
 

 

1. 

ПРЕПОРУКА Укинути ограничење по коме домаће физичко и правно лице може тражити заштиту 

проналаска у иностранству, тек по истеку рока од три месеца од датума подношења 

пријаве патента надлежном органу за заштиту тог проналаска. 

 регулаторно тело 

(надлежно за спровођење) 
 

Министарство за науку и технолошки развој 

 пропис који треба 

изменити 

Закон о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04 „Сл.гласник РС“, бр. 115/2006-испр.) 

 начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 

32/04 „Сл.гласник РС“, бр. 115/2006-испр.), тако што ће се укинути ограничења по коме 

домаће физичко и правно лице може тражити заштиту проналаска у иностранству, тек по 

истеку рока од три месеца од датума подношења пријаве патента надлежном органу за 

заштиту тог проналаска. 

 рок за спровођење  31.03.2010. године 

 нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА 

 

Члан 1. 

У Закону о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04 „Сл.гласник РС“, бр. 115/2006-испр.) 

члан 21. брише се. 

 

Члан 2. 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 

 подносилац иницијативе   

Анономни подносилац 



 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

 

                Чланом 21. Закона о патентима прописано је да домаће физичко и правно лице може тражити заштиту проналаска 

у иностранству по истеку рока од три месеца од датума подношења пријаве патента надлежном органу за заштиту тог 

проналаска, осим у случају подношења међународне пријаве надлежном органу као органу примаоцу. Прописани рок од 

три месеца у пракси изаива доста проблема јер у том периоду може доћи до штете за домаће проналазаче, с обзиром да 

проналазачи из иностранства у том времену могу заштитити исти проналазак. Имајући у виду да је чланом 20. став 2. 

Закона прописано да се надлежном органу подносе и пријаве којима се захтева заштита проналазака у иностранству, ако 

је то у складу са међународним уговорима (што значи истовремено), то је одредба члана 21. којом се намеће наведено 

ограничење сувишна и изазива доста проблема. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

 

         У овом случају није могуће прецизно навести уштеде на годишњем нивоу, али се позитивни ефекти огледају у 

заштити домаћих проналазача. 

  

ПРЕГЛЕД ВАЖЕЋИХ ОДРЕДБИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 
Члан 21. 

          Домаће физичко и правно лице може тражити заштиту проналаска у иностранству по истеку рока од три месеца  

дана од датума подношења пријаве патента надлежном органу за заштиту тог проналаска, осим у случају подношења 

међународне пријаве надлежном органу као органу примаоцу. 

 


