
 

 

 

Завод за интелектуалну својину 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ 

 
 

Захтев за признање сертификата о додатној заштити носиоци патената 

могу поднети од 1. јула 2013. године. 

 

Рок за подношење захтева за признање сертификата је шест месеци од 

датума издавања прве дозволе за стављање у промет лека за људе или 

животиње, или средства за заштиту биља, односно шест месеци од признања 

патента ако је наведена дозвола издата пре признања основног патента. 

Захтев за признање сертификата о додатној заштити подноси се на 

обрасцу СДЗ-1 на српском језику, у два примерка, и то непосредно преко 

писарнице Завода за интелектуалну својину или поштом на адресу: Завод за 

интелектуалну својину, Kнегиње Љубице 5, Београд.  

Образац захтева за признање сертификата о додатној заштити СДЗ-1 

доступан је странкама на писарници Завода као и на линку: 

http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/сертификат-о-додатној-заштити.613.html 

 

 Уз захтев се подносе и следећи прилози: 

 

 Прва дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или 

средства за заштиту биља издате од стране органа надлежног за 

стављање производа у промет на територији Републике Србије. Наведена 

дозвола треба да на дан подношења захтева за признање сертификата о 

додатној заштити буде важећа. Примерак дозволе подноси се у једном 

примерку у оригиналу или фотокопији; 

 Сажетак карактеристика производа (оригинал или фотокопија); 

 Подаци о производу за који се захтева сертификат о додатној заштити, 

његову хемијску формулу, хемијски назив, секвенцу или састав 

биолошког материјала који чини производ, као и  патентне захтеве 

којима је производ заштићен основним патентом;  

 Уредно пуномоћје за заступање; 

 Доказ о плаћеној прописаној такси за поднети захтев (први примерак 

уплатнице или оверена потврда банке или поште) према Тарифном броју 

107. важеће Тарифе републичких административних такси. Уплата се 

врши на рачун број 840-30880845-62 позив на број 97 44018. Као сврху 

уплате треба навести „Захтев за признање сертификатаˮ, а као примаоца 

треба назначити „Републичке административне таксеˮ. 

http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/сертификат-о-додатној-заштити.613.html

