 
the Register of Patents and 1325 requests were 
filed for the entry of the European patent into the 
Register of Patents.



25

Пријаве патената од 2009. до 2018. године
Patent applications 2009-2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пријаве домаћих 
подносилаца
Applications of  
domestic applicants

299 290 180 191 201 201 178 191 173 162

Пријаве страних 
подносилаца поднете 
директно Заводу
Applications of foreign 
applicants filed directly  
in the IPO

21 23 28 20 7 6 9 16 8 5

PCT пријаве у 
националној фази
PCT applications in the 
national phase

40 16 21 13 13 5 4 6 1 7

Укупно
Total 360 329 229 224 221 212 191 213 182 174

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

Инструменти
Instruments

Транспорт
Transport

Електротехника
Electronics

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

Погонске машине или пумпе
Driving engines or pumps

Одвајање; Мешање
Separation; Mixing

Органска хемија
Organic chemistry

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

Грађевинарство
Civil engineering

Осветљење и грејање
Light and Heating

Неорганска хемија
Inorganic chemistry

Oстало
The rest

Пријаве патената према областима технике у 2018. години 
Patent applications according to the fields of technology in 2018

0                5               10              15              20              25     0 5 10 15 20 25
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Пријаве патената које су поднете у 2018. години према земљи пријавиоца
Patent applications filed in 2018 according to the country of applicants origin

Ознака земље
Country code

Број пријава
Number of applications

RS 163

US 4

AU 2

DE, BR, IT, KR, RU 1

Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2014. до 2018. године
Patent applications of domestic applicants according to the kind of applicants from 2014 to 2018

Година
Year 2014 2015 2016 2017 2018

Физичка лица
Natural persons 145 123 144 124 112

Институти и факултети 
Institutes and faculties 28 35 32 31 37

Привредна друштва
Business companies 28 20 15 18 13

Укупно
Total 201 178 191 173 162

Међународне пријаве  поднете Заводу као заводу примаоцу од 2009. до 2018. године
International applications filed at the IPO as the receiving office from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Број пријава
Number of applications 27 16 17 17 22 12 29 15 18 20

Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента  
у Регистар патената поднети од 2009. до 2018. године

Requests for entry of the extended European patent and the European patent  
in the Patent Register filed from 2009 to 2018

Година
Year

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Захтев за упис 
проширеног европског 
патента
Request for the entry of 
the extended European 
patent

218 250 361 348 307 268 225 189 144 101

Захтев за упис европског 
патента
Request for the entry of 
the European patent

/ / / 15 66 240 472 803 1030 1325

Укупно
Total 218 250 361 363 373 508 697 992 1174 1426
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Регистрована права – патенти  
и мали патенти

У 2018. години је регистровано 1529 патената од 
којих је 44 признато према националном поступку, 
109 је уписано у Регистар на основу Споразума о 
сарадњи и проширењу са Европским заводом за 
патенте, а 1376 на основу Закона о потврђивању 
Конвенције о признавању европских патената. 
Током 2018. године  регистрована су и 53 мала 
патента.

Пријаве малих патената од 2009. до 2018. године
Applications  of petty patent applications from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Домаћи подносиоци
Domestic applicants 101 97 67 75 71 65 58 55 69 68

Страни подносиоци
Foreign applicants 4 4 4 3 6 1 6 6 6 2

Укупно
Total 105 101 71 78 77 66 64 61 75 70

Пријаве малих патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2014. до 2018. године
Petty patent applications of domestic applicants according to the kind of applicants from 2014 to 2018

Година
Year 2014 2015 2016 2017 2018

Физичка лица
Natural persons 55 52 48 56 63

Институти и факултети
Institutes and faculties 2 / 3 4 2

Привредна друштва
Business companies 8 6 4 9 3

Укупно
Total 65 58 55 69 68

Регистровани патенти од 2009. до 2018. године
 Registered patents from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Патенти домаћих носилаца који су 
признати у националном поступку
Patents of domestic holders of rights 
granted in the national procedure

103 98 60 79 78 62 62 50 35 36

Патенти страних носилаца који су 
признати у националном поступку
Patents of foreign holders of rights 
granted in the national procedure

254 329 119 88 58 43 24 18 12 8

Уписани проширени европски 
патенти
Entered extended European patents

46 525 313 360 308 283 225 158 176 109

Уписани европски патенти
Entered European patents / / / 9 49 215 423 589 1041 1376

Укупно
Total 403 952 492 536 493 603 734 815 1264 1529

Registered rights – patents and 
petty patents

In 2018, a total of 1529 patents was registered 
including 44 of them granted according to the national 
procedure and 109 were entered into register on the 
basis of the Extension and Cooperation Agreement 
with the European Patent Office and 1376 on the 
basis of the Law on the Ratification of the Convention 
on the Grant of the European Patents. In the course 
of 2018, 53 petty patents were registered.
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Регистровани патенти домаћих носилаца од 2009. до 2018. године
Registered patents of the domestic holders of rights from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Физичка лица
Natural persons 80 83 47 68 59 40 28 31 21 26

Институти и факултети
Institutes and faculties 1 7 3 5 11 19 26 15 7 5

Привредна друштва
Business companies 22 8 10 6 8 3 8 4 7 5

Укупно
Total 103 98 60 79 78 62 62 50 35 36

Регистровани мали патенти од 2009. до 2018. године
Registered petty patents from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Домаћи
Domestic 86 74 48 61 47 50 30 36 37 49

Страни
Foreign 0 4 2 6 4 2 1 4 6 4

Укупно
Total 86 78 50 67 51 52 31 40 43 53

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2009. до 2018. године
Registered petty patents of the domestic holders of right from 2009 to 2018

Година
Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Физичка лица
Natural persons 75 71 40 52 39 43 24 33 30 39

Институти и факултети
Institutes and faculties 1 / 5 3 3 2 / / 1 4

Привредна друштва
Business companies 10 3 3 6 5 5 6 3 6 6

Укупно
Total 86 74 48 61 47 50 30 36 37 49

На дан 31.12.2018. године у Републици Србији 
је било укупно 5685 важећих патената од којих је 
817 признато према националном поступку, 1512 
на основу Споразума о сарадњи и проширењу са 
Европским заводом за патенте и 3356 на основу 
Закона о потврђивању Конвенције о признавању 
европских патената. Такође, на исти дан у 
важности је било укупно 227 малих патената.

Сертификати о додатној заштити

Заводу је током 2018. године поднето укупно 
17 захтева за признање  сертификата о додатној 
заштити, од којих се 14 односило на лекове, 
а 3 на средства за заштиту биља. Током 2018. 
године донето је укупно 8 решења о признању 
сертификата о додатној заштити који су се 
односили на лекове. 

On December 31st, 2018, in the Republic of Serbia, 
there was a total of 5685 valid patents including 
817 granted according to the national procedure, 
1512 on the basis of the Extension and Cooperation 
Agreement with the European Patent Office and 
3356 on the basis of the Law on the Ratification of 
the European Patent Convention. Also, on the same 
date, totally 227 petty patents were valid.

Supplementary Protection Certificates

In the course of 2018, 17 requests were filed for 
the grant of supplementary protection certificates, 
whereby 14 referring to medicaments and 3 for the 
means for plant protection. In the course of 2018 
a total of eight decisions was passed on the grant 
of supplementary protection certificates referring 
to medicaments.
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Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2013. до 2018. године
Requests for the grant of supplementary protection certificates filed from 2013 to 2018

Година
Year

Поднети захтеви за СДЗ
SPC Application

Признати СДЗ
SPC Granted

Лек
Medicine

Заштита биља
Plant protection 

products

Укупно
Total

Лек
Medicine

Заштита биља
Plant protection 

products

Укупно
Total

2013 7 2 9 4 1 5

2014 10 / 10 6 / 6

2015 16 / 16 7 / 7

2016 19 1 20 4 / 4

2017 9 1 10 / / /

2018 14 3 17 / / /

Укупно
Total

75 7 82 29 1 30

Остале активности

Патентни експерти Завода су током 2018. године 
пружили 1323 услуге које су се односиле на 
остваривање патентне заштите на територији 
Републике Србије, што је за 4,1% више у односу 
на 2017. годину.

Other activities

Patent experts of the IPO, in the course of 
2018, provided 1323 services referring to the 
realization of patent protection on the territory 
of the Republic of Serbia, that is an increase of 
4,1% in comparison to 2017.

Услуге у области патената
Services in the fields of patents

Година
Year 2017 2018

Извештаји о претраживању стања технике 
Reports on the search of the state of the art 177 150

Резултати испитивања услова за признање патента
Results of the examination of the conditions for the grant of patent 116 136

Резултати испитивања услова за признање сертификата о 
додатној заштити
Results of the examination of conditions  for the grant of 
certificates of supplementary protection

13 17

Резултати испитивања услова за признање малог патента
Results of the examination of conditions for the grant of petty patent 82 55

Окончани патентни спорови
Finalized patent legal suits 2 5

Извештаји о претраживању патентне документације
Reports on the search of patent documentation 24 27

Консултантске услуге
Consultancy services 727 689

Писана правна мишљења
Written legal opinion 129 244

Укупно
Total

1270 1323
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Осим наведеног, патентни експерти Завода су 
поред учешћа у активностима Центра за едукацију 
и информисање и током 2018. године одржали 
и низ предавања у области патентне заштите на 
бројним семинарима у земљи и иностранству. 
Током марта један патентни експерт је одржао 
предавање о заштити проналазака малим 
патентом на Правној клиници Универзитета 
Унион. У новембру су три патентна експерта 
одржала предавања посвећена могућностима 
коришћења дигиталних репозиторијума патената 
на конференцији у организацији САНУ која 
је била посвећена дигитализацији културне 
баштине и научног стваралаштва. У децембру 
је један патентни експерт Завода одржао 
предавање о поступку за оглашавање ништавим 
патента у Копаоничкој школи природног права, 
и два патентна експерта су одржала семинар 
о патентној заштити проналазака у области 
прехрамбене технологије за студенте докторских 
студија Пољопривредног факултета у Београду. У 
оквиру сарадње са Европским заводом за патенте, 
Европска патентна академија ангажовала је 
једног патентног експерта у области фармације 
у септембру ради пружања обуке за испитивање 
суштинских услова за признање сертификата 
додатне заштите патентним испитивачима 
Института за интелектуално власништво 
БиХ и једног патентног експерта за члана 
организационог комитета за реорганизацију 
европских PATLIB центара. Поред наведеног, 
један патентни експерт Завода је у септембру 
у Кракову по позиву организатора одржао 
предавања на XIV Међународном симпозијуму 
о интелектуалној својини у екосистему иновација. 

У оквиру активности Завода на подршци 
трансфера резултата научно-истраживачког рада 
у привреди кроз сарадњу са Центром за трансфер 
технологија Универзитета у Београду, током 
2018. године патентни експерт Завода поред 
пројектног саветовања научно-истраживачких 
тимова из области интелектуалне својине, био је 
ангажован на различитим пројектима подршке 
старт-ап компанијама у својству консултанта 
за питања патентне заштите проналазака, а што 
је допринело припреми 12 пријава патената. 
Осим наведеног, патентни експерт Завода 
био је ангажован и на обуци мотиватора за 
ширење информација о патентној заштити 
путем друштвених мрежа. Наведена активност 
спроведена је у оквиру пројекта МОТИВАТОР, 
који је реализован уз подршку Амбасаде 
Сједињених Америчких Држава у Београду, 
ради стимулисања трансфера резултата научно-
истраживачког рада у привреди.

У оквиру сарадње са Управом за заштиту биља 
патентни правник Завода је у својству члана  
Стручног савета током 2018. године учествовао 
у припреми предлога за додељивање заштите за 
25 права оплемењивача биљних сорти.

Apart from the mentioned, the patent experts of the 
IPO, apart from the participation in the activities 
of the Education and Information Center, in the 
course of 2018 held a serial of lectures in the field 
of patent protection at the numerous seminars in 
the country and abroad. In the course of the month 
of March, one patent expert gave a lecture on the 
protection of inventions by petty patent at the Legal 
Department of the Union University. In November, 
three patent experts gave lectures dedicated to the 
possibilities of use of the digital repository of patents 
at the conference in the organization of the Serbian 
Academy of Arts and Sciences which has been 
dedicated to the digitalization of cultural heritage 
and scientific creativity. In December, one patent 
expert from the IPO gave lecture on the procedure 
for the cancellation of the patent in the Kopaonik 
School of Natural Law, and two patent experts held a 
seminar on the patent protection of inventions in the 
field of food technology for the student of doctorate 
studies of the Faculty of Agriculture in Belgrade. In 
the framework of cooperation with the European 
Patent Office, the European Patent Academy 
engaged one patent expert in the field of pharmacy 
in September to provide training for the examination 
of substantive conditions for the grant of certificates 
of supplementary protection to the patent examiners 
of the Institute for Intellectual Property of BIH and 
one patent expert as the member of organization 
committee for the reorganization of the European 
PATLIB Center. Apart from the mentioned, one 
patent expert of the IPO, in September, in Krakow, 
gave lecture at the invitation of the organizer at the 
XIV International Symposia on Intellectual Property 
in the Innovation Ecosystem.

In the framework of the activities of the IPO 
to assist the transfer of scientific and research 
results into economy through the cooperation with 
the Technology Transfer Centers of the Belgrade 
University, in the course of 2018, patent expert of 
the IPO, apart from the project consulting of the 
R&D teams from the field of intellectual property, 
was engaged in different projects of support to 
start- up companies in the capacity of consultant 
for the issues of patent protection of inventions, 
which contributed to the preparation of 12 patent 
applications. Apart from the mentioned, the patent 
expert of the IPO was engaged in the training of 
the motivators for the broadening of information 
for patent protection via social networks. The 
mentioned activity was realized in the framework 
of the project Motivator, implemented with the 
support of the USA Embassy in Belgrade for the 
sake of stimulation of the transfer of the results of 
the scientific and research work into economy.

In the framework of cooperation with the 
Administration for the protection of plants, the 
patent lawyer of the IPO in the capacity of the 
member of the Expert Team, in the course of 2018, 
took part in the preparation of proposal for the grant 
of patent protection for 25 rights of plant breeders.
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ŽŽЖигови
Trademarks

У току 2018. године у Републици Србији је 
поднето укупно 7025 пријава жигова: 2190 
националних и 4835 међународних пријава. 
Домаћи пријавиоци поднели су 1408, а страни 
пријавиоци 782 националне пријаве жигова. У 
2018. години поднето је за 50 међународних 
пријава жигова више него у 2017. години.

Структура пријављених жигова од 2009. до 2018. године
Structure of the trademark applications from 2009 to 2018

Година
Year

Међународне пријаве1

International
applications

Националне пријаве2

National applications Укупно
TotalСтрани пријавиоци

Foreign applicants
Домаћи пријавиоци
Domestic applicants

2009 5422 711 1376 7509

2010 4927 785 1376 7088

2011 4968 852 1135 6955

2012 4986 785 1113 6884

2013 5104 990 1213 7307

2014 4239 862 1172 6273

2015 4617 812 1341 6770

2016 3780 782 1437 5999

2017 4785 773 1309 6867

2018 4835 782 1408 7025
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

In the course of 2018, in the Republic of Serbia, a 
total of 7025 trademarks was filed: 2190 national 
and 4835 international trademarks. Domestic 
applicants filed 1408 and foreign applicants 782 
national trademark applications. In 2018, 50 more 
international trademark applications were filed in 
comparison to 2017.



32

У 2018. години, највећи број пријава жигова које 
су страни пријавиоци поднели непосредно Заводу 
је из Сједињених Америчких Држава – 204. Иза 
њих су пријавиоци из Швајцарске са 62 пријаве, 
Немачке са 52 пријаве, Велике Британије са 46 
пријава, Кине са 23 пријаве, Француске са 20 
пријава. Из држава из окружења, подносиоци 
из Хрватске поднели су 26 пријава, Босне и 
Херцеговине 17 пријава, Македоније 10 пријава, 
Словеније 9 пријава, Црне Горе 5 пријава.

Број пријава по класама
 Number of applications per class

Број пријава из других земаља поднетих непосредно Заводу 
Number of applications from other countries filed directly at the IPO

Када је у питању заступљеност назначених роба 
и услуга, током 2018. године највише пријава 
националних жигова поднето је за услуге из класe 35 
(промет робе, оглашавање) – 525 пријава;  затим за 
фармацеутске и ветеринарске препарате, средства 
за уништавање штеточина, фунгициде, хербициде 
(класа 5) – 488 пријава; за кафу, производе од 
житарица, зачине (класа 30) – 365 пријава; за услуге 
образовања, забаве, спортске и културне активности 
(класа 41) – 296 пријава; за прехрамбене производе 
животињског и биљног порекла, месо, млеко и млечне 
производе (класа 29) – 281 пријава; за канцеларијске 
производе и производе од хартије (класа 16) – 
244 пријаве;  за козметику, тоалетне производе и 
препарате за чишћење (класа 3) – 231 пријаве и за 
електричне и електронске апарате и инструменте, 
компјутере, софтвер (класа 9) – 223 пријаве. 

When the issue is the kind of goods and services, 
in the course of 2018 the largest number of the 
applications of the national trademarks has been 
filed for the services from the class 35 (marketing 
of goods, advertising) – 525 applications; 
pharmaceutical and veterinary preparations, means 
for the destruction of pests, fungicide, herbicide 
(class5) – 488 applications; coffee, wheat products, 
spices (class 30) – 365 applications; education, 
entertainment, sports and cultural activities (class 
41)- 296 applications; food products of animal and 
plant origin, meat, milk and diary products (class 
29) -281 applications; products for use in the office 
and paper products (class 16) – 244 applications; 
for cosmetics, toilet products and preparations for 
cleaning (class 3) -231 applications; electric and 
electronic apparatus and instruments, computers, 
software (class 9)  – 223 applications.

In 2018, the largest number of applications 
of trademarks that the foreign applicants filed 
directly in the IPO came from the USA -204. 
After them come applicants from Switzerland with 
62 applications, Germany with 52 applications, 
Great Britain with 46 applications, China with 23 
applications, France with 20 applications. From the 
states in the region, the applicants from Croatia filed 
26 applications, from Bosnia and Herzegovina 17 
applications, Macedonia 10 applications, Slovenia 
9 applications, Montenegro 5 applications.
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Током 2018. године, домаћи пријавиоци поднели 
су 231 захтев за међународно регистровање жига 
по основу Мадридског система, што је 53 захтева 
више него у 2017. години.

У 2018. години регистровано је 7267 жигова, 
од којих 5027 на основу пријава поднетих 
посредством Мадридског система, а 2240 на 
основу националних пријава жигова.

На дан 31.12.2018. године у Републици Србији 
се налазило у важности укупно 206.402 жига, 
од којих је 29.400 регистровано по основу 
пријава поднетих непосредно Заводу, а 177.002 
на основу пријава поднетих посредством 
Мадридског система.

Током 2018. године окончан је поступак по 2734 
националних пријава жигова и поступак по 
5128 међународних пријава жигова. 

Током године урађено је и 669 комерцијалних 
услуга претраживања на писани захтев према 
изгледу знака или имену носилаца у базама 
жигова за територију Републике Србије.

Структура регистрованих жигова од 2009. до 2018. године
Structure of the registered trademarks from 2009 to 2018

Година
Year

Међународне 
регистрације
International 
registrations

Националне регистрације
National registrations Укупно

TotalСтрани носиоци
Foreign right holders

Домаћи носиоци
Domestic right holders

2009 5885 1521 1819 9225

2010 5158 727 1143 7028

2011 4823 615 790 6228

2012 5257 822 960 7039

2013 4051 642 824 5517

2014 4157 787 922 5866

2015 4041 642 744 5427

2016 4364 687 1139 6190

2017 3630 914 1287 5831

2018 5027 802 1438 7267

In the course of 2018, domestic applicants filed 
231 requests for the international registration 
of trademarks on the basis of the Madrid system, 
which is for 53 requests more than in 2017.

In 2018, 7267 trademarks were registered, 
including 5027 on the basis of applications filed  
via the Madrid system, and 2240 on the basis of 
national trademark applications.

Остале активности

У поступку испитивања услова за признање 
међународно пријављених жигова, током 2018. 
године испитано је 5816 пријава, што је за 1646 
пријава више у односу на 2017. годину. На 
основу извршеног испитивања достављено је 
Светској организацији за интелектуалну својину 
307 привремених одбијања међународних 
пријава жигова, а након спроведеног поступка 
по основу привремених одбијања, донето је 209 
решења и 5128 дефинитивних одлука. Такође, 
у 2018. години издате су 302 потврде о важењу 
међународних жигова. Окончано је 29 поступака 
по захтевима за престанак и оглашавање 
ништавим међународних жигова.

On December 31st, 2018, in the Republic of Serbia 
206,402 trademarks were valid, including 29,400 
registered on the basis of applications filed directly 
in the IPO, and 177,002 on the basis of applications 
filed through the Madrid system.

In the course of 2018, in the examination 
procedure, final decisions were reached for 2734 
national trademark applications and procedure 
has been finalized for 5128 international 
trademark applications.

In the course of the year, 669 commercial services 
were provided by search at the written request 
according to the appearance of the sign or the name 
of the holder of rights in the data bases of trademarks 
for the territory of the Republic of Serbia.

Other activities

In the procedure of examination of conditions for the 
grant of the internationally filed trademarks, in the 
course of 2018, 5816 applications were examined, 
which is for 1646 applications more than in 2017. On 
the basis of the performed examination, the World 
Intellectual Property Organization was sent 307 
temporary rejections of the international trademark 
applications, and after the performed procedures 
on the basis of temporary rejections, 209 decisions 
were passed and 5128 final decisions. Also, in 
2018, 302 certificates were issued on the validity 
of the international trademarks. 29 procedures 
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Поред наведеног, током 2018. године 
класификовано је 1238 фигуративних елемената 
пријава националних жигова према Бечкој 
класификацији фигуративних елемената жигова 
и издате су 2363 исправе о жигу, као редован 
посао у Одељењу за жигове. 

Такође, у Одељењу за жигове окончана су 
54 поступка по захтевима за престанак због 
некоришћења и предлозима за оглашавање 
ништавим домаћих жигова, донета су 4 решења 
о одбијању захтева за престанак жига због 
некоришћења, 5 решења којима су жигови 
оглашени ништавим, 19 решења о одбијању 
предлога за оглашавање ништавим жига и 13 
решења којима је усвојен захтев за престанак 
жига због некоришћења.

Од 1. маја 2013. године Светска организација 
за интелектуалну својину (WIPO) је активирала 
апликацију „Madrid Goods and Services 
Manager“ (MGS) која представља базу 
података чија је сврха да помаже подносиоцима 
пријава жигова и њиховим заступницима 
да лакше и правилније саставе списак роба 
и услуга неопходан при подношењу пријаве 
жига. Наведена база је представљена на 18 
светских језика – 3 радна језика организације 
WIPO (енглески, француски и шпански) и 15 
националних језика (међу којима и на српском 
језику у ћириличном писму). Република Србија 
је једна од 28 земаља чланица Мадридског 
система која активно учествује у попуњавању 
наведене базе тиме што даје своју потврду о 
прихватању приказаних назива роба и услуга, 
чиме се смањује број провизорних одбијања 
кроз Мадридски систем, као и број неуредних 
националних пријава. База нуди преко 61.000 
предложених описа роба и услуга за избор на 
енглеском језику, док је од стране WIPO још 
26.000 енглеских термина претходно одобрено 
за попуњавање међународних пријава.

У 2018. 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 за 2019. 
годину, а у циљу годишњег ажурирања верзије 
на српском језику међународне базе „Madrid 
Goods and Services Manager“ на сајту WIPO у 
складу са датим упутствима. Поред наведеног, 
извршена је и провера превода са енглеског 
на српски језик 13.298 нових термина роба 
и услуга класификованих према Ничанској 
класификацији, а у циљу допуне и ажурирања 
верзије на српском језику наведене међународне 
базе на сајту WIPO, што укључује и потврду о 
прихватању приказаних назива роба и услуга, 
са циљем смањења броја неуредних пријава 
националних и међународних жигова.

reached final decision according to requests for 
the cancellation and annulment of international 
trademarks.

Apart from the mentioned, in 2018, 1238 figurative 
elements of applications of national trademarks were 
classified according to the Vienna Classification 
of the figurative elements of trademarks and 2363 
trademark certificates were issued, as part of 
everyday duties in the Trademark Department.

Also, in the Trademark Department, 54 procedures 
have reached final decisions according to the requests 
for the cancellation due to non-use and proposals for 
the annulment of domestic trademarks; 4 decisions 
were passed on the rejection of the request for the 
annulment of trademark due to non-use, 5 decisions 
for the cancellation of trademarks, 19 decisions  
on the rejection of proposal for the cancellation of 
trademarks and 13 decisions adopting the request for 
the cancellation of trademark due to non-use.

Since May 1st, 2013, the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) activated the 
application  “Madrid Goods and Service Manager” 
(MGS) which represents the data base having the aim 
to assist applicants filing trademark applications and 
their representatives to make correctly and with ease 
the List of Good and Services indispensable  while 
filing the trademark application. The mentioned 
data base is represented on 18 world languages – 3 
working languages of the WIPO (English, French 
and Spanish) and 15 national languages (including 
Serbian language in the Cyrillic letters). Republic of 
Serbia is one of the 28 member states of the Madrid 
System that actively participate in the filling of 
the mentioned data base by giving approval to the 
accepting the shown names of goods and services, 
which reduces the number of provisory refusals 
through the Madrid System, as well as the number 
of formally incorrect national applications. The data 
base offers over 61,000 of the proposed descriptions 
of goods and services to be chosen from in the English 
language, while the WIPO offers 26,000 more of the 
English terms previously approved for the filling of 
the international applications.

In 2018, in the Trademark Department, experts 
were active in the tasks of translation from English 
into Serbian amendments of the 11th edition of the 
Nice Classification and the titles of classes (Short 
version of the classification) with the explanations 
for the 2019 and with the aim of annual updating 
of the version in the Serbian language of the 
international data base “Madrid Goods and Services 
Manager” on the WIPO site in compliance with 
the given instructions. Apart from the mentioned, 
the checking of the translation from English into 
Serbian was performed for 13,298 new terms of 
goods and services classified according to the Nice 
Classification  and with the aim to update and 
enlarge the version in the Serbian language of the 
mentioned international data base on the WIPO site, 
including also the approval of the shown names of 
goods and services with the aim to reduce the number 
of formally incorrect applications of national and 
international trademarks.
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Индустријски дизајн
Industrial designs

Током 2018. године домаћи и страни пријавиоци 
непосредно су Заводу поднели 118 пријава 
индустријског дизајна. У односу на 2017. годину 
број пријава поднетих непосредно Заводу већи је 
за 8 пријавa (око 7,3%).

С обзиром на могућност подношења захтева за 
заштиту више дизајна једном пријавом (вишеструка 
пријава) пријављено је укупно 195 индустријских 
дизајна. Број пријављених индустријских дизајна 
већи је за 9 индустријских дизајна (око 4,85 %), у 
односу на претходну годину.

Путем Хашког аранжмана поднета је 181 пријава 
дизајна, са 764 дизајна, што је за 84 пријаве мање 
у односу на 2017. годину (око 31,7 %), а за 540 
индустријских дизајна (око 41,4 %) мање у односу 
на 2017. годину.

In the course of 2018, domestic and foreign 
applicants filed directly to the IPO 118 applications 
of industrial design. In comparison to 2017, the 
number of applications filed directly to the IPO is 
higher for 8 applications (around 7,3%).

Bearing in mind the possibility of filing requests for 
the protection of more designs by one application 
(multiple application), a total of 195 applications 
was filed. The number of filed industrial designs is 
higher for 9 industrial designs (around 4,85%) in 
comparison to the previous year.

By means of the Hague Agreement, 181 applications 
of industrial designs were filed, including 764 designs, 
which is for 84 applications less in comparison to the 
2017 (around 31,7%) and for 540 industrial designs 
(around 41,4%) less in comparison to the 2017.

Структура пријава индустријских дизајна у периоду од 2009. до 2018. године
Structure of the applications of industrial design in the period 2009 to 2018

Година
Year

Међународне 
пријаве1

International
аpplications1

Националне пријаве2

National applications2 Укупно
TotalСтране

Foreign
Домаће

Domestic

2009 197 17 118 332

2010 258 23  81 362

2011 280 24  78 382

2012 343 22  66 431

2013 284 30  94 408

2014 219  9  97 325

2015 251  19  86 356

2016 282  16  91 389

2017 265  18  92 375

2018 181  22 96 299

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 2018. године 
показује много већи проценат пријава домаћих 
подносилаца (81,35%). Од укупног броја пријава 
домаћи подносиоци поднели су 96 пријава, а 
страни подносиоци 22 пријаве индустријског 
дизајна. Највећи број пријава индустријског 
дизајна који су страни пријавиоци поднели 
непосредно Заводу је из Италије са 6 пријава. 
Затим следе пријавиоци из Јапана са 4 пријаве, 
Сједињених Америчких Држава и Велике 
Британије са по три пријаве, Шведске са две 
пријаве и пријавиоци из Немачке, Француске, 
Шпаније и Лихтенштајна са по једном пријавом. 

Пријаве индустријских дизајна у националном 
поступку, током 2018. 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.  Друге класе Локарнске класификације које 
су биле често заступљене у 2018. години су: класа 
07 којој припадају производи за домаћинство; 
класа 06 за намештај; класа 23 за опрему за 
дистрибуцију течности, санитарије, грејање, 
вентилацију и климатизацију; класа 32 за графичке 
симболе, логотипе, декоративне узорке за површине 
и орнаменте; класа 12 за средства транспорта 
и дизалице; класа 21 за игре, играчке, шаторе и 
спортску опрему и класа 01 за намирнице. 

The structure of the number of industrial design 
applications field directly to the IPO taking into 
account domestic and foreign applicants in the course 
of 2018 shows a much greater percentage of the 
applications of the domestic applicants (81,35%). 
From the total number of applications, the domestic 
applicants filed 96 applications, and the foreign 
applicants 22 applications of industrial design. The 
greatest number of applications of industrial design, 
that the foreign applicants filed directly in the IPO 
comes from Italy with 6 applications. Then, the 
applicants from Japan follow with 4 applications, 
the USA and Great Britain with 3 applications each, 
Sweden with two applications, and the applicants 
from German, France, Spain and Lichtenstein follow 
with one application each.

The applications of industrial design in the 
national procedure, in the course of 2018, mostly 
referred to the registration for class 09 of the 
Locarno Classification for Industrial Design that 
includes packages and utensils for transport and 
storage of goods. Other classes of the Locarno 
Classification that were often found in 2018 are 
the following; class 07 for household products; 
class 06 for furniture; class 23 for the equipment 
for the distribution of fluids, sanitations, heating, 
ventilation and acclimatization; class 32 for 
graphical symbols, logos, decorative samples for 
the surfaces and ornaments; class 12 for the means 
of transport and elevators; class 21 for toys, games, 
tents and sports equipment  and class 01 for food.

Број пријава индустријских дизајна страних подносилаца у 2018. години  
које су поднете непосредно Заводу

 Number of the applications of industrial design from foreign applicants in 2018 
filed directly in the IPO
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Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији
Industrial design applications by Locarno classification

Структура регистрованих индустријских дизајна у периоду од 2009. до 2018. године
Structure of the registered industrial designs in the period of 2009 to 2018

Година
Year

Међународне 
регистрације1

International
registrations1

Националне регистрације2

The national registrations2 Укупно
TotalСтране

Foreign
Домаће

Domestic

2009 180 28 59 267

2010 225 23 92 340

2011 255 19 60 334

2012 319 19 49 387

2013 293 19 38 350

2014 208 35 58 301

2015 229 10 48 287

2016 251 13 82 346

2017 247 27 70 344

2018 176 15 91 282

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

2  Регистровани индустријски дизајни поднети непосредно Заводу 
Registered industrial designs directly in the IPO

Током 2018. године окончан је поступак 
испитивања за 330 пријава, од тог броја поступак 
је окончан позитивно за 282 пријаве, а негативно 
за 48 пријавa. Од позитивно окончаних пријава 
106 је поднето непосредно Заводу, а 176 је 
регистровано на основу Хашког аранжмана. Од 
укупног броја негативно окончаних пријава, 48 
пријава је поднето непосредно Заводу. 

In the course of 2018, final decisions were reached in 
the examination procedure for 330 applications, and 
from that number the positive decision was passed for 
282 applications and negative for 48 applications. 
From the positive results, 106 decisions were filed 
directly in the IPO and 176 were registered on the 
basis of the Hague Agreement. From the total number 
of negative decisions, 48 applications were filed 
directly in the IPO.

Класа 9/Class 9
21%

Класа 6/Class 6
8%

Остало/Others
26%

Класа 23/Class 23
7%

Класа 1/Class 1
4%

Класа 7/Class 7
18%

Класа 21/Class 21
4%

Класа 32/Class 32
7%

Класа 12/Class 12
5%
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На крају 2018. године у Републици Србији је 
било укупно 700 важећих индустријских дизајна 
који су регистровани у националном регистру.

Током 2018. године десетоструко је повећан 
број захтева за издавање потврда и уверења 
за међународно регистроване дизајне у 
односу на претходну годину. На писани захтев 
странака, пружене су и 32 комерцијалне услуге 
претраживања дизајна за територију Републике 
Србије.

У 2018. години настављени су претходних 
година започети пројекти у сарадњи са 
Европским заводом за интелектуалну својину. 
Завод је имао свог представника на 17. Састанку 
о размени искустава и уједначавању праксе 
између EUIPO и националних завода у области 
индустријског дизајна (17th Liaison Meeting 
on Designs) у Аликантеу, где се разматрала и 
имплементација „Пројекта CP6” који се односи 
на хармонизацију праксе у области дизајна. 
Сваки представник земаља учесница је био 
позван да се усмено изјасни о имплементацији 
наведеног пројекта, што је учинила и Република 
Србија преко свог представника. 

At the end of the 2018, in the Republic of Serbia, 
there was a total of 700 valid industrial designs 
that were registered in the national register.

In the course of 2018, the number of requests for 
the issuing of certificates was increased for ten 
times for the internationally registered designs 
in comparison to the previous year. At the written 
request of the parties, 32 commercial services of 
search of designs for the territory of Serbia were 
provided.

In 2018, the projects were continued that had 
been initiated in the previous years in cooperation 
with the European Union Intellectual Property 
Office. The IPO had its representative at the 17th 
Liaison Meeting on Designs about the exchange 
of experiences and harmonization of practice 
between EUIPO and the national offices in the 
field of industrial design in Alicante, where also 
implementation of the Project CP6 was considered 
that refers to the harmonization of practice in 
the field of design. Every representative of the 
participating countries was invited to present his 
statement  discussing the implementation of the 
mentioned project, as the Republic of Serbia did 
via its representative. 
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Ознаке географског 
порекла
Indications of
geographical orgin

У току 2018. године поднете су две пријаве 
за регистровање ознака географског порекла: 
„Пешкири шабачког краја“ као име порекла и 
„Делиблатски мед“ као име порекла. Донето 
је и једно решење о изменама и допунама 
специфичних карактеристика за име порекла 
„Хомољски мед“.

У погледу нових ознака географског порекла, у 
току 2018. године регистроване су три ознаке: 
„Ивањички кромпир“ као географска ознака, 
„Лесковачка спржа“ и „Пешкири шабачког 
краја“ као име порекла. У току 2018. године 
поднетe су и две пријаве за признање статуса 
овлашћеног корисника ознака географског 
порекла за “Сјенички крављи сир“ и „ Сремски 
кулен“

Следеће ознаке географског порекла добиле 
су овлашћене кориснике: географска ознака 
„Ђердапски мед“ добила је овлашћеног 
корисника а то је Пчеларско друштво „Голубачки 
град“ Голубац; име порекла „Сјенички крављи 
сир“ добило је овлашћеног корисника а то је 
СЗТУР „ЛАВ“ - Предузетничка радња Нурија 
Турковић из Сјенице; име порекла „Сјеничка 
јагњетина“ добило је овлашћеног корисника а 
то је „Предузеће за производњу, промет и услуге 
Турковић д.о.о“ из Сјенице; име порекла „Сремски 
кулен“ добило је овлашћеног корисника а то 
је  „Радња за производњу месних прерађевина 
BUT & CO“ - Предузетничка радња Миленко 
Јовановић из Лаћарка; и на крају, име порекла 
„Сјенички крављи сир“ добило је овлашћеног 
корисника привредно друштво „BENI-KOMERC 
д.о.о“ из Сјенице.

In the course of 2018, two applications were 
filed for the registration of the indications of 
geographical origin: “Towels from the District of 
Sabac” as the appellation of origin  and the “Honey 
from Deliblato” as the appellation of origin. One 
decision has been passed about the amendments 
of the characteristics for the appellation of origin 
“Honey from Homolje”.

With regard to the new indications of geographical 
origin, in the course of 2018, three indications were 
registered: “Potato from Ivanjica”, as geographical 
indication, Fried pork delicacy” and “Towels from 
the District of Sabac” as appellations of origin. 
In the course of 2018, two applications were filed 
for the grant of the status of the authorized user 
of the indications of geographical origin for “Cow 
Cheese from Sjenica” and “Peperoni Sausage 
from Srem”.

The following indications of geographical origin 
got the authorized users: geographical indication 
“Honey from Djerdap” got the authorized user 
– the Associations of the Producers of Honey 
“The Town of Golubac”; appellation of origin 
“Cow Cheese from Sjenica” got the authorized 
user in particular “Lav” – Manufacture of Nurij 
Turkovic  from Sjenica; appellation of origin 
“Lamb from Sjenica” got the authorized user- “ 
Company for Production, Marketing and Services 
Turkovicć Ltd.” from Sjenica; appellation of origin 
“Peperoni Sausage from Srem” got the authorized 
user – Manufacture for the Production of Meat 
Delicacies BUT&CO” – manufacture shop of 
Milenko Jovanovic from Lacćarak; and in the end 
–appellation of origin “Cow Cheese from Sjenica” 
got the authorized user – business company 
“BENI-KOMERC,ltd.” from Sjenica.
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Као и претходних година, у 2018. години су 
одржана бројна предавања и консултације у 
области ознака географског порекла широм 
Србије, уз учешће на различитим сајмовима 
у земљи, а део тих активности приказан је у 
статистичком делу извештаја „Едукација и 
информисање“. 

Представник Завода је учествовао на „Belgrade 
food show“ у организацији USAID и SEEDEV, 
учествовао је и у раду савета као и члан жирија 
комисије за оцену квалитета „Сајма етно хране и 
пића“ у Београду. 

Пешкири шабачког краја

Име порекла „Пешкири шабачког краја“ је 
четврта ознака географског порекла која је 
регистрована као производ домаће радиности 
под редним бројем 78, од 78 колико их је до 
сада регистровано код Завода за интелектуалну 
својину Републике Србије.

Производи са именом порекла „Пешкири 
шабачког краја“ производе се искључиво на 
подручју два града, Шапца и Лознице, и три 
општине: Богатић, Владимирци и Коцељева. 
Пријаву за регистровање овог имена порекла 
поднели су Градска организација инвалида рада 
Шабац, Ткачка радионица „Стари занати“ и 
Занатска задруга „Повесмо“ из Шапца.

„Пешкири шабачког краја“ израђују се ручно 
од природних сировина за ткање, памука, лана 
и конопље на платну тканом на хоризонталним 
разбојима у разним техникама ткања. Пешкири 
су украшавани везом, памучним концем у 
боји, различитим врстама бодова, извођени су 
најчешће стилизовани флорални, зооморфни, 
антропоморфни орнаменти и поруке на даровним 
и заветним пешкирима. Украшавање чипком 
или ресама представља завршну фазу израде 
пешкира. Њима су украшавани ужи делови 
пешкира. Чипка се формирала техником која се 
назива хеклање или кукичање. Мотиви и шаре 
су реплике оригиналних пешкира који се чувају 
у Етнолошкој збирци Народног музеја Шабац. 
„Пешкири шабачког краја“ добили су назив 
према шари у пољу и њиховој намени. Изузетак 
је „Текеришки пешкир“ који је добио назив према 
историјском месту Текериш, на чијем подручју су 
се водиле најжешће борбе у Церској бици 1914. 
године у Првом светском рату.

Прича о „Текеришком пешкиру“ је прича о 
рањеном војнику Милети Милутиновићу из 
села Седлара код Свилајнца, војнику Другог 
прекобројног пука Комбиноване дивизије који 
је средином августа 1914. године у току борбе 
са вишеструко надмоћнијим аустроугарским 
снагама на планини Церу у близини места 
Текериш био рањен у обе ноге. Иако тешко рањен 

As in the previous years, in 2018, numerous 
lectures and consultations were held in the field of 
indications of geographical origin all over Serbia, 
with the participation at the numerous fairs in the 
country and part of those activities was shown in 
the statistical table of the report “Education and 
Information”.

The representative of the IPO participated in 
the “Belgrade Food Show” in the organization 
of USAID and SEEDEV, and participated in the 
work of the council and as a member of the panel 
of judges for the evaluation of quality of “ Fair of 
Ethno Food and Drinks” in Belgrade. 

Towels from the Town of Sabac

Appellations of Origin “Towels from the Town of 
Sabac” is the fourth appellation of origin which is 
registered as the product of the home manufacture 
under the serial number 78, from the 78 that have 
so far been registered at the Intellectual Property 
Office of the Republic of Serbia.

Products with the appellation of origin “Towels 
from the Town of Sabac” are produced exclusively 
on the territory of two towns, Sabac and Loznica 
and three municipalities: Bogaticć, Vladimirci 
and Koceljevo. Application for the registration 
of this appellation of origin  was filed by the 
Town Association of Invalids of Work of Sabac, 
Weaving Workshop “Old Skills” and Handicraft 
Association “Povesmo” from Sabac.

“Towels from the Town of Sabac”are made by hand 
from the natural raw materials for weaving, cotton, 
linen, and hemp on the linen weaved on horizontal 
loom in various weaving techniques. Towels 
were embellished by embroidery, cotton thread 
in color and various kinds of stiches; most often 
there is the stylization of floral, zoomorphic and 
anthropomorphic ornaments and messages intended 
for gifts and oaths. The ornaments in the form of lace 
or fringes is representing the last phase of the making 
of towels. The narrow parts of towel are decorated 
this way. The lace is formed by a technique named 
crocheting or needlework. The motifs or decorations 
are replicas of the original towels preserved in the 
Ethnological Collection of the National Museum 
of Sabac.  “Towels from the Town of Sabac” got 
their name according to the ornament and use. 
The exception is the “Towel of Tekeris” that got its 
name from the historic place Tekeris, where the most 
violent battles took place during the Battle of the 
Mountain Cer in 1914 during the First World War.

The story about the “Towel of Tekeris” is a story 
about the wounded solder Mileta Milutinovicć from 
the village of Sedlar next to the Town of Svilajnac, 
the solder of the Second Battalion of the Combined 
Division which, in the middle of August 1914 during 
the fearsome battle with the many times superior 
Austro-Hungarian forces on the mountain of Cer, 
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успео је некако да дође до једне напуштене куће 
и да из сандука са девојачком спремом узме два 
пешкира да би превио ноге. Са пешкирима прешао 
је и албанско беспуће и учествовао у пробоју 
Солунског фронта и на шездесетогодишњицу 
Церске битке 1974. године, вратио се на место 
одакле је узео пешкире. Како више није била 
жива девојка из чије су девојачке спреме узети 
пешкири, један од преосталих пешкира предат је 
месној канцеларији, а следеће године нашао се у 
сталној поставци Шабачког музеја. 

near the place Tekeris, was wounded in both legs. 
Although heavily wounded, he somehow managed to 
reach the abandoned house and to take two towels 
as bandages for his legs from the chest with some 
girls towels, blankets and pillows prepared for 
marriage as dowry. With those towels he succeeded 
in crossing the Albanian mountains and took place 
in the breach of the Thessaloniki Front and at the 
celebration of the 60th anniversary of the Battle of 
Cer in 1974 he came back to the place from which 
he took the towels. Since the girl to whom the dowry 
belonged and from whom he took the towels was 
no longer alive, one of the remaining towels was 
entrusted to the local government office and next 
year it was included in the funds of the permanent 
exhibition of the Museum in Sabac. 
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Ауторско и сродна права
Copyright and related 
rights

У 2018. години Заводу за интелектуалну својину 
поднето је 257 пријава за уношење у евиденцију 
и депоновање ауторских дела и предмета сродних 
права. У истом периоду издато је 1228 извештаја 
и потврда о подацима из eвиденције депонованих 
ауторских дела и предмета сродних права, што је 
20% више него у претходној години.

Надзор над радом организација за 
колективно остваривање ауторског и 
сродних права
У 2018. години издато је решење о обнављању 
дозволе за рад Организацији фотографских аутора 
- ОФА.

Такође, Одсек за ауторско и сродна права обављао 
je послове надзора над радом организација за 
колективно остваривање ауторског и сродних 
права са циљем да утврди да ли је пословање 
организација у складу са Законом и њиховим 
општим актима. Обављена је анализа годишњих 
извештаја о пословању организација Сокој, ОФПС, 
ПИ, ОФА у 2017. години која је обухватила и 
анализу финансијских извештаја, годишњих 
обрачуна накнада, извештаја независних ревизора, 
као и извештаја управних и надзорних органа ових 
организација.  

Прегледом интернет страница свих организација 
обављена је провера да ли организације 
благовремено и детаљно обавештавају кориснике, 
чланове и друга лица о значајним информацијама 
о свом раду, као и да ли благовремено објављују 
своје опште акте и другу документацију прописану 
Законом о ауторском и сродним правима. О 
утврђеном чињеничном стању састављене су 
службене белешке, а поједине организације су 
позване да допуне информације и документацију 
која недостаје.

In 2018, in the Intellectual Property Office, 257 
applications were filed for the entry into register and 
the depositing of copyright works and subject matter 
of related rights. In the same period, 1228 reports and 
certificates were issued from the register of deposited 
copyright works and subject matter of related rights, 
which is for 20% more than in the previous year.

Supervision over the work of the 
organizations for collective management 
of copyright and related rights
In 2018, a decision was issued about the renewal 
of the license for work to the Organization of 
Photographic Authors –OFA.

Also, the Department for Copyright and Related 
Rights performed the tasks of supervision over the 
work of organizations for collective management of 
copyright and related rights with the aim to establish 
if the business of the CMOs is in compliance the 
Law and their general acts. The analysis has been 
performed of annual reports of doing business in 
the organization SOKOJ, OFPS, PI, OFA and in 
the 2017, it also included the analysis of financial 
reports, annual calculation of remunerations, 
reports of independent auditors, as well as the 
reports of administrative and supervisory bodies of 
these organizations.

By the survey of the internet pages of all 
organizations, checking has been performed if 
the organizations duly inform in detail the users, 
members and other persons about the important 
information relating to their work, and if they duly 
publish their general acts and other documentation 
prescribed by the Law on Copyright and Related 
Rights. Official minutes were composed about the 
established facts and certain organizations were 
invited to fill in the information and documentations 
missing. 
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У току 2018. године Завод је поступао и по 
примедбама на рад организација поднетим од 
стране носилаца права, чланова организације 
или трећих лица. На основу обављеног надзора, 
Завод је организацијама ОФПС и УФУС АФА 
ЗАШТИТА издао налоге за отклањање уочених 
неправилности.

Давање сагласности на предложене 
тарифе накнада 

У току 2018. године Завод је дао сагласност на 
део Предлога тарифе за остваривање права на 
накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма који су му упутиле 
организације СОКОЈ, ОФПС и ПИ. Сагласност 
је дата у погледу висине и начина обрачуна 
накнаде за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма у превозним 
средствима, за јавно саопштавање музичких 
дела, интерпретација и фонограма у биоскопима, 
позориштима и у билијар салама, као и за јавно 
саопштавање музичких дела, интерпретација и 
фонограма у холовима и рецепцијама.

Захтев организације СОКОЈ за давање сагласности 
на предлог Тарифе о јавном извођењу окончан је 
доношењем закључка о обустављању поступка.

У поступку доношења решења о давању 
сагласности обављене су детаљне анализе страних 
и домаћих тарифа накнада и праксе колективног 
остваривања ауторског и сродних права на 
међународном плану.

Послови у вези са поступцима по 
жалбама и тужбама 

Одговорено је на две жалбе уложене на решење 
Завода којим је одбијен захтев за понављање 
поступка и решење Завода којим је издат налог 
организацији. 
Управном суду је послато 7 одговора на тужбе 
на решење Завода којим је дата сагласност 
на предлог тарифе накнада за кабловско 
реемитовање филмских дела. Тужбе су поднете од 
стране кабловских оператера и једног удружења 
кабловских оператера.

Остале активности 
Поступајући по захтевима физичких и правних 
лица, Завод је издао 6 мишљења о примени 
одредаба Закона о ауторском и сродним правима, а 
одговорио је и на 4 захтева за давање информација 
од јавног значаја. Обављена је анализа Извештаја 
о току вишегодишњих преговора са Светском 
трговинском организацијом и припремљене су 
одговарајуће допуне текста у делу који се односи  
на ауторско и сродна права. Припремљена је 
информација Европској комисији у вези питања 
из области ауторског и сродних права која су 
била постављена на седници Заједничког одбора, 
одржаној јуна месеца у Београду, у оквиру 
Поглавља 7 - Право интелектуалне својине.

In the course of 2018, the IPO acted in accordance to 
suggestions relating to the work of the organizations 
and filed by the holders of rights, members of the 
organization and third persons. On the basis of the 
supervision performed, the IPO issued instructions 
to the organizations OFPS and UFUS AFA 
PROTECTION with the directives to remove the 
noticed irregularities.

Giving approval to the proposed tariffs 
of remunerations
In the course of 2018, the IPO gave approval for 
the Proposal of the Tarff for the realization of the 
right to remuneration for the public communication 
of musical works, performances and phonograms 
sent by the organizations SOKOJ, OFPS and PI. The 
approval was given with regard to the height and 
manner of calculation of the remuneration for public 
communication of musical works, interpretations 
and phonograms in the public transport, for public 
communication of musical works, performances and 
phonograms in cinemas and in the pool halls, as well 
as for the public communication of musical works, 
performances and phonograms in launges and at the 
receptions.

The request for the organization SOKOJ for giving 
approval at the proposal of the Tariff concerning 
public performances is finalized by passing decision 
of the cancellation of procedure.

In the procedure of passing decisions on the giving 
of approval, detailed analysis were made of foreign 
and domestic tariffs for remuneration and practice 
of collective  management of copyright and related 
rights at the international level.

Tasks and procedures relating to 
appeals and legal suits
It has been answered to two appeals filed against 
the decision of the IPO rejecting request for the 
repeating of procedure and the decision of the IPO 
giving direction to the organization.

The Administrative Court was sent seven answers 
to appeals against the decision of the IPO giving 
agreement to the proposal of tariffs for remunerations 
for cable rebroadcasting of film works. The legal 
suits were filed by the cable operators and one 
association of cable operators.

Other activities
Acting according to the requests of natural and 
legal persons, the IPO issued 6 opinions on the 
implementation of provisions of the Law on 
Copyright and Related Rights and answered to the 
four requests for the providing of information of 
public importance. Analysis has been  performed  of 
the Report of the course of the negotiations lasting 
for several years with the World Trade Organization 
(WTO) and appropriate additions to the text have 
been prepared in the part relating to copyright 
and related rights. Information has been prepared 
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Предузећу за издавачко-пропагандну делатност, 
„CITY RECORDS“ д.о.о. из Београда издатa 
је лиценца за производњу оптичких дискова и 
производних делова (стампера).

Учешће на међународним семинарима 
и конференцијама 

Запослени у Одсеку за ауторско и сродна права 
учествовали су на више међународних семинара 
и конференција. Присуствовали су следећим 
семинарима које је организовала Светска 
организација за интелектуалну својину (WIPO): 
Семинару о ауторском и сродним правима 
посвећеном значају Маракешког и Пекиншког 
споразума, одржаном у Тирани у марту, 
Регионалном семинару о ауторском и сродним 
правима и колективном остваривању права који 
је одржан у Подгорици у априлу и Регионалном 
семинару о развоју и примени националне 
стратегије права интелектуалне својине, одржаном 
у Риги у мају месецу.

Запослени у Одсеку за ауторско и сродна права 
су учествовали и на два семинара организована у 
оквиру Међународног пројекта сарадње у области 
ауторског и сродних права Министарства културе 
и туризма Турске.  На Семинару о ауторском и 
сродним правима који је одржан у Тбилисију, 
фебруара месеца представници Завода упознали 
су присутне са правном регулативом Републике 
Србије која се односи на ограничења ауторског 
и сродних права. На округлом столу посвећеном 
колективном остваривању ауторског и сродних 
права одржаном у Кијеву марта месеца, 
представници Завода изнели су своја искуства 
у погледу надзора над радом организација за 
колективно остваривање ауторског и сродних 
права у Републици Србији.

Представници Завода су учествовали и на Панелу 
посвећеном заштити права на аудиовизуелним 
делима у Словенији, Хрватској и Србији, који 
је одржан  септембра месеца у Порторожу, као 
и на семинару који је под називом „Последњи 
трендови у колективном остваривању права 
на накнаду од приватног копирања“ одржан у 
Будимпешти децембра месеца.

for the European Commission regarding the issues 
from the field of copyright and related rights that 
were asked at the session of the Joint Committee, held 
in the month of June in Belgrade, in the framework of 
Chapter 7  – Intellectual property.

The company for the publishing and propaganda 
activities, “CITY RECORDS”, ltd, from Belgrade was 
issued license for the production of optical discs and 
production parts (Stampers).

Participation at the domestic and 
international seminars and conferences
Employees at the Department for Copyright and 
Related Rights participated at several international 
seminars and conferences. They attended the 
following seminars organized by the World 
Intellectual Property Organization (WIPO): Seminar 
on the Copyright and Related Rights dedicated to the 
importance of Marrakesh and Beijing treaties, held 
in Tirana in March, Regional Seminar on Copyright 
and Related Rights and collective administration 
of rights held in Podgorica in April and Regional 
Seminar on the development and implementation of 
the national intellectual property strategy, held in 
Riga in the month of May.

Employees in the Department for Copyright and 
Related Rights participated also at two seminars 
organized in the framework of the International 
Project of Cooperation in the field of copyright and 
related rights of the Ministry of Culture and Tourism 
of Turkey. At the seminar dedicated to copyright 
and related rights held in Tbilisi in February, the 
representatives of the IPO acquainted all the present 
persons with the legal regulation of the Republic of 
Serbia which refers to the limitations of copyright 
and related rights. At the round table dedicated to 
the collective administration of copyright and related 
rights held in Kiev in March, the representatives of 
the IPO showed their experiences with regard to the 
supervision over the work of organizations for the 
collective administration of copyright and related 
rights in the Republic of Serbia.

The representatives of the IPO participated at the 
panel discussion dedicated to the protection of rights 
over the audiovisual works in Slovenia, Croatia and 
Serbia held in September in Portoroć, as well as at 
the seminar under the title “The latest trends in the 
collective realization of the right to remuneration 
in case of private copying” held in Budapest in the 
month of December.
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Регистри
Registers

Поднете пријаве за признање права индустријске својине
Applications filed for the grant of industrial property rights

Година
Year

2014 2015 2016 2017 2018

Пријаве патената
Patent applications 207 187 207 183 167

PCT (национална фаза)
PCT (national phase) 5 4 6 1 7

Захтеви за валидацију европских проширених патената
Requests for the validation of European extended patents 508 685 992 1174 1427

Пријаве жигова
Trademark applications 2034 2153 2219 2077 2190

Пријаве малих патената
Petty patents applications 66 64 61 75 70

Пријаве индустријског дизајна
Industrial design applications 106 105 107 110 118

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

231 226 255 259 257

Захтеви за установљење географских ознака порекла
Claims for the establishment of geographical indications of origin 2 3 4 8 2

Захтеви за признање својства овлашћеног корисника
Requests for the grant of the capacity of the authorized user 2 / 3 4 2

Захтеви за издавање лиценци за производњу оптичких дискова
Requests for giving licenses for the production of optical discs 1 1 / 1 1

Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити
Requests regarding the supplementary protection certificates 10 16 20 10 17
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Регистрована права индустријске својине 
Registered industrial property rights

Година /Year
2014 2015 2016 2017 2018

Националне патентне пријаве
National patent applications 105 86 68 47 44

Проширени европски патенти
Extended European patents 283 225 158 176 109

Валидација европских патената
Validation of European patents 215 423 747 1041 1376

Мали патенти
Petty patents 52 31 40 43 53

Жигови
Trademarks 1328 1268 1938 2202 2237

Индустријски дизајни
Industrial designs 93 75 95 97 106

Признате ознаке географског порекла
Granted indications of geographical origin 3 / 3 5 3

Призната својства овлашћеног корисника ознаке 
географског порекла
Granted characteristics of the authorized user of the 
indication of the geographical origin

/ 1 4 1 5

Сертификати о додатној заштити
Certificates of supplementary protection / 5 8 9 7

Промене по регистрованим правима индустријске својине 
Changes per registered industrial property rights

Година / Year
2014 2015 2016 2017 2018

Промена имена и адресе 
Changes of name and address 802 770 961 1045 953

Пренос права 
Transfer of rights 607 513 851 611 495

Лиценца и залога
Licence and pledge 239 215 148 145 151

Број продужених права индустријске својине 
Extended validity of industrial property rights

Година /Year

2014 2015 2016 2017 2018

Патенти
Patents 2464 2607 3230 3656 4483

Мали патенти
Petty patents 160 126 149 134 118

Жигови
Trademarks 968 983 1667 2052 1723

Индустријски дизајни
Industrial designs 203 218 142 30 45

Овлашћени корисници ознака географског порекла
Autorized users of indications of geographical origin 5 2 4 5 1

У 2018. години Завод је издао 2602 уверења о 
подацима о којима води службену евиденцију у 
регистрима права индустријске својине, донео је 
479 решења о престанку патента/малог патента 
и послао је 1869 позива за плаћање такси за 
одржавање, односно за продужење важења 
права. Током 2018. године, у Регистар заступника, 
Завод је унео 6 нових и  обновио  63 уписа. 

Такође, у 2018. години, Завод је своју архивску 
грађу предао Архиву Југославије и то 198,20 
дужних метара, за период  1975-2005.

In 2018, in the IPO 2602 certificates were issued with 
regard to data contained in the official registers of IP 
rights, 479 decisions were passed on the termination 
of patents or petty patents  and  1869 invitations 
were issued  for the payment of the maintenance fees 
for the duration of rights. In the course of 2018, the 
IPO entered into the register of representatives 6 new 
persons and continued 63 entries. 

Also, in 2018, the IPO forwarded its archive to the 
Archive of Yugoslavia, in particular  198,20 meters 
for the period  1975-2005.
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Информационе услуге и 
издаваштво
Information system and 
publishing

Електронско подношење пријава и 
поднесака

Систем е-Пријава за електронско подношење 
пријава и поднесака жигова, патената, малих 
патената и индустријског дизајна функционише 
од 2016. године. Редовне активности у области 
промоције и унапређења система допринеле су 
већем преласку на електронски начин подношења 
пријава за заштиту права индустријске својине 
и других поднесака, превасходно од стране 
заступника. У приложеној табели приказан је 
упоредни број електронски поднетих пријава за 
заштиту права индустријске својине у 2017. и 
2018. години:

Примењен је систем WIPO e-PCT за електронско 
подношење међународних ПЦТ пријава патената.

Врста права
Kind of right

Број Е-пријава
Number  of  e-applications

2017 2018

Европски патент 
European patent 793 1.067

Колективни жиг
Collective trademark 1 0

Национални патент
National patent 5 10

Индивидуални жиг
Individual trademark 229 311

Мали патент
Petty patent 5 1

Индустријски дизајн
Industrial design 1 3

Укупно
Total 1.034 1.392

Electronic filing of applications and 
submissions

Sistem of E-filing which enables the filing of 
applications and submissions referring to trademarks, 
patents, petty patents and industrial design 
electronically has started to be functional in 2016. 
Regular activities in the fields of promotion and 
improvement of the system, contributed to a greater 
transition to usage of E-filing system for the protection 
of industrial property rights as well as for filing the 
other submissions related to industrial property 
rights applications and registrations. The system 
usage increased mostly by the IP attorneys. The 
accompanying table shows the comparative number 
of electronically filed applications for the protection 
of industrial property rights in 2017 and 2018:

The WIPO e-PCT system for electronic filing of 
international PCT patent applications has been 
applied.
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Развој информационог система

У погледу развоја система за вођења поступака 
признања и одржавања права интелектуалне 
својине, рађено је на унапређењу дијаграма тока 
пословних процеса и усклађивању са измењеним 
прописима. Вршене су припреме за примену 
новијих верзија програмских модула система: 
WIPO Suite - IPAS, WIPO Publish, WIPO Scan, 
eDMS, и WIPO Patent OCR platform. 

Завод је активно учествовао у актуелним пројектима 
Европске патентне организације: 

- Квалитет на извору (Quality at Source);
- Обједињени приказ правног статуса европских 
патената (Federated European Patent Register 
Service) и
- Пилот група за развој електронског подношења 
патената (Hosted Filing Submission - HFS).

Настављена је сарадња са Заводом за 
интелектуалну својину Европске уније - ЕУИПО, у 
оквиру пројеката TMView, DesignView и TMClass. 
Обављене су припреме за укључење класификације 
индустријских дизајна на српском језику у систем 
DSClass. Подаци о националним жиговима и 
дизајну су редовно ажурирани у системе TMView 
и DesignView.

Завод је организовао развојне активности у 
склопу интегрисања регистара интелектуалне 
својине у систем Е-инспектор путем јединствене 
сервисне магистрале државне управе. Обављана је 
виртуализација сервера као и припреме за примену 
капацитета државног дата центра.

Гласник интелектуалне својине

Завод је у току 2018. објавио 12 бројева Гласника 
интелектуалне својине. Гласник се објављује 
у електронској форми на сајту Завода једном 
месечно. 

The development of the information system

In regard to the program used for the administration 
of applications (IPAS), configuration diagrams 
have been changed in line with the changes of legal 
acts in 2018. Preparation for the application of new 
versions of program’s modules of administration 
system have been conducted for: WIPO Suite - 
IPAS, WIPO Publish, WIPO Scan, eDMS, и WIPO 
Patent OCR platform.

Office actively participated in ongoing projects of 
European Patent Organization:

- Quality at Source;
- Federated European Patent Register Service and
- Hosted Filing Submission – HFS

Cooperation with the European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO) continued in 2018 within 
the framework of the projects: TMView, DesignView 
and TMClass. Preparation for inclusion of industrial 
design classification in Serbian language in system 
DSClass has been elaborated. The data on national 
trademarks and designs were regularly updated in 
TMView and DeignView databases.

The Office had developing activities within the 
project of integration of intellectual property 
registers in the system E-inspector through 
the unique service system of government 
administration. Virtualization of server has been 
done as well as preparation for capacity application 
of state data center.

Intellectual Property Gazette

In 2018, the Office published 12 issues of the 
Intellectual Property Gazette which were published in 
electronic form on a monthly bases and each issue is 
available at the website of the Office.
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Едукација 
и информисање
Education 
and information

Центар за едукацију и информисање – ЕИЦ пружао 
је, као и претходних година, различите врсте услуга 
и информација, обављао едукације и промовисао 
права  интелектуалне својине. Широк спектар услуга 
био је прилагођен различитим циљним групама 
корисника, међу којима су била привредна друштва 
и институције за подршку привреди, научно-
истраживачке организације, високо-школске и друге 
образовне институције, органи за спровoђење права 
интелектуалне својине и други. 

У току 2018. године организована су предавања, 
семинари и конференције о поступцима заштите, 
коришћењу и управљању правима интелектуалне 
својине. За мала и средња предузећа (МСП), 
наставило се са пружањем посебних услуга као што 
су: дијагностика интелектуалне својине у оквиру 
сарадње са Европском патентном организацијом 
(ЕПО), услуге консултација „1 на 1“ у оквиру пројекта 
Европске уније ВИП4СМЕ у коме је Завод један 
од партнера и консултације током наступа Завода 
на привредним сајмовима. Поред свакодневног 

Education and Information Center - EIC offered 
various types of services and information, 
organized different educational activities and 
promoted intellectual property rights. A wide 
range of services has been adapted to various 
target user groups, among which were business 
entities and business support institutions, scientific 
research organizations, higher education and other 
educational institutions, intellectual property 
enforcement authorities and other. 

In the course of 2018, lectures, seminars and 
conferences on procedures for protection, use and 
management of intellectual property rights were 
organized. For small and medium enterprises (SMEs), 
it continued to provide special services such as: 
intellectual property pre-diagnosis in cooperation with 
the European Patent Organization (EPO), services 
for SME consultation “1 to 1” within the European 
Union project VIP4SME, where one of the partners is 
the Serbian Office, as well as delivering consultations 
during the trade and inventor’s fairs where the Office 

ЕИЦ активности у 2018.
EIC activities in 2018
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пријема странака, сви заинтересовани су могли да 
добију информације у вези са условима, поступцима 
заштите пред Заводом и другим питањима у вези 
са правима интелектуалне својине у непосредном 
контакту са запосленима у ЕИЦ, затим током 
термина консултација  “Отворена врата”, сваког 
трећег четвртка у месецу или путем телефона или 
електронске поште. ЕИЦ је спроводио и активности 
едукације и информисања у оквиру националних и 
ЕУ пројеката других партнерских институција.

Самостално или у сарадњи са представницима 
различитих група корисника одржан је 41 догађај 
у виду целодневних семинара, предавања, 
односно радионица којима је присуствовало 
1.323 учесника. Као и ранијих година, највише 
предавања је одржано за студенте и запослене 
на универзитетима, као и за запослене у малим и 
средњим предузећима. Више предавања у низу 
одржано је студентима Факултета организационих 
наука у Београду, Машинског факултета у 
Београду, Правног факултета из Крагујевца, 
институтима из области хемије и биотехнологије 
и ђацима Рачунарске гимназије из Београда. 

Услуге за МСП
Услуга дијагностике интелектуалне својине се 
одвија у оквиру билатералног плана сарадње 
са ЕПО и у току 2018. године пружено је 37 
оваквих услуга производним привредним 
субјектима. Имајући у виду да је Завод стекао 
добру репутацију у погледу пружања услуге 
дијагностике интелектуалне својине, у априлу је 
у Заводу одржан и ЕПО семинар посвећен обуци 
за извођење ове услуге на којој је присуствовало 
преко 40 учесника из националних завода земаља 

Географска покривеност ЕИЦ активности
Geographical coverage of EIC activities

was one of exhibitors. In addition to the day-to-day 
consultations offered by the Office for the customers, 
all interested parties were able to obtain information 
regarding the conditions, procedures for protection 
and other issues on intellectual property rights in 
direct contact with EIC employees within the so-
called “Open Doors” terms, every third Thursday of 
the month. In the “Open Door” terms, during the past 
year, there were 60 clients. The EIC also implemented 
education and information activities within the 
national and EU projects of other partner institutions.

EIC and other Office’s staff, organized in 41 
seminars, lectures or workshop in cooperation with 
representatives of different groups of beneficiaries that 
were attended by 1,323 participants. As in previous 
years, most of the lectures were held for students 
and staff at universities, as well as for employees in 
small and medium-sized enterprises. More lectures 
in the series were held for students of the Faculty 
of Organizational Sciences in Belgrade, Faculty of 
Mechanical Engineering in Belgrade, Faculty of Law 
in Kragujevac, institutes in the field of chemistry and 
biotechnology, Computer gymnasium from Belgrade.

Факултети / Faculties 

Институти / Institutes
Сајмови / Fairs
Привреда / Industry

Дијагностика ИС „1 на 1” / IPD 1 to 1

Services for SMEs
The Intellectual Property Pre-diagnosis services 
were offered within the framework of the 
bilateral cooperation plan with the EPO. In 2018, 
37 such services were provided to manufacturing 
companies. Bearing in mind that the Office has 
gained a good reputation in the field of providing 
Intellectual Property Pre-diagnosis service, EPO 
seminar that was dedicated to the training for 
performing this service, took place in April at 
the Office which was attended by more than 40 
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Број пружених услуга дијагностике ИС 2010-2018
Number of IP Pre-diagnosis services 2010-2018 318

Број национално поднетих пријава за заштиту жига
The number of national trademark applications filed 438

Број националних пријава дизајна
The number of national applications for design 61

Број национално поднетих пријава патената/малих патената
The number of national applications filed for patents and petty patents 33

Број поднетих међународних жигова или захтева за територијално проширење
The number of international trademarks or requests for territorial expansion 161

Број поднетих међународних пријава дизајна
The number of international applications of design 59

Број поднетих PCT/EP пријава патената
The number of filed PCT/EP patent applications 6

Укупно поднетих пријава за права индустријске својине
Total of filed applications for industrial property rights 758

Пружање информација и консултацијa
Свакодневно су пружане различите информације и 
консултације странкама о поступку заштите појединих 
права интелектуалне својине и по другим питањима о 
остваривању права интелектуалне својине у укупном 
броју од 2609 консултација за 2317 странака. 

Поред наведених информација и консултација, 
93 странке су самостално претраживале базе 
индустријске својине у јавној читаоници. У 2018. 
години на писани захтев странака  уз плаћање 
таксе, урађен је 71 библиографски решерш - 
претраживање патентне документације према 
библиографским подацима. 

чланица ЕПО. Један од патентних испитивача из 
Завода са искуством у извођењу ове услуге позван 
је од стране ЕПО да буде један од предавача на 
семинару. Такође, приликом три студијске посете 
делегација из завода Јужноафричке Републике, 
Народне Републике Кине и Црне Горе, вршена је и 
обука или информисање о наведеној услузи.

Структура поднетих пријава за заштиту права 
индустријске својине након извршених услуга 
Дијагностике интелектуалне својине за период од 
2010 – 2018. године.

Број пружених консултација странкама према 
праву интелектуалне својине

Number of consultations to parties 
according to the IP rights

Начин пружања консултација странкама 
Communication channels of consultations

participants from the national offices of the EPO 
member states. Also, during the three study visits 
of delegations from the South African Republic, 
the People‘s Republic of China and Montenegro, 
trainings and information about the service were 
also delivered.

The structure of applications for the protection of 
industrial property rights received by the Office 
after performed services of Intellectual Property 
Pre-diagnosis for the period 2010-2018.

Offering information and consultations
Different information and consultations on the 
proceedings for protection of certain intellectual 
property rights and other issues on the management 
of intellectual property rights were provided on a 
daily basis. 2317 customers were served with 2609 
consultations. 

In addition to the above mentioned information 
and consultations, 93 customers performed 
independently searches through the industrial 
property databases in the public reading room. 
In 2018, on the written request of the customers, 
71 commercial bibliographic searches in patent 
databases were performed.
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Промотивне и друге активности
Представници Завода су наступили на 7 сајмова у 
земљи и иностранству. Од домаћих сајмова Завод 
је био присутан на фестивалу „Наук није баук“ у 
Нишу, на 85. Међународном сајму пољопривреде 
у Новом Саду, на Сајму технике у Београду, 
Сајму шљива у Осечини, Сајму ЗрБизнет у 
Зрењанину и ТЕСЛА фесту у Новом Саду. Под 
покровитељством ЕПО-а Завод је учествовао и на 
Привредном сајму у Цељу на заједничком штанду 
са заводима Словеније и Мађарске. Током 
наведених сајмова посетиоцима и излагачима су 
пружане информације о правима интелектуалне 
својине. У Заводу је 26. априла 2018. 
године, поводом Светског дана интелектуалне 
својине, организована свечаност посвећена 
креативности и иновативности жена на којој је 
поред представника Завода, Министарства за 
иновације, Министарства за просвету, науку и 
технолошки развој, Управе царина, своје искуство 
као предузетника и проналазача представила 
и власница привредног субјекта „Агроуник“, 
Снежана Ђорђевић. 
Крајем септембра Завод је по први пут учествовао у 
манифестацији „Ноћ истраживача“ са поставком 
„Познати српски проналазачи“ припремљеној за 
ту прилику од стране Едукативно-информативног 
центра и запослених из Сектора за патенте. У 
Заводу  су биле изложене и поставке Медицинског 
факултета у Београду и Одељења форензике 
МУП-а Србије, а током два дана манифестације 
Завод је посетило преко 700 посетилаца. 

Издата су три броја Билтена ЕИЦ-а у којима су 
обрађене актуелне теме и догађаји из области 
интелектуалне својине, као и чланци спољних 
сарадника. Рађено је и на одржавању вебсајта 
Завода, написано је преко 70 вести о актуелним 
дешавањима у области интелектуалне својине, а 
ажуриран је и већ постојећи садржај. Током 2018. 
године сајт Завода је посећен 149.300 пута од 
стране 63.800 посетилаца, а по једној сесији у 
просеку је отварано 3.65 страница. 

ЕИЦ је квартално обавештавао Министарство 
привреде о спровођењу Акционог плана 
Стратегије за мала и средња предузећа у делу који 
се тиче подршке у домену интелектуалне својине. 
Представници ЕИЦ су учествовали у раду  Савета 
за сарадњу науке и привреде Привредне коморе 
Србије, а сарађивали су и са представницима 
Министарства привреде ради усаглашавања 
програма подршке за МСП са Актом ЕУ о малим 
и средњим предузећима (Small Business Act).

Током 2018. године у библиотеци Завода 
заведено је кроз програм КОБИС 104 нове књиге,  
извршено задуживање и раздуживање за 152 
књиге, извршена претрага 90 књига за чланове 
библиотеке и кориснике ван Завода и извршено је 
седам међубиблиотечких позајмица.

Promotional and other activities
Representatives of the Office participated in 7 
fairs in the country and abroad. The Office was 
present at the „Science is not a bogyman“ festival 
in Nis, at the 85th International Fair of Agriculture 
in Novi Sad, at the Technical Fair in Belgrade, 
the Plum Fair in Osecina, the ZrBiznet Fair in 
Zrenjanin and the TESLA Fest in Novi Sad. Under 
the auspices of the EPO, the Office participated 
at the Trade Fair in Celje, Slovenia, at a stand 
with Slovenian and Hungarian Offices. During 
these fairs, information on intellectual property 
rights was provided to visitors and exhibitors. 
On April 26, 2018, on the occasion of the World 
Intellectual Property Day, a ceremony dedicated 
to the creativity and innovation of women was 
held at the Office. Besides the representatives 
of the Office, the Ministry of Innovation, the 
Ministry of Education, Science and Technological 
Development, the Customs Administration, 
experience of entrepreneur and the inventor was 
also presented by the owner of the „Agrounik“ 
company, Ms Snezana Djordjevic.

At the end of September, the Office participated 
for the first time in the manifestation „Researchers 
Night“ with the exhibition „Famous Serbian 
Inventors“ prepared for this occasion by the 
employees of the Office and the EIC. At the Office 
were also exhibited the exhibitions of the Medical 
Faculty in Belgrade and the forensics department of 
the Serbian Police. During the two days of the event, 
the Office was visited by more than 700 visitors.

Three issues of the EIC Bulletin were published 
in which current issues and events in the field 
of intellectual property were covered as well as 
articles of external associates. The website of 
the Office was regularly maintained and updated, 
over 70 news were published. During 2018, the 
website of the Office was visited 149,300 times by 
63,800 visitors. By one session an average of 3.65 
pages was opened.

The EIC quarterly informed the Ministry of 
Economy on the Implementation of the Action Plan 
of the Strategy for Small and Medium Enterprises 
in the part dealing with support in the field of 
intellectual property. EIC representative took 
part in the work of the Council for Cooperation 
of Science and Economy of the Serbian Chamber 
of Commerce. EIC also cooperated with 
representatives of the Ministry of Economy in 
order to harmonize SME support programs with 
the Small Business Act.

During 2018, the library of the Office registered 
through the COBISS program 104 new books, 
borrowing and redemption for 152 books, 
performed searches of 90 books for library members 
and users outside the Office were performed and 
seven interlibrary books exchange were made.
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Учешће Завода на пројектима из 
домена активности едукације 

Пројекат IF4TM 

У оквиру Темпус пројекта IF4TM „Институционални 
оквир за трећу мисију на универзитетима у Србији“, 
на коме је Завод један од партнера, поред 7 
високо-образовних институција из Србије, урађена 
је анализа студијских програма и припремљен је 
извештај о унапређењу програма који обухватају 
интелектуалну својину и предузетништво. На 
завршној конференцији пројекта, одржаној 23-
24. новембра 2018. године, представљен је и рад 
руководиоца ЕИЦ, који је базиран на поменутом 
извештају. Стручњаци ЕИЦ су у оквиру пројекта 
учествовали као чланови комисије на такмичењу 
за најбољу студентску идеју Универзитета 
Метрополитен и на завршном такмичењу 
организованом у оквиру пројекта, одржаном у 
Научно-технолошком парку Звездара. Поједини 
циљеви пројекта који се односе на увођење треће 
мисије на универзитетима уграђени су у циљеве 
Стратегије интелектуалне својине која је усвојена у 
октобру 2018. године. 

Пројекат VIP4SME 

Пројекат VIP4SME из ЕУ програма Хоризонт 
2020 за подршку иновацијама (INNOSUP), 
којим координира Фраунхофер институт из 
Немачке и на коме је Завод један од 18 партнера, 
има за циљ подизање свести и помоћ малим и 
средњим предузећима у коришћењу и управљању 
интелектуалном својином у пословању. У току 
године одржана су два семинара у оквиру овог 
пројекта - један у сарадњи са Привредном 
комором Србије, РПК Нови Сад у Бечеју и један 
са Италијанско-српском привредном комором. 
Извршено је 11 услуга - “1 на 1” консултација 
са представницима привредних субјеката, током 
којих су дати одговори на постављена питања 
у вези са заштитом и управљањем правима 
интелектуалне својине у пословању. Након 
извршених консултација „1 на 1“ од почетка 
пројекта, током 2018. године поднето је 7 пријава 
жигова, две пријаве патента, једна PCT пријава 
и једна пријава дизајна. Представник Завода је 
током састанка Управног одбора пројекта који је 
одржан у Бордоу крајем новембра, представио 
активности ЕИЦ-а као пример добре праксе.

Активности на пројектима су приказане на 
претходним графиконима.

Participation of the Institute on 
international projects in the domain of 
EIC activities

Project IF4TM 

In the framework of the Tempus Project IF4TM 
„Institutional Framework for the Third Mission at 
Universities in Serbia“, in which the Office is one 
of the partners in addition to 7 higher education 
institutions from Serbia, the analysis of study 
programs and a report on the improvement of 
programs that include intellectual property and 
entrepreneurship has been done. At the final 
conference of the project, held from 23-24. 
November 2018, the paper of EIC representative 
was presented based on this report. EIC experts 
participated in the project as members of the 
jury in the competition for the best student idea 
of the University of Metropolitan and at the final 
competition organized within the project, held in 
the Scientific and Technological Park Zvezdara. 
Some of the objectives of the project related to the 
introduction of a third mission at universities were 
incorporated in the objectives of the IP Strategy 
that was adopted October. 

VIP4SME Project

The VIP4SME project within the EU Horizont 
2020 Innovation Support Program (INNOSUP), 
coordinated by the Fraunhofer Institute from 
Germany, with the Office as one of 18 partners, 
aimed to raise awareness and to help small 
and medium-sized enterprises in the use and 
management of intellectual property in business. 
In the course of 2018 two seminars were held 
within this project - one in cooperation with the 
Chamber of Commerce of Serbia, RCC Novi Sad 
in Becej and one with the Italian-Serbian Chamber 
of Commerce. 11 „1 to 1“ consultations were 
held with representatives of business entities, in 
which analysis were given on raised issues related 
to the protection and management of intellectual 
property rights in the business operations. After 
the consultations „1to1“ from the beginning of 
the project, only in 2018 there were submitted 7 
trademark applications, two patent applications, 
one PCT application and one design. During the 
meeting of the Project Steering Committee held in 
Bordeaux in November, the representative of the 
Office presented EIC activities as an example of 
good practice. 

Project activities are shown in the previous charts.
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Управљање
квалитетом
Quality 
management

У току 2018. 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 јединицама које 
спроводе сертификоване процесе. Поред тога, 
спроведена је једна  интерна провера целокупног 
система, као и једно преиспитивање система 
од стране руководства. Спроведена је обука у 
циљу упознавања шесторо  новозапослених са 
Системом квалитета и менаџментом квалитета, 
као и обука за петоро запослених из спровођења  
интерних провера у складу са стандардом ISO 
9001:2015.

У погледу предложених и покренутих корективних 
мера, у претходној години покренуто је 20 
предлога текућих корективних  мера, од којих 
је 12 закључено. Поред тога покренуто је 11 
предлога накнадних корективних мера на основу 
извршених интерних провера, екстерних провера,  
мерења квалитета и анализе ризика, од којих је 
њих три закључено. Истовремено је закључено 29 
предлога накнадних мера, као и четири предлога 
текућих мера покренутих  пре 2018. године.

Током 2018. године спроведено је испитивање 
задовољства корисника  услугoм признавања 
патента и малог патента, однoсно испитивање 
задовољства услугом признавања националног 
жига, са следећим резултатима: 46% испитаних 
корисника је било веома задовољно услугом 
признавања патента и малог патента које 
спроводе Одсек за хемију и хемијску технологију 
и Одељење за машинство, електротехнику и  општу  
технику Сектора за патенте,  46% испитаника  
било задовољно овом услугом, док је њих 8%  

In the course of 2018, from the activities which were 
realized according to the requests of the standard ISO 
9001:2015 in the framework of the certified System 
Quality and which referred to its implementation, 
maintenance and continual upgrade, one measurement 
of quality control was performed in the Department 
for Chemistry and Chemical Technology, in the 
Department for Machine engineering, Electronics 
and General Technique of the Patent Sector each and 
two measurements of quality control were performed 
in the Trademark Department as units that perform 
certified processes. Apart from that, one internal 
check up of the entire system was performed as well 
as one re-examination of system by the management. 
Training was performed with the aim to get the six new 
employees acquainted with the System Quality and the 
management of quality, and five new employees were 
trained in the domain of the performance of internal 
check-ups in compliance with the standard IPO 
9001:2015.

With regard to the proposed and initiated corrective 
measures, in the previous year, 20 proposals of current 
corrective measures were proposed, including 12 that 
reached conclusion. Apart from that, 11 proposals of 
the supplementary corrective measures were proposed 
on the basis of the performed internal check ups, 
external check ups, quality measurement and risk 
analysis, including three that were concluded. At the 
same time, 29 proposals for supplementary measures 
were concluded, as well as four proposals of current 
measures initiated before 2018.

In the course of 2018, the examination of the pleasure 
of the users with the service of patent and petty patent 
was conducted, along with the examination of the 
service of the grant of the national trademark, with 
the following results: 46% of examined users were 
very satisfied with the service of patent grant and petty 
patent grant in the Department for Chemistry and 
Chemical Technology and the Department for Machine 
Engineering, Electronics and General Technology 
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било незадовољно. У Одељењу за жигове, 73% 
испитаних корисника било је веома задовољно  
услугом признавања жига, док је њих 27 %  било 
задовољно овом услугом.

Осим наведеног, у току 2018. године припремљен 
је нацрт измењеног и допуњеног Пословника 
квалитета у складу са новим стандардом ISO 
9001:2015 и то у делу који се односи на циљеве 
квалитета, физичке границе система као и 
интерна и екстерна питања, затим је извршено 
ажурирање шест процедура процесног нивоа, као 
и шест радних процедура испитивачких одељења 
Сектора за патенте, те пет радних процедура 
Одељења за жигове. Ажуриране процедуре 
процесног нивоа су се односиле на: процедуру 
која регулише пружање услуга, затим на обуку 
кадрова, спровођење анкете, преиспитивање од 
стране руководства, као и на уговоре о пружању  
услуга између испитивачких одељења Сектора за 
патенте и Одељења за регистре, односно Одсека 
за правна питања патената Сектора за патенте. 
Ажуриране радне процедуре испитивачких 
одељења Сектора за патенте су се односиле на: 
мерење квалитета, додатне послове, припрему 
пријаве малог патента за решење, припрему 
пријаве патента за објаву, претраживање и 
израду извештаја стања технике, те процедуре 
за суштинско испитивање. Ажуриране радне 
процедуре Одељења за жигове су се односиле на: 
опис послова, методологију, алате који се користе 
у раду, решерш и унос података у ИПАС. 

Редовна надзорна провера Система квалитета 
успешно је спроведена  2.11.2018. од стране 
сертификационог тела „СГС Београд д.о.о“. 

of the Patent Sector, 46% of the examiners were 
satisfied with this service and 8% were not satisfied. 
In the Trademark Department, 73% of the examined 
users were very satisfied with the service of trademark 
grant, while 27% were satisfied with this service.

Apart from the mentioned, in the course of 2018, a 
draft was prepared for the amended Rules of Procedure 
of Quality Control in compliance with the new standard 
ISO 9001:2015 in particular in the part referring to 
goals of quality control, physical boundaries of the 
system as well as the internal and external issues, then 
the upgrading of the six procedures of the process level 
was performed as well as the six working procedures 
of the examination department of the Patent Sector, 
and five working procedures of the Trademark 
Department. Upgraded procedures of the process 
level referred to: procedure that regulates offering 
of services, then the training of experts, conducting 
polls of opinion, re-examination by the management 
as well as contracts on giving services between the 
examination departments of the Patent Sector and 
the Department for Registers or the Department 
for Legal Issues of the Patent Sector. Upgrading 
working procedure of the Examination Departments 
of the Patent Sector referred to the following: quality 
measurement, additional tasks, preparation of the 
application of the petty patent for a final decision, 
preparation of the patent application for publication, 
search and elaboration of the report on the state of 
the art and procedures for substantive examination. 
Upgrading of the working procedure of the Trademark 
Department also referred to the description of tasks, 
methodology, tools used while working, search and 
entry of data into IPAS.

Regular supervision of the Quality System was 
successfully conducted on November 2, 2018 by 
the certification body “SGS Beograd, Ltd”.
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Управљање кадровима
Human resources  
management

У Заводу за интелектуалну својину је на дан 
31.12.2018. године било 78 запослених, од 
тог броја  је 73 државних службеника и 5 
намештеника. Поред наведеног броја, у Заводу 
су била запослена два државна службеника 
на одређено време ради замене одсутних 
државних службеника, као и четири лица која 
су била запослена путем уговора о обављању 
привремених и повремених послова.

In the Intellectual Property Office, on December 
31, 2018, there were 78 employees, including 
73 state employees and 5 clerks.  Apart from 
the mentioned number, two employees were 
engaged in the IPO for part time to replace absent 
government employees, and four persons were 
employed through the contract for performing 
temporary and occasional tasks.
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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 2018. годину су приказани остварени јавни 
приходи у укупном износу од 518.663.280,48 
динара и то:
а) приходи од административних такси - У току 
2018. године,  остварено је укупно 380.099.187,00 
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 2018. 
години износио је 54.983.188,00 динара од 
чега је 28.022.487,00 динара пренето на рачун 
републичких административних такси, док је 
износ од 26.960.631,00 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 
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. 

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 that 
prescribe the payment of fees or the compensation 
of expenses of the procedure, in the budget of 
the Republic of Serbia for 2018, the realized 
public income is shown, in the total amount of 
518,663,280.48 dinars, in particular:
a) Income from the administrative fees – In the course 
of 2018, a total of 380,099,187.00 dinars was 
realized from the income of the administrative fees.
In the mentioned income, we also include the income 
that the IPO realized on the basis of article 39 of the 
Law on the Ratification of the Convention on the Grant 
of 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 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 
2018 amounted to 54,983,188.00 dinars, including 
28,022,487.00 dinars transferred to the account of 
the republic administrative fees, while the amount of 
the 26,960,631.00 dinars was paid to the account of 
the European Patent Office.

b) Income on the basis of the 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 
conference  dated July 2, 1999 (“Official Gazette RS 
– International Agreements” no. 42/09), article 8. 
Provisions of the Ratification of the Madrid Agreement 
on the International Registration of Trademarks, dated 
April 14, 1891, revised in Brussels on December 14, 
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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 укупно остварен 
приход износи 1.379.747,86 CHF. и то: по основу 
Мадридског аранжмана 1.309.694,86 CHF, а по 
основу Хашког споразума 70.053,00 CHF или  
укупно 137.688.395,67 динара.

Сопствени приход 
У 2018. 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 7.420,50 
EUR, односно 875.697,81 динара који је у целости 
пренет у буџет.

Донације
Завод је по основу донација у 2018. години 
остварио приход од укупно 9.008.841,30 
динара и то: на основу члана 16. Правилника о 
поступању Управног савета ЕПО (СА/D21/09 
од 27.10.2009) којим је предвиђена накнада 
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  од 
01.01.2016. до 31.12.2018. године, између 
Европског завода за патенте (ЕПО) и Завода, који 
је донет на основу Програма сарадње Европске 
патентне организације (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.

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 SRY 
– International Treaties” no.2/97) – On the basis of 
this Agreement, totally realized income amounts to 
1,379,747.86 CHF in particular on the basis of the 
Madrid Agreement 1,309,694.86 CHF, and on the 
basis of the Hague Agreement 70,053,00 CHF or 
totally 137,688,395.67 dinars.

Own Income

In 2018, the IPO on the basis of the article 6 of the 
Law on the Ratification of the Agreement between 
the Federal Government of the Federal Republic of 
Yugoslavia and the European Patent Organization 
on Cooperation in the Fields of Patents (article 6 of 
the Extension Agreement)(“Official Gazette MN”, 
International Agreements, no. 14/2004) realized 
the income in the amount of 7,420.50 EUR or 
875,697.81 dinars, which was totally transferred 
into budget.

Donations

The IPO, on the basis of donations in 2018, realized the 
income of the total of the 9,008,841.30 dinars and in 
particular: on the basis of the article 16 of the Rules 
of Procedure on the operations of the Administrative 
Council of the EPO WA/D21/09 dated 27.10.2009) in 
which it prescribes the covering of expenses with regard 
to the attending of the sessions of the Administrative 
Council of EPO and the sessions of the committee, 
council and sub-council of the EPO, which was passed 
on the basis of the article 33, paragraph 2, point e)of 
the Law on the Confirmation of the Convention for the 
Grant of the European Patents (”Official Gazette of the 
RS – International Agreements, no. 5/10 and “Official 
Gazette RS no. 99/11) on the basis of the Bilateral Plan 
of Cooperation for the period 01.01.2016 – 31.12.2018, 
between the European Patent Office (EPO) and the 
IPO, which was passed on the basis of the Program 
of Cooperation of the European Patent Organization 
(EPO) with the member countries (CA/24/14 from 
16.04.2014), which defines in article 33 the percent 
participation of financing activities of cooperation by 
EPO for every member state on the basis of the Eligibility 
List, presented in annex 2 (for Serbia 75%) and on the 
basis of the Memorandum of Understanding on bilateral 
cooperation between the Office for the Harmonization 
of the Internal Market of the European Union (OHIM) 
(trademarks and design) and the Intellectual Property 
Office of the Republic of Serbia (in the meantime the 
Office for the Harmonization of the Internal Market 
-OHIM changed its name into European Union 
Intellectual Property Office - EUIPO).
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УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ
EXPENDITURE IN 2018

Средства Завода финансирана из 
буџета

У 2018. 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 126.794.211,86 
динара, чија структура је приказана у следећој 
табели:

Од укупног утрошка у износу од 81.285.359,11 
динара, износ од 72.718.942,72 динара се односи 
на средства из буџета, износ од 6.705.527,16 
динара на донације које су остварене у 2018. 
години а износ од 1.860.889,23 динара на 
пренета средства донација из претходних 
година. 

Програмска активност 0001: Заштита индустријске својине и ауторског и сродних права
Program activity 0001: Protection of industrial property and copyright and related rights

Ек.кл. 
Class

Опис 
Description

Закон о буџету за 2018.  
(«Сл.гл.РС», 113/17) са 

изменама апропријација и по 
свим изворима финансирања 
Law on the Budget for 2018 

(“Official Gazette RS 113/17) 
with the amendments of the 
appropriations according to  
all the sources of financing

Утрошак 
01.01-31.12.2018. 

(сви извори 
финансирања) 

Expenditure from 
1.1 to 31.12.2018 

(all sources of 
financing)

1 2 3 4

411
Плате, додаци и накнаде запослених 
Salaries, allowances and 
reimbursement for employees

59.396.000,00 54.864.658,49

412

Социјални доприноси на терет 
послодавца 
Social welafare contributions charged 
to the employer

10.633.000,00 9.820.773,59

415 Накнаде трошкова за запослене 
Reimbursement of employee costs 2.160.000,00 1.688.285,85

421 Стални трошкови
Permanent costs 1.062.243,00 346.519,81

422 Трошкови путовања 
Travelling costs 16.922.809,00 10.664.964,90

423 Услуге по уговору 
Contract based services 4.620.000,00 2.613.421,34

424 Специјализоване услуге
Specialized services 150.000,00 106.503,29

462 Донације међународним 
институцијама 1.100.000,00 1.087.832,42

512 Машине и опрема
Machines and equipment 1.810.000,00 92.400,00

 Укупно: 
Total: 97.854.052,00 81.285.359,11

Funds from the IPO financed from the 
budget

In 2018, the IPO spent for the financing of its basic 
functions (according to the sources of financing: 
budget funds, donations and funds transferred 
from the donations from the previous year) a total 
amount of the 126,794,211.86, and the structure 
is shown in the following table:

From the total expenditure in the amount of 
81,285,359.11 dinars, the amount of 72,718,942.72 
dinars refers to the budget funds, the amount of 
6,705,527.16 dinars for the donations realized in 
2018, and the amount of 1,860,889.23 dinars for 
the transferred funds of the donations from the 
previous years.
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Програмска активност 0003/ Program activity 0003
Администрација и управљање / Administration and management

Ек.кл. 
Class

Опис 
Description

Закон о буџету за 2018.  
(«Сл.гл.РС», 113/17) са 
изменама апропријација 

и по свим изворима 
финансирања 

Law on the Budget for 
2018 (“Official Gazette 

RS 113/17) with the 
amendments of the 

appropriations according to  
all the sources of financing

Утрошак 
01.01-

31.12.2018. 
(сви извори 

финансирања) 
Expenditure 
from 1.01 to 
31.12.2018 

(all sources of 
financing)

1 2 3 4

411
Плате, додаци и накнаде запослених
Salaries, allowances and reimbursements for 
employees

25.711.000,00 24.021.272,87

412
Социјални доприноси на терет послодавца
Social welfare contributions charged to the 
employer

4.602.000,00 4.299.808,01

413 Накнаде у натури
Reimbursement in kind 490.000,00 490.000,00

414 Социјална давања запосленима
Social welfare allocations for the employees 1.620.000,00 1.373.302,36

415

Накнаде трошкова за запослене (превоз на 
посао и са посла)
Reimbursement of employee costs 
(transportation)

1.200.000,00 920.511,21

416
Награде запосленима и остали посебни расходи
Rewards to the employees and other special 
expenditures

810.000,00 688.931,13

421 Стални трошкови
Permanent costs 2.100.000,00 1.911.449,30

422 Трошкови путовања
Travelling costs 310.000,00 124.778,52

423 Услуге по уговору
Contract based services 5.051.000,00 3.936.737,48

424 Специјализоване услуге
Specialized services 1.200.000,00 743.600,00

425 Текуће поправке и одржавање
Current repairs and maintenance 300.000,00 103.227,60

426 Материјал
Material 4.050.000,00 3.163.521,35

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа
Reimbursement for damage for the injuries and 
damage inflicted by the government bodies

100.000,00 /

512 Машине и опрема
Machines and equipment 3.100.000,00 2.816.797,60

515 Нематеријална имовина
Intangible assets 1.100.000,00 914.915,32

Укупно:
Total: 51.744.000,00 45.508.852,75

Укупан утрошак од 45.508.852,75 динара односи 
се на средства из буџета. 

The total expenditure of 45,508,852.75 dinars 
refers to the budget funds. 
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Јавне набавке

У 2018. години је спроведено девет поступака 
јавних набавки мале вредности и то: набавка услуге 
израде и штампања (израда и штампање Годишњег 
извештаја о раду Завода за интелектуалну својину 
за 2017. годину, израда и штампање сигурносних 
налепница са варијабилном нумерацијом и израдa 
и штампањe за потребе Центра за едукацију 
и информисање и набавка); набавка услугe 
систематског прегледа запослених у Заводу за 
интелектуалну својину; набавка (продужење 
важења) лиценци коришћења антивирусне заштите 
рачунара за потребе Завода за интелектуалну 
својину; набавка услуга развоја постојеће 
програмске апликације е-Пријава (надоградња 
постојеће ИПАС апликације); набавка услуга 
посредовањa при набавци авио карата, других 
путних карата и хотелског смештаја за потребе 
обављања службених путовања у земљи и 
иностранству запослених у Заводу за интелектуалну 
својину; набавка услуга израде и штампања 
корица за списе предмета; набавка услуга фиксне 
телефоније; набавка покретних клима уређаја 
и набавка мрежне опреме. 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, рачунарске опреме, услуга 
осигурања запослених, услуге мобилне телефоније 
и набавке услуге интернета. 

Public procurement

In 2018, nine public announcements were 
conducted for things of small value, in particular: 
elaboration and printing (elaboration and printing 
of Annual Report describing the work of the 
Intellectual Property Office for 2017, elaboration 
and printing of safety stickers with variable 
numeration  and elaboration and printing for the 
needs of the Education and Information Center 
and procurement of necessities); procurement 
of the service for the systematic medical check-
up of employees from the Intellectual Property 
Office; procurement (continuation of validity) of 
the licenses for the use of anti-virus protection of 
computers for the need of Intellectual Property 
Office; procurement of services of the development 
of the existing program application e-application 
(the upgrading of the existing IPAS application); 
the obtaining of services of an intermediary for the 
buying of airplane tickets, other traveling tickets 
and hotel accommodation for the need of business 
trips in the country and abroad for the employees 
of the Intellectual Property Office; the obtaining 
of services of elaboration and printing of files 
for the documents; obtaining of services of fixed 
telephony; obtaining of movable air-conditioning 
and obtaining of network equipment. After 
the performed procedure of centralized public 
procurement and the concluding of the temporary 
agreements, certain contracts were concluded 
with the individual suppliers for the obtaining of 
the office material, computer material – toners, 
services of maintenance of the computer equipment 
and printers, computer equipment, services of the 
insurance of the employees, services of mobile 
telephony and procurement of the internet services.



62

Међународна сарадња
International cooperation

Међународна сарадња Завода одвијала се 
кроз мултилатералну сарадњу са Светском 
организацијом за интелектуалну својину (WIPO), 
Европском патентном организацијом (EПO) и 
Заводом за интелектуалну својину Европске уније 
(ЕУИПО), билатералну сарадњу са заводима 
других земаља, као и сарадњу са Европском 
комисијом у оквиру процеса приступање Републике 
Србије Европској унији. 

Сарадња са Светском организацијом 
за интелектуалну својину (WIPO) 

У току 2018. године реализоване су активности 
предвиђене планом сарадње WIPO-а и Завода за 
интелектуалну својину. Од 1. марта 2018. године 
домаћим подносиоцима пријава патената омогућено 
је да међународне пријаве патената (PCT пријаве) 
подносе WIPO-у у електронској форми, преко ePCT 
Портала.

Од 19. до 20. септембра у Заводу је одржан „WIPO 
семинар о РСТ систему подношења патентних 
пријава“ на коме су учествовали индивидуални 
проналазачи, представници универзитета и научних 
института, представници компанија и патентни 
заступници. Предавања су одржали стручњаци 
Завода за интелектуалну својину и представник 
Светске организације за интелектуалну својину. У 
оквиру Тесла-феста, у Новом Саду је 12. октобра 
одржана „WIPO међународна конференција о 
иновацијама и интелектуалној својини“ на којој 
је проналазачу Милану Девићу из Београда, 
за три иновације из области грађевинарства 
додељена WIPO медаља за најбољег проналазача. 
На прослави одржаној поводом 98 година од 
оснивања Завода, 16. новембра, додељено је још 
пет WIPO медаља - за најбољег проналазача, за 
најбољи индустријски дизајн, за креативност, за 
проналазак ученика средњих школа и корисника 
међународног система заштите жигова. Од 6. 
до 7. новембра у  Заводу је одржан семинар 
„WIPO алати за универзитете“, четврти у низу 

International cooperation of the IPO was realized 
through the multilateral cooperation with the World 
intellectual Property Organization (WIPO), European 
Patent Organization (EPO) and the European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), bilateral 
cooperation with offices of other countries, as well 
as cooperation with the European Commission in the 
framework of the process of accession of the Republic 
of Serbia to the European Union.

Cooperation with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO)

In the course of 2018, activities were realized as 
envisaged by the cooperation plan of the WIPO 
and the Intellectual Property Office; from March 
1st, 2018, the domestic patent applicants have a 
possibility to file the international patent applications 
(PCT applications) in WIPO electronic form, via 
ePCT Portal.

On September 19 and 20, 2018, in the IPO, a 
WIPO seminar was held on PCT system of filing 
patent applications” where the individual inventors 
participated, along with the representatives of the 
universities and scientific institutes, representatives 
of the business companies and patent representatives. 
Lectures were held by the experts of the Intellectual 
Property Office and the representative of the World 
Intellectual Property Organization. In the framework 
of the manifestation TESLA FEST, in Novi Sad, on 
October 12, 2018, a manifestation was organized – 
“WIPO International Conference on Innovations and 
Intellectual Property” and the inventor, Milan Devic 
from Belgrade was awarded for three innovations in 
the field of civil engineering – he received the WIPO 
Medal for the best inventor. At the celebration held 
on the occasion of the 98th anniversary from the 
foundation of the IPO, on November 16, five more 
WIPO medals were awarded in five categories – for 
the best inventor, for the best industrial design, for 
creativity, for schoolchildren and for the best user. 
On November 6 and 7, 2018 a seminar was held in 
the IPO “WIPO Tools for Universities”, the fourth 
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in the serial of seminars organized in the framework 
of the WIPO project “Commercialization of Results 
of Examination”, where different models have been 
presented for the defining of intellectual property 
politics, guides for their use, as well as models of 
different contracts used in the technology transfer 
processes. The mentioned WIPO project contributed 
to the significant number of our experts from this 
field to improve their professional skills and become 
member of the relevant international networks and 
organizations.

The representatives of the IPO participated in the 
work of the 58th session of the General Assembly of 
WIPO, as well as at the meeting of WIPO Standing 
Committee for Trademark, Industrial Design and 
Geographical Indications Law and the meeting of 
the WIPO Advisory Committee for the Enforcement 
of Rights. Also, the representatives of the IPO 
participated at the eight conferences and seminars 
that the WIPO organized in cooperation with the 
other offices of particular member states. Mr. 
Vladimir Maric, Director of IPO, participated at the 
High Conference on Intellectual Property for the 
countries of the economic belt along the Silk Road 
and the Marin Silk Road (The belt and the road) 
for the 21st century realized in Beijing in the joint 
organization of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) and the Chinese National 
Intellectual Property Administration (CNIPA). The 
high conference on IP was organized like a forum on 
the highest level, where, with the aim of formulating 
all encompassing harmonized approach to further 
development, some issues and certain questions were 
discussed that refer to the intellectual property policy 
and the exchange of experience and information in 
this field.

The experts of the IPO also participated at the three 
trainings organized by the WIPO Academy. Two 
experts of the Office visited the offices of Tunisia, 
Montenegro and Bosnia and Herzegovina for the 
sake of assistance in the improvement of the IT 
systems of these offices. The representative of the 
Institute for Physics in Belgrade participated at the 
WIPO seminar on the IP policy at the University at 
Bucharest  and a judge of the economic appellation 
court, Vesna Todorovic, participated as the lecturer 
at the first WIPO symposium for judges, held in 
November in Geneva.

Cooperation with the European Patent 
Organization (EPO)
Cooperation with the European Patent Organization 
(EPO) was realized through the activities agreed 
in the Bilateral Cooperation Plan for the period 
2016-2018, that refers to the training of experts, 
cooperation in the development of harmonized 
European information and technological services 
and tools and cooperation in raising public awareness 
on the IP importance. In the framework of training 
in the organization of the EPO, the experts of the 
IPO participated at the 23 expert meetings and 
seminars of the EPO Academy. At the invitation of 
EPO, Sasa Lazovic, Ph.D. Assistent Minister for 

семинара организованих у оквиру WIPO пројекта 
„Комерцијализација резултата истраживања“, 
на коме су представљени различити модели за 
дефинисање политика интелектуалне својине, 
водичи за њихово коришћење, као и модели 
различитих уговора који се користе у процесима 
трансфера технологија. Наведени WIPO пројекат 
је допринео да значајан број наших стручњака из 
ове области унапреди своја професионална умећа 
и постане члан релевантних међународних мрежа и 
организација. 

Представници Завода учествовали су у раду 58. 
заседања Генералне скупштине WIPO,  као и на 
састанку WIPO Сталног комитета за право жига, 
индустријског дизајна и географских ознака и 
састанку WIPO Саветодавног комитета за принудно 
спровођење права. Такође, представници Завода 
учествовали су на осам конференција и семинара 
које је WIPO организовао у сарадњи са заводима 
појединих земаља чланица. Владимир Марић, 
директор Завода, учествовао је на другој Високој 
конференцији о интелектуалној својини за државе 
економског појаса дуж Пута свиле и Поморског 
пута свиле (Појаса и пута) за 21. век, одржаној 
у Пекингу, у заједничкој организацији Светске 
организације за интелектуалну својину (WIPO) и 
Кинеског националног завода за интелектуалну 
својину (CNIPA). Висока конференција о 
интелектуалној својини организована је као 
форум на највишем нивоу, на коме су, у циљу 
формулисања свеобухватног усаглашеног приступа 
даљем развоју, разматрана питања која се односе 
на политику интелектуалне својине и размену 
искустава и информација у овој области. 

Службеници Завода такође су учествовали на три 
обуке које је организовала WIPO академија. Два 
стручњака Завода били су у посетама заводима 
Туниса, Црне Горе и Босне и Херцеговине ради 
помоћи у унапређењу електронских система 
ових завода. Представник Института за физику 
у Београду учествовао је на WIPO Семинару о 
политици интелектуалне својине на универзитетима 
у Букурешту, а судија Привредног апелационог 
суда, Весна Тодоровић, учествовала је као 
предавач на првом WIPO симпозијуму за судије 
одржаном  новембра месеца у Женеви. 

Сарадња са Европском патентном 
организацијом (ЕПО)
Сарадња са Европском патентном организацијом 
(ЕПО) одвијала се кроз активности уговорене 
Билатералним планом сарадње за период 
2016. до 2018. године, које се односе на обуку 
стручњака, сарадњу у развоју усаглашених 
европских информационо-технолошких сервиса 
и алата и сарадњу у подизању свести о значају 
заштите интелектуалне својине. У оквиру обуке 
у организацији ЕПО-а, службеници Завода 
учествовали су на 23 стручна састанка и 
семинара ЕПО академије. На позив ЕПО-а, др 
Саша Лазовић, помоћник министра за просвету, 
науку и технолошки развој учествовао је на 
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Education, Science and Technological Development 
participated at the EPO conference “Patenting of 
Artificial Intelligence” and the workshop for the 
preparation of conference “Patenting Blockchain”, 
both held in Munich.

In the IPO, on April 18-19, 2018, a seminar was 
held under the auspices of the European Patent 
Academy – “Intellectual Property Diagnosis – 
Consolidation”. This was the first seminar that 
the European Patent Academy organized in the 
Republic of Serbia. The seminar was presided by 
Antoine Rety, head of  training of the European 
Patent Academy, and the participants were greeted 
by Vladimir Maric, IPO Director and Katarina 
Kubicek, coordinator of the member states of the 
European Patent Organization. Nine lecturers, 
including three from Serbia and one from the IPO, 
held presentations and gave workshops where over 
forty experts participated from the member states 
of the European Patent Organization.

Discussion platform for the exchange of best 
practices and experiences between the EPO patent 
examiners and patent examiners of the IPO at the 
topic “Patent Procedures Relating to Pharmacy”, 
was held on May 16, 2018. The platform enabled 
for the patent examiners of the IPO to compare 
their work and experience with the work and 
experience of the EPO examiners. On the following 
day, May 17, 2018, a meeting was organized where 
the representatives of domestic R&D institutions 
and economy were present who connect their 
examination work and business activities with the 
field of pharmacy. On that occasion, they were faced 
with the advantages of national and international 
patent protection in this field.

At the initiative of the Intellectual Property Office, 
the Belgrade University became the member of the 
network Pan European Seal Program, consisting 
of European universities where IP is a subject in 
the curriculum and two international organizations 
– European Patent Office (EPO) and the European 
Union Intellectual Property Office (EUIPO). On the 
basis of the cooperation program under the auspices 
of that network, in September, the first young expert 
from our country  started his one year experience in 
EPO in Munich.

The representatives of the IPO also participated 
in the work of the Pilot Working Group for the 
establishment of unique European System of 
Electronic Filing of Patent Applications that was 
established in 2016 and which consists of experts 
from six offices: United Kingdom, Germany, 
Sweden, Finland, Spain and Serbia. In the previous 
year, this working group held two meetings.

Cooperation with the European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO)

The representatives of the IPO in the last year  
participated at the four meeting of the European Union 
Intellectual Property Office that were dedicated to the 
exchange of experience and harmonization of practice 

ЕПО конференцији „Патентирање вештачке 
интелигенције“ и радионици за припрему 
конференције „Патентирање блокчејн“, обе 
одржане у Минхену. 

У Заводу за интелектуалну својину је 18. и 19. 
априла одржан семинар Европске патентне 
академије „Дијагностика интелектуалне својине 
– консолидација“. Ово је био први семинар који 
је Европска патентна академија организовала у 
Републици Србији. Семинаром је председавао 
Антоан Рети, руководилац тренинга Европске 
патентне академије, а учеснике су поздравили 
Владимир Марић, директор Завода и Катарина 
Кубичек, координатор земаља чланица Европске 
патентне организације. Девет предавача, од којих 
три из Србије, међу којима и један из Завода, 
држало је презентације и водило радионице у 
којима је учeствовало преко 40 учесника из земаља 
чланица Европске патентне организације. 

Дискусиона платформа за размену праксе и 
искуства између ЕПО патентних испитивача 
и патентних испитивача Завода на тему 
„Патентне процедуре које се односе на област 
фармације“ одржана је 16. маја. Платформа 
је омогућила да патентни испитивачи Завода 
упореде свој рад и стечено искуство са радом 
и искуствима испитивача Европског завода за 
патенте. Наредног дана, 17. маја, организован 
је састанак на коме су учествовали представници 
домаћих научно-истраживачких институција и 
привреде који свој истраживачки рад и пословне 
активности  везују за област фармације. Њима су 
том приликом предочене повољности националне 
и међународне патентне заштите у овој области. 

На иницијативу Завода за интелектуалну својину, 
Београдски универзитет постао је члан мреже 
Pan European Seal Program, коју чине европски 
универзитети на којима се изучава интелектуална 
својина и две међународне организације - 
Европски завод за патенте (ЕПО) и Завод за 
интелектуалну својину Европске уније (ЕУИПО). 
На основу програма сарадње у оквиру мреже, у 
септембру је први млади стручњак из наше земље 
отпочео једногодишњи стаж у ЕПО-у, у Минхену. 

Представници Завода учествовали су и у раду 
Пилот радне групe за успостављање јединственог 
европског система електронског подношења 
патентних пријава која је основана 2016. године 
и коју сачињавају стручњаци шест завода: 
Уједињеног Краљевства, Немачке, Шведске, 
Финске, Шпаније и Србије. У протеклој години 
ова радна група је одржала два састанка.

Сарадња са Заводом за интелектуалну 
својину Европске уније (ЕУИПО)

Представници Завода су у протеклој години 
учествовали на четири састанка Завода за 
интелектуалну својину Европске уније која су била 
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in the field of trademarks and design , as well as the 
improvement of the technical cooperation  between the 
member states of the EU and EUIPO.

The director of the IPO, Vladimir Maric, participated at 
the meeting dedicated to the development of cooperation 
of EUIPO and member states of the Western Balkans 
held in the month of October in Geneva. At the meeting, 
there were representatives of the offices of Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Macedonia and the Republic 
of Serbia and they mutually got acquainted with all the 
novelties in the field of IP protection in their countries 
and the representative of EUIPO elaborated on the 
new potentials for novel manners of cooperation with 
these countries.

The representatives of the IPO attended two seminars 
from the field of trademarks and design organized 
by the EUIPO Academy and the seminar relating 
to the enforcement of rights was attended by the 
representative of the Minister of the Interior. The 
experts from the IPO also participated at four meetings 
jointly organized by the EUIPO and the European 
Patent Office (EPO). For the experts of the trademark 
department, by means of video conferencing, a training 
was organized dealing with the opposition procedure. 
The representative of the IPO that has been working 
for three years in the EUIPO in the framework of the 
seconded national expert project, had the term of the 
employment prolonged for one more year.

The IPO took over from the EUIPO the User 
satisfactory Survey – USS for the evaluation of the 
satisfaction of the clients.

Activities with regard to the accession of 
the Republic of Serbia to the European 
Union

In the framework of the activities connected to the 
accession of the Republic of Serbia to the European 
Union, an annex to the Annual Report about the 
advance in the field of intellectual property for 2018 
was elaborated for the European Commission for 
the Negotiation Chapter 7 – Intellectual Property 
Rights. The use of the new forms of reporting to 
the European Commission has been initiated with 
regard to the statistic data of the bodies in charge 
of the intellectual property rights enforcement. In 
compliance with the obligations of the Ministry for 
the European Integrations, every three months, the 
Government must be informed about the realization 
of the national program for the adoption of the 
acquis of the EU, and annexes have been elaborated 
for the Negotiation Chapter 7. Apart from that, 
evaluation of the financial effects was elaborated 
for the National Program for the adoption of the EU 
acquis, for this chapter.

The director of the IPO participated at the meeting 
of the Subcommittee for the Internal Market and 
Competition held in Belgrade on June 20, 2018.

The IPO experts initiated, in cooperation with 
the Ministry for the European Integrations, 
the preparation of a proposal for the public 
advertisement for the sake of elaboration of two 

посвећена размени искустава и уједначавању 
праксе у области жигова и дизајна, као и 
унапређењу техничке сарадње између земаља 
чланица ЕУ и ЕУИПО-а.

Директор Завода, Владимир Марић присуствовао 
је састанку посвећеном развоју сарадње  ЕУИПО-а 
и земаља Западног Балкана који је одржан октобра 
месеца у Женеви. На састанку су се представници 
завода Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније 
и Републике Србије међусобно упознали са 
новинама у области заштите интелектуалне својине 
у њиховим земљама, а представник ЕУИПО-а је 
изложио потенцијалне нове облике сарадње са 
овим државама.

Представници Завода похађали су два семинара 
из области жигова и дизајна која је организовала 
ЕУИПО академија, док је семинару који се односио 
на спровођење права присуствовао представник 
Министарства унутрашњих послова. Стручњаци 
Завода су такође учествовали на четири скупа 
која су заједнички  организовали ЕУИПО и 
Европски завод за патенте (ЕПО). За службенике 
Одељења за жигове Завода организован је 
путем видео конференције тренинг из поступка 
опозиције. Представнику Завода који већ три 
године ради у ЕУИПО-у у оквиру програма 
стажирања националних експерата продужен је 
стаж за још једну годину.

Завод је од ЕУИПО преузео програм за оцењивање 
задовољства корисника (User Satisfactory Survey 
– USS). 

Активности у вези са приступањем 
Републике Србије Европској унији

У оквиру активности које се односе на приступање 
Републике Србије Европској унији за Европску 
комисију урађен је прилог за Годишњи извештај 
о напретку у области интелектуалне својине за 
2018. годину за Преговарачко поглавље 7 – Право 
интелектуалне својине. Започето је коришћење 
нових форми извештавања Европске комисије 
о статистичким подацима органа надлежних 
за спровођење права интелектуалне својине. У 
складу са обавезом Министарства за европске 
интеграције да на тромесечном нивоу извештава 
Владу о спровођењу Националног програма 
за усвајање правних тековина ЕУ, израђени су 
прилози који се односе на Преговарачко поглавље 
7. Поред тога, урађена је процена финансијских 
ефеката Националног програма за усвајања 
правних тековина ЕУ за ово поглавље. 

Директор Завода за интелектуалну својину учeствовао 
је на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и 
конкуренцију који је одржан 20. јуна у Београду. 

Стручњаци Завода су иницирали и у сарадњи 
са Министарством за европске интеграције 
припремили предлог за расписивање конкурса 
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analysis necessary for continual improvement in 
the field of IP Rights Enforcement, including one 
referring to the creation of the unique information 
data base of bodies competent for protection and 
enforcement of IP rights and the other refers to the 
influence of the creation of the Task Force for the 
identification of trends with regard to the violation 
of intellectual property rights and the strengthening 
of the intellectual property rights enforcement.

Also the representative of the IPO participated in the 
work of the Sector Working Group for the programing 
and coordination of the development funds in the field 
of competitiveness when defining national priorities 
for co-financing from the development assistance 
funds in order to prepare planed document, for the 
period 2019-2025.

Bilateral cooperation
In the course of 2018, the delegations of the Chinese 
National Intellectual Property Administration 
(CNIPA), Agency for Intellectual Property of the 
Republic of Uzbekistan, Intellectual Property Office 
of Montenegro and the Commission for Intellectual 
Property of the South African Republic visited the 
Intellectual Property Office of the Republic of Serbia.

The visit of the delegation of the Chinese Administration 
was organized in the framework of strategy for the 
strengthening of cooperation of the countries along the 
“Belt and Road” for the 21st century. The delegation 
consisted of five members, the heads of different sectors 
of the Chinese Administration, and it was headed by 
the Deputy Director General, Mr. Liao Tao. During the 
course of the visit, the members of the delegation got 
acquainted with the competences, activities and plans 
for the further development of the Serbian Office, and 
in particular, they were presented tasks and activities 
performed in the Patent Sector and Distinctive Signs 
Sector, in the Group for Copyright and Related Rights, 
the Education and Information Center, as well as the 
IT Department. The Chinese delegation also visited 
the Scientific and Technological Park “Zvezdara” 
where they got acquainted with the operations of the 
start-up companies that work in the framework of the 
park as well as the work of the Business Incubators 
of the technical faculties and the Fund for Innovation 
Activities. Apart from the mentioned visit, in the 
framework of cooperation with China, one expert from 
the IPO participated at the seminar on intellectual 
property for the countries along the Belt and Road.

At the initiative of the European Patent Organization, 
the delegation of the Intellectual Property 
Commission of South Africa, headed by Rory Voller, 
the Director of the Commission visited the IPO on 
April 23, 2018 in order to get acquainted with the 
manner of use of the electronic systems of WIPO 
IPAS and EPO EPOQUE Net, for the sake of their 
possible implementation in the Intellectual Property 
Commission of South Africa. Also the representative 
of the IPO attended the “Colloquium on Intellectual 
Property and Commercialization” held in Pretoria 
from March 20-21, 2018, and on that occasion 
he gave the lecture “The role of IPO in the support 

ради израде две анализе које су потребне за 
даљи напредак у области спровођења права 
интелектуалне својине, од којих се једна односи на 
стварање јединствене информатичке базе података 
органа надлежних за заштиту и спровођење права 
интелектуалне својине, а друга на утицај оснивања 
Акционе групе за идентификацију трендова у 
вези са повредом права интелектуалне својине на 
јачање спровођења права интелектуалне својине. 

Такође, представник Завода је учествовао у 
раду Секторске радне групе за програмирање 
и координацију развојне помоћи у сектору 
конкурентности на дефинисању националних 
приоритета за суфинасирање из средстава развојне 
помоћи, ради припреме вишегодишњег планског 
документа за период 2019 - 2025. године. 

Билатерална сарадња

У току 2018. године у посети Заводу боравиле су 
делегације Националног завода за интелектуалну 
својину Народне Републике Кине (CNIPA), 
Агенције за интелектуалну својину Републике 
Узбекистана, Завода за интелектуалну својину 
Црне Горе и Комисије за интелектуалну својину 
Јужне Африке. 

Посета делегације кинеског завода организована 
је у оквиру стратегије за јачање сарадње земаља 
„Појаса и пута“ за 21. век. Делегација се састојала 
од пет чланова, руководилаца различитих сектора 
кинеског завода, коју је предводио заменик 
генералног директора, господин Лиао Тао. У 
току посете чланови делегације су се упознали 
са надлежностима, активностима и плановима 
за даљи развој српског завода, а  посебно су 
им представљени послови и активности који се 
обављају у секторима за патенте и за знакове 
разликовања, у Групи за ауторско и сродна 
права, Центру за едукацију и информисање, као 
и у Одељењу за информациони систем. Кинеска 
делегација је посетила и Научно-технолошки 
парк Звездара где се упознала са радом старт-ап 
компанија које раде у оквиру парка као и са радом 
Бизнис инкубатора техничких факулетета и Фонда 
за иновациону делатност. Поред наведене посете, у 
оквиру сарадње са Кином, један стручњак Завода 
учествовао је на Семинару о интелектуалној 
својини за земље дуж „Појаса и пута“. 

На иницијативу Европске патентне организације 
делегација Комисије за интелектуалну својину 
Јужне Африке, на челу са Рори Волером, 
директором Комисије, 23. априла посетила 
је Завод да би се упознала са начинима 
коришћења електронских система WIPO IPAS и 
ЕПО EPOQUE Net, а ради  њихове евентуалне 
примене у  Комисији за интелектуалну својину 
Јужне Африке. Такође, представник Завода 
присуствовао је „Колоквијуму о интелектуалној 
својини и комерцијализацији“ одржаном у 
Преторији од 20-21. марта 2018, током кога је 
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of SMEs in the use and commercialization of 
intellectual property rights”.

The expert visit to the IPO was also paid by the 
delegations of the Intellectual Property Agency 
of the Republic of Uzbekistan and the Intellectual 
Property Office of Montenegro.

The Director of IPO, Mr. Vladimir Maric participated 
in the celebration of the 100 years from the foundation 
of the Patent Office of the Republic of Poland. The 
Asst. Director Mrs. Mirjana Jelicć participated at the 
celebration of 25 years since the foundation of the 
Intellectual Property Office of Albania and 25 years 
from the foundation of the State Industrial Property 
Office of the Republic of Macedonia. Mrs. Branka 
Totic, Asst. Director participated at the celebration 
of the 10 years of work of the Intellectual Property 
Office of Montenegro.

Apart from the participation at the meetings and 
trainings in the framework of the international 
organizations, the employees of the IPO participated 
at the seminar of the Max Plank institute in Munich 
dedicated to the European system of certificates 
of supplementary protection, as well as at the two 
workshops held in Georgia and Ukraine organized 
under the auspices of the Ministry of Culture 
and Tourism of Turkey in the framework of the 
international cooperation project in the field of 
copyright and related rights. Also, the head of the 
Education and Information Center of the IPO, 
attended the meeting of the Administrative Board 
VIP4SME project of support to small and medium 
enterprises, held in Bordeaux. The representatives 
of the IPO participated at the Intellectual Property 
and Technology Training in South Africa, at panel 
of experts dedicated to the protection of audiovisual 
works organized by the Slovenian organization for 
the collective management of rights AIPA, as well 
as at the Days of Lawyers, organized in the town of 
Budva in Montenegro.

одржао предавање „Улога Завода у подршци 
МСП у коришћењу и комерцијализацији права 
интелектуалне својине“.

У стручној посети Заводу, такође су боравиле 
делегације Агенције за интелектуалну својину 
Републике Узбекистана и црногорског Завода за 
интелектуалну својину. 

Директор Завода Владимир Марић присуствовао 
је прослави 100 година од оснивања Завода за 
патенте Републике Пољске. Помоћник директора, 
Мирјана Јелић присуствовала је прослави поводом 
25 година од оснивања Завода за индустријску 
својину Албаније и 25 година од оснивања 
Државног завода за индустријску својину 
Републике Македоније. Бранка Тотић, помоћник 
директора присуствовала је прослави 10 година 
рада Завода за интелектуалну својину Црне Горе. 

Поред учешћа на састанцима и обукама у 
оквиру међународних организација, службеници 
Завода учествовали су на семинару Макс Планк 
института у Минхену посвећеном европском 
систему сертификата о додатној заштити, као и 
на две радионице одржане у Грузији и Украјини 
које је организовало Министарства културе и 
туризма Турске у оквиру међународног пројекта 
сарадње у области ауторског и сродних права. 
Такође, руководилац Центра за едукацију и 
информисање Завода, присуствовала je састанку 
Управног одбора VIP4SME пројекта подршке 
малим и средњим предузећима одржаном у 
Бoрдоу. Представници Завода учествовали 
су и на Тренингу о интелектуалној својини и 
технологији у Јужној Африци, Стручном панелу 
посвећеном заштити аудиовизуелних дела који 
је организовала словеначка организације за 
колективно остваривање права АИПА, као и на 
Будванским правничким данима.
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