
 
ЗАКОН  О  ПОТВРЂИВАЊУ   

СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  
И ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА 

(СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И ПРОШИРЕЊУ)  
(“Sl. SCG — Me|unarodni ugovori” broj 14/2004 — 18.06.2004) 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Потврђује се Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 
Европске патентне организације  о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и 
проширењу), закључен 26. новембра 2001. године, у оригиналу на српском, немачком, 
енглеском и француском језику. 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Текст Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске 
патентне организације о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и 
проширењу) на српском и енглеском језику гласи: 
 
 
 

“САВЕЗНА ВЛАДА Савезне Републике Југославије, коју представља господин 
Петар Тројановић, Савезни министар привреде и унутрашње трговине 

 
и 

 
 ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ("ОРГАНИЗАЦИЈА"), коју 
представља  господин Инго Кобер, председник Европског завода за патенте ("ЕПО") 
 
 

 ИМАЈУЋИ У ВИДУ  
 
 Конвенцију о издавању европских патената од 5. октобра 1973. године 
("Конвенција о европском патенту") и, посебно, њен члан 33 (4),  
 
 Закон о патентима Савезне Републике Југославије од 24. марта 1995. године, 
посебно, његов члан 11. 
 

 УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
 
 Да Закон о патентима Савезне Републике Југославије обезбеђује ниво заштите 
сличан постојећем у државама чланицама Европске патентне организације,  
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 Да ће Савезна Република Југославија обезбедити систем који омогућује да се 
ефекти европских патената прошире на њену територију у складу са одредбама 
приложеним уз овај споразум ("систем проширења"),  
 

 ПОШТО ЈЕ  
 
 Савезна Република Југославија уговорна страна Уговора о сарадњи у области 
патената и назначила је ЕПО као орган за међународни решерш и претходно 
испитивање на основу поменутог уговора, 
 

 ПРИЗНАЈУЋИ  
 
 Потребу да се у потпуности примене стандарди Споразума о трговинским 
аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС Споразум),  
 

 БЕЛЕЖЕЋИ  
 
 Захтев Савезне Републике Југославије за административну подршку од ЕПО-а у 
имплементирању таквог система,  
 

 УВЕРЕНИ  
 
 Да је сарадња између Организације и Савезне Републике Југославије од 
узајамног интереса и да ће ојачати заштиту индустријске својине у Европи,  
 
 

САГЛАСИЛЕ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ: 
 
 

Члан 1. 
Предмет споразума 

 
 Уговорне стране ће сарађивати у оквиру овог споразума да би даље развиле 
инфраструктуру за ефикасни патентни систем у Савезној Републици Југославији. 
 

Члан 2. 
Техничка сарадња 

 
 У оквиру својих способности Организација ће помоћи Савезној Републици 
Југославији посебно у  
 

(а) обезбеђивању основне обуке и специјализације за запослене у Савезном 
заводу за интелектуалну својину Савезне Републике Југославије (Завод) и за стручњаке 
других владиних тела чији рад обухвата патентну материју;  
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 (б) организовању и развијању њеног система патентних заступника; 
 
 (в) развијању одговарајуће документације за услуге патентних информација;  
 
 (г) издавању званичних публикација Завода; 
 
 (д) модернизовању система патентних информација; 
 
 (ђ) изградњи информатичког система за поступак признавања патената и 
администрирања патентима. 
 

Члан 3. 
Правна и административна сарадња 

 
 (1) Уговорне стране ће редовно размењивати информације о правном развоју 
који се односи на патентне системе сваке од њих. 
 
 (2) Ако Савезна Република Југославија буде то захтевала, Организација ће дати 
савет о предлозима за доношење или измену правних одредби који се односе на 
патентни систем Савезне Републике Југославије. 
 
 (3) ЕПО и Завод ће сарађивати са циљем да припреме имплементацију система 
проширења. 
 
 

Члан 4. 
Поступање по захтевима за проширење 

 
 (1) ЕПО ће прихватити, обрадити и објавити сваки захтев за проширење 
европских патената на Савезну Републику Југославију и доставиће Заводу све 
неопходне информације које се односе на поступак везан за европске патентне пријаве 
и односне патенте. 
 
 (2) У оквиру својих способности, ЕПО ће на захтев пружити помоћ Заводу 
достављањем свих других корисних информација. 
 
 

Члан 5. 
Информације које се односе на проширене европске патенте 

 
 (1) Завод ће обавестити ЕПО о правном статусу сваког проширеног европског 
патента, посебно о његовој неважности, престанку, одрицању или поништају. 
 

Члан 6. 
Финансијска питања 

 
 (1) Такса за проширење је 102 евра за сваки захтев за проширење и прикупља је 
ЕПО. 76,5 евра од таксе за проширење припада Заводу и трансферише се на посебан 
банкарски рачун Завода, у складу са намером Савезне Републике Југославије да се та 
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такса користи за унапређење рада Завода и јачање индустријске својине у Савезној 
Републици Југославији, укључујући подршку за патентирање проналазака  у 
иностранству. ЕПО задржава 25,5 евра од таксе за проширење, да би покрио трошкове 
проузроковане извршавањем послова који су у вези са системом проширења. 
 
 (2) Износ таксе за проширење и део те таксе који задржава ЕПО могу бити 
измењени споразумом између председника ЕПО-а и директора Завода.  
 

Члан 7. 
Заједнички комитет 

 
 (1) Основаће се заједнички комитет ради разматрања свих питања која 
проистичу из овог споразума и његове имплементације. Комитет ће бити састављен од 
представника ЕПО-а и Завода. Представници других владиних тела која су укључена у 
примени или на које примена овог споразума директно утиче могу да буду 
консултовани. 
 (2) Комитет ће се састајати на иницијативу директора Завода или председника 
ЕПО. Дневни ред за сваки састанак, место и време састанка биће утврђени договором 
између два завода. 
 

Члан 8. 
Имплементација споразума 

 
 (1) Задатке уговорних страна који произилазе из овог споразума извршаваће 
ЕПО и Завод. ЕПО може да повери појединачне задатке из члана 2. овог споразума 
патентним заводима држава уговорница Конвенције о европском патенту, под условом 
њихове сагласности. 
  
 (2) Детаљи о имплементацији овог Споразума биће одређени договором између 
директора Завода и председника ЕПО. 
 

Члан 9. 
Измене споразума 

 
 На захтев Организације или Савезне Републике Југославије уговорне стране ће 
ступити у преговоре о измени овог споразума. 
 

Члан 10. 
Трајање споразума 

 
 (1) Овај споразум закључује се на период од 5 година и биће продужаван за 
периоде од 2 године, осим ако уговорна страна томе писмено приговори најкасније 6 
месеци пре краја периода у коме је споразум на снази. 
 (2) Овај споразум било која уговорна страна може отказати писменим путем; 
отказ ће ступити на снагу једну годину након што је друга страна примила обавештење 
о отказу, осим ако поменуто обавештење не предвиђа дужи период или се уговорне 
стране сагласе о краћем периоду.  
 (3) Ако је овај споразум престао, чланови 4 до 6 наставиће да се примењују на 
сваку европску патентну пријаву за коју је поднет захтев за проширење пре његовог 
престанка, и на сваки европски патент признат на основу такве пријаве. 
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Члан 11. 

Ступање на снагу 
 
 Датум на који ће овај споразум ступити на снагу биће одређен узајамном 
разменом нота између две стране, која ће уследити након што Савезна Република 
Југославија донесе пропис у складу са одредбама предвиђеним у Анексу овог 
споразума. 
 

----------------------------------- 

АНЕКС 
 

Одредбе за проширење европских патената на Савезну Републику Југославију 
 
 

Члан 1. 
Проширење ефеката европских патената 

 
 (1) Пријава европског патента и европски патент проширен на Савезну 
Републику Југославију који су предмет одредаба које следе, имаће исти ефекат и биће 
третиране под истим условима као и национална пријава патента и национални патент 
на основу Закона о патентима.  
 (2) У смислу ових одредби,  
 а) "пријава европског патента" значи пријаву за европски патент поднету на 
основу Конвенције о европском патенту (КЕП), као и међународну пријаву поднету на 
основу Уговора о сарадњи у области патената (ПЦТ) за које Европски патентни завод 
(ЕПО) обавља послове као назначени или изабрани завод и у којима је назначена 
Савезна Република Југославија; 
 б) "проширени европски патент" значи европски патент признат од ЕПО-а на 
основу пријаве европског патента за коју је захтевано проширење на Савезну 
Републику Југославију; 
 в) "национална пријава патента" значи пријаву патента која је поднета Савезном 
заводу за интелектуалну својину Савезне Републике Југославије ("Завод") на основу 
Закона о патентима; 
 г) "национални патент" значи патент признат на основу националне пријаве 
патента. 
 

Члан 2. 
Захтев за проширење 

 
 (1) Пријава европског патента и европски патент признат за такву пријаву биће 
проширени на Савезну Републику Југославију на захтев пријавиоца. За сваку пријаву 
европског патента сматраће се да је поднет захтев за проширење ако је поднет на или 
након датума када је Споразум о сарадњи између Владе Савезне Републике Југославије 
и Европске патентне организације ступио на снагу. 
 (2) Завод ће објавити сваки захтев за проширење, што је пре могуће, након што 
је обавештен од ЕПО-а да је плаћена прописана такса за проширење, али не пре истека 
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рока од 18 месеци од датума подношења или, ако је затражено право првенства, 
најранијег датума првенства. 
 (3) Захтев за проширење може бити повучен у свако време. Захтев ће се 
сматрати повученим када прописана такса за проширење није плаћена у року или када 
је пријава европског патента коначно одбијена, повучена или се сматра повученом. 
Завод ће, што је пре могуће објавити те информације ако је захтев за проширење већ 
био објављен у складу са ставом (2). 
 
 

Члан 3. 
Такса за проширење 

 
 (1) Такса за проширење на основу члана 2. (2) плаћа се ЕПО-у у роковима који 
су прописани на основу ЕПЦ за плаћање таксе за назначење. 
 (2) Такса за проширење може бити плаћена и у накнадном року предвиђеном у 
правилу 85 а (2) КЕП, под условом да се у том периоду плати износ увећан за 50%. 
 (3) За плаћање такси за проширење примењиваће се, мутатис мутандис правила 
КЕП која се односе на таксе. Ваљано плаћене таксе за проширење се не рефундирају. 
 

Члан 4. 
Ефекти пријаве европског патента 

 
 (1) Пријава европског патента којој је утврђен датум подношења биће 
еквивалентна уредној националној пријави патента, са захтеваним правом првенства за 
пријаву европског патента, где је то одговарајуће, какав год био исход тог захтева. 
 (2) Објављена пријава европског патента ће привремено имати заштиту на 
основу члана 58. Закона о патентима од датума када пријавилац достави превод 
патентних захтева објављене пријаве европског патента на српском језику, лицу које 
користи проналазак у Савезној Републици Југославији. 
 (3) Пријава европског патента сматраће се да нема аб инитио ефекте поменуте у 
ставу (2) када је захтев за проширење повучен или се сматра повученим. 
 

Члан 5. 
Ефекти европских патената 

 
 (1) Проширени европски патент, под условима из ставова (2) до (6), даје иста 
права као и национални патент на основу члана 56. Закона о патентима, од датума када 
је објављен податак о признању европског патента од стране ЕПО-а. 
 (2) У року од 3 месеца од датума када је податак о признању европског патента 
објављен, власник патента ће доставити Заводу превод списа европског патента на 
српском језику и платиће прописану таксу за објаву. 
 (3) Ако, као резултат поступка опозиције покренуте у ЕПО-у, европски патент 
опстане са измењеним патентним захтевима, власник патента ће, у року од 3 месеца од 
датума када је објављена одлука да се европски патент са изменама одржи, доставити 
Заводу превод измењених патентних захтева на српском језику и платити прописану 
таксу за објаву. 
 (4) Завод ће објавити сваки превод благовремено поднет на основу става (2) или 
(3). 
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 (5) Ако превод поменут у ставу (2) или (3) није поднет благовремено, или 
прописана такса није плаћена у одређеном року, проширени европски патент сматраће 
се неважећим аб инитио. 
 (6) Проширени европски патент и пријава европског патента на којој је он 
заснован сматраће се да немају аб инитио ефекте предвиђене у ставу (1) и члану 4. (2) у 
мери у којој је патент опозван у поступку опозиције пред ЕПО-ом. 
 
 

Члан 6. 
Аутентични текст пријава европских патената или европских патената 

 
 (1) Текст пријаве европског патента или европског патента на језику поступка 
који се води у ЕПО-у биће аутентични текст у било ком поступку у Савезној Републици 
Југославији. 
 (2) Међутим, превод какав је достављен на основу члана 5. или 6. сматраће се 
такође аутентичним, осим у поступку опозива, када пријава или патент на језику 
превода дају заштиту која је ужа од оне која је дата на језику поступка. 
 (3) Пријавилац или власник патента могу поднети исправљени превод патентних 
захтева пријаве европског патента или европског патента. Исправљени превод неће 
имати било каквог правног дејства док не буде објављен од стране Завода. Свако лице 
које, у доброј вери, користи или је учинило ефективне и озбиљне припреме за 
коришћење проналаска, чије коришћење не би представљало повреду пријаве или 
патента у првобитном преводу, може, након што је исправљени превод почео да 
дејствује, наставити такво коришћење, у оквиру свог посла или за његове потребе, без 
плаћања. 

 
 

Члан 7. 
Права ранијег датума 

 
 (1) Пријава европског патента за коју је плаћена такса за проширење и 
проширени европски патент ће имати у односу на националну пријаву патента и 
национални патент исте ефекте стања технике као и национална пријава патента и 
национални патент на основу чланова 6., 7. и 8. Закона о патентима. 
 (2) Национална пријава патента и национални патент имаће у односу на 
проширени европски патент исти ефекат стања технике који имају у односу на 
национални патент на основу чланова 6., 7. и 8. Закона о патентима.  
  

Члан 8. 
Кумулативна заштита 

 
 Када проширени европски патент и национални патент имају исти датум 
подношења или, када је затражено право првенства, исти датум првенства буде признат 
истом лицу или његовом правном следбенику, национални патент неће имати ефекат у 
мери у којој покрива исти проналазак као проширени европски патент, од датума када 
је рок за покретање опозиције европског патента истекао без покретања опозиције, или 
од датума од када је поступак опозиције завршен коначном одлуком о одржању 
европског патента. 
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Члан 9. 
Таксе за обнову за проширене европске патенте 

 
 Таксе за одржавање права из проширеног европског патента плаћају се Заводу за 
године које следе иза године у којој је податак о признању европског патента објављен. 
 

Члан 10. 
Примена КЕП 

 Одредбе КЕП и њеног Правилника за примену неће се примењивати осим ако 
другачије није предвиђено овим одредбама. 
 

 
 

 
-------------------------------------- 

 
THE FEDERAL GOVERNMENT of the Federal Republic of Yugoslavia,  represented by  

Mr  Petar Trojanović 
Federal Minister, Federal Ministry for Economy and Internal Trade 
 
and 
 
THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION ("The Organisation"), represented by  
Mr Ingo Kober, President of the European Patent Office ("EPO") 
 
HAVING REGARD 
 
to the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 ("European Patent 
Convention") and, in particular, Article 33(4) thereof,  
 
to the Federal Republic of Yugoslavia's Patent Law of 24 March 1995 , in particular, Article 
11 thereof, 
 
TAKING INTO ACCOUNT 
 
that the Federal Republic of Yugoslavia's Patent Law provides for a level of protection similar 
to that existing in the Member States of the European Patent Organisation, 
 
that the Federal Republic of Yugoslavia will provide for a system enabling the effects of 
European patents to be extended to its territory in accordance with the provisions attached to 
this Agreement ("Extension System"), 
 
WHEREAS 
 
the Federal Republic of Yugoslavia is a party to the Patent Cooperation Treaty and has 
designated the EPO as International Searching and Preliminary Examining Authority under 
the said Treaty,  
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RECOGNISING 
 
the need fully to apply the standards of the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 
 
NOTING 
 
the Federal Republic of Yugoslavia's request for administrative support by the EPO in 
implementing such a system,  
 
CONVINCED 
 
that cooperation between the Organisation and the Federal Republic of Yugoslavia is of 
mutual interest and will strengthen the protection of industrial property in Europe, 
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
 
 

Article 1 
Subject of the Agreement 

 
The contracting parties shall cooperate within the scope of this Agreement to develop further 
the infrastructure for an efficient patent system in the Federal Republic of Yugoslavia. 
 

Article 2 
Technical cooperation 

 
Within the scope of its capabilities the Organisation shall assist the Federal Republic of 
Yugoslavia particularly in  
(a) providing basic training and specialisation for the staff at the Federal Intellectual 

Property Office of the Federal Republic of Yugoslavia ("the Office") and for specialists 
of other government bodies whose  work involves patent matters; 

(b) organising and developing its system of patent attorneys; 
(c) developing an appropriate documentation for patent information services; 
(d) producing the Office's official publications; 
(e) modernising the patent information system; 
(f) building up data-processing systems for the patent grant procedure and administration of 

patents. 
 

Article 3 
Legal and administrative cooperation 

 
(1) The contracting parties shall regularly exchange information on legal developments 

relating to their respective patent system. 
(2) If requested by the Federal Republic of Yugoslavia to do so, the Organisation shall give 

advice on proposals for enacting or amending legal provisions relating to the Federal 
Republic of Yugoslavia's patent system. 
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(3) The EPO and the Office shall cooperate in order to prepare the implementation of the 
Extension System. 

 
Article 4 

Processing of requests for extension 
 
(1) The EPO shall accept, process and publish any request for extension of European patents 

to the Federal Republic of Yugoslavia and shall communicate to the Office any necessary 
information regarding the proceedings relating to the European patent applications and 
patents concerned. 

(2) Within the scope of its capabilities, the EPO shall on request give assistance to the Office 
by communicating any other useful information. 

 
 

Article 5 
Information concerning extended European patents  

 
The Office shall inform the EPO of the legal status of any extended European patent, in 
particular of its being void, of its lapse, renunciation or cancellation. 
 

Article 6 
Financial matters 

 
(1) The extension fee shall be 102 EUR for each request for extension and be collected by 

the EPO. 76.50 EUR of the extension fee shall be due to the Office and be transferred 
into the separate bank account of the Office in consideration of the Federal Republic of 
Yugoslavia's intention to use that fee to improve work of the Office and to promote 
industrial property in the Federal Republic of Yugoslavia, including support for patenting 
the Federal Republic of Yugoslavia inventions abroad. The EPO shall keep 25.50 EUR 
of the extension fee to cover the costs incurred by carrying out its tasks under the 
Extension System.  

(2) The amount of the extension fee and the proportion thereof to be kept by the EPO may be 
amended by agreement between the President of the EPO and the Director of the Office. 

 
 

Article 7 
Joint Committee 

 
(1) A joint committee shall be set up to discuss all matters arising from this Agreement and 

its implementation. The committee shall be composed of representatives of the EPO and 
the Office. Representatives of other government bodies involved in or directly affected 
by the implementation of the Agreement may be consulted. 

(2) The committee shall meet on the initiative of either the Director of the Office or the 
President of the EPO. The agenda for each meeting, and the venue and date thereof, shall 
be fixed by agreement between the two Offices. 

 
 
 
 
 



  
11 

Article 8 
Implementation of the Agreement 

 
(1) The tasks incurred by the contracting parties in consequence of this Agreement shall be 

carried out by the EPO and the Office. The EPO may entrust individual tasks under 
Article 2 of this Agreement to the Patent Offices of the Contracting States to the 
European Patent Convention, subject to their consent. 

(2) The details of the implementation of this Agreement shall be fixed by agreement between 
the Director of the Office and the President of the EPO. 

 
Article 9 

Amendment of the Agreement 
 
At the request of the Organisation or of the Federal Republic of Yugoslavia, the contracting 
parties shall enter into negotiations on amending this Agreement. 

 
Article 10 

Duration of the Agreement 
 
(1) This Agreement shall be concluded for a period of five years and shall be extended for 

further two-year periods unless a contracting party objects to this in writing no later than 
six months prior to the end of the period in force. 

(2) This Agreement may be terminated in writing by either contracting party; termination 
shall take effect one year after receipt by the other party of the notice of termination, 
unless the said notice specifies a longer period or the contracting parties agree on a 
shorter period. 

 
(3) If this Agreement is terminated, Articles 4 to 6 shall continue to apply to any European 

patent application in respect of which a request for extension has been filed prior to its 
termination, and to any European patent granted thereon. 

 
Article 11 

Entry into force 
 
The date on which this Agreement shall enter into force shall be determined by a mutual 
exchange of notes between the two parties, following the enactment by the Federal Republic 
of Yugoslavia of provisions provided in the Annex of this Agreement. 
 

-------------------------------------- 
Attachment 

Provisions governing the extension 
of European patents to the Federal Republic of Yugoslavia  

 
 

Article 1  
Extension of the effects of European patents  

 
(1) A European patent application and a European patent extending to the Federal Republic of 

Yugoslavia shall, subject to the following provisions, have the effect of and be subject to 
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the same conditions as a national patent application and a national patent under the Patent 
Law.  

(2) For the purposes of these provisions,  
a) "European patent application" means an application for a European patent filed under 

the European Patent Convention (EPC), as well as an international application filed 
under the Patent Cooperation Treaty (PCT) for which the European Patent Office (EPO) 
acts as designated or elected Office and in which the Federal Republic of Yugoslavia is 
designated;  

b) "extended European patent" means a European patent granted by the EPO on a 
European patent application in respect of which extension to the Federal Republic of 
Yugoslavia has been requested; 

c) "national patent application" means a patent application filed under the Patent Law with 
the Federal Intellectual Property Office of the Federal Republic of Yugoslavia ("the 
Office"); 

d) "national patent" means a patent granted on a national patent application.  
 

Article 2  
Request for extension  

 
(1) A European patent application and a European patent granted on such application shall be 

extended to the Federal Republic of Yugoslavia at the request of the applicant. The request 
for extension shall be deemed to be filed with any European patent application filed on or 
after the date on which the Cooperation Agreement between the Federal Government of the 
Federal Republic of Yugoslavia and the European Patent Organisation enters into force. 

(2) The Office shall publish any request for extension as soon as possible after it has been 
informed by the EPO that the prescribed extension fee has been paid, but not before the 
expiry of 18 months from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority 
date. 

(3) The request for extension may be withdrawn at any time. It shall be deemed withdrawn 
where the prescribed extension fee has not been paid in time or where the European patent 
application has been finally refused, withdrawn or deemed withdrawn. The Office shall 
publish this as soon as possible if the request for extension has already been published by it 
in accordance with  paragraph (2). 

 
 

Article 3 
Extension fee 

 
(1) The extension fee under Article 2(2) shall be paid to the EPO within the applicable time-

limits provided under the EPC for the payment of the designation fee. 
(2) The extension fee may still be validly paid within the period of grace specified in 

Rule 85a(2) EPC, provided that a surcharge of 50% is paid within this period. 
(3) For the payment of extension fees the EPO Rules relating to Fees shall apply mutatis 

mutandis. Extension fees validly paid shall not be refunded. 
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Article 4  
Effects of European patent applications  

 
(1) A European patent application which has been accorded a filing date shall be equivalent 

to a regular national patent application, where appropriate with the priority claimed for 
the European patent application, whatever its outcome may be.  

(2) A published European patent application shall provisionally confer the protection 
conferred by Article 58 of the Patent Law as from the date on which a translation of the 
claims of the published European patent application into the Serbian language has been 
communicated by the applicant to the person using the invention in the Federal Republic 
of Yugoslavia.  

(3) The European patent application shall be deemed not to have had ab initio the effects 
referred to in paragraph (2) where the request for extension has been withdrawn or is 
deemed withdrawn.  

 
Article 5  

Effects of European patents  
 
(1) An extended European patent shall, subject to paragraphs (2) to (6), confer from the date 

of publication of the mention of its grant by the EPO the same rights as would be 
conferred by a national patent under Article 56  of the Patent Law.  

(2) Within three months from the date on which the mention of the grant of the European 
patent has been published, the owner of the patent shall furnish to the Office a translation 
of the European patent into the Serbian language and shall pay the prescribed fee for 
publication.  

(3) If, as a result of an opposition filed with the EPO, the European patent is maintained with 
amended claims, the owner of the patent shall, within three months from the date on 
which the decision to maintain the European patent as amended was published, furnish to 
the Office a translation of the amended claims into the Serbian language and pay the 
prescribed fee for publication.  

(4) The Office shall publish any translation duly filed under paragraph (2) or (3). 
(5) If the translation specified in paragraph (2) or (3) is not filed in due time or the 

prescribed fee is not paid in due time, the extended European patent shall be deemed to 
be avoid ab initio. 

(6) An extended European patent and the European patent application on which it is based 
shall be deemed not to have had ab initio the effects specified in paragraph (1) and 
Article 4(2) to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings 
before the EPO.  

 
Article 6  

Authentic text of European patent applications or European patents  
 
(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the 

proceedings before the EPO shall be the authentic text in any proceedings in the Federal 
Republic of YYugoslavia.  

(2) However, the translation as provided for under Articles 4 and 5 shall be regarded as 
authentic, except in revocation proceedings, where the application or patent in the 
language of the translation confers protection which is narrower than that conferred by it 
in the language of the proceedings. 
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(3) The applicant or owner of the patent may file a corrected translation of the claims of the 
European patent application or European patent. The corrected translation shall not have 
any legal effects until it has been published by the Office. Any person who, in good 
faith, uses or has made effective and serious preparations for using an invention, the use 
of which would not constitute infringement of the application or patent in the original 
translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the 
course of his business or for the needs thereof without payment.  

 
 

Article 7  
Rights of earlier date  

 
(1) A European patent application for which the extension fee has been paid and an extended 

European patent shall have with regard to a national patent application and a national 
patent the same prior art effect as a national patent application and a national patent 
under Article 6, 7 and 8  of the Patent Law. 

(2) A national patent application and a national patent shall have with regard to an extended 
European patent the same prior art effect as they have with regard to a national patent 
under Article 6, 7 and 8 of the Patent Law.  

 
Article 8  

Simultaneous Protection  
 
Where an extended European patent and a national patent having the same filing date or, 
where priority has been claimed, the same priority date have been granted to the same person 
or his successor in title, the national patent shall have no effect to the extent that it covers the 
same invention as the extended European patent as from the date on which the time limit for 
filing an opposition to the European patent has expired without an opposition having been 
filed or as from the date on which the opposition procedure has resulted in a final decision 
maintaining the European patent.  
 

Article 9  
Renewal fees for extended European patents  

 
Renewal fees for an extended European patent shall be paid to the Office for the years 
following the year in which the mention of the grant of the European patent was published.  
  

Article 10 
Applicability of the EPC 

 
The provisions of the EPC and its Implementing Regulations shall not apply unless otherwise 
provided in these provisions. 
 
 

Члан 3. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
Србије и Црне Горе”. 
 


