
Анализа ефеката Закона o патенту 

 

1. На кога ће и како највероватније утицати предложена решења у Закону? 

 

Предложена решења ће имати непосредан ефекат на сва физичка и правна лица 

која у циљу заштите својих проналазака воде поступак за признање патената пред 

Заводом за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завод), као и на лица која у судском 

поступку штите своја права из патента. 

 

Предложена решења која се односе на увођење права на жалбу на све одлуке 

надлежног органа којима се окончава поступак ће имати директан утицај како на 

странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни 

суд који ће увођењем жалбеног поступка бити растерећен.  

 

Одредбе којима се уређује систем заштите биотехнолошких проналазака  

стварају предуслове за ефикаснију заштиту ових проналазака и утицаће на све који 

подносе пријаве биотехнолошких проналазака. 

 

Одредбе којима се уређује сертификат о додатној заштити стварају предуслове 

да се национални систем заштите сертификатом о додатној заштити учини 

компатибилним са системом који је установљен на нивоу ЕУ Уредбом (ЕЗ) број 

1610/96 и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009.  

 

Предложене одредбе којима се прописује прикупљање, држање, обрада и 

коришћење података о личности усклађене су са Законом о заштити података о 

личности ( „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 

107/12). Наиме, подносиоци пријава патената и малих патената су приликом 

подношења пријаве за заштиту проналаска, захтева или предлога у поступку пред 

органом надлежном за послове интелектуалне својине дужни да доставе своје податке. 

Предложеним решењем сви подаци који се односе на личност прописани су законом 

односно садржина свих захтева и предлога, као и садржина регистара које води 

надлежни орган прописани су законом а не и подзаконским прописом, што је у складу 

са Законом о заштити података о личности. 

 

Предложеним решењима у домену грађанско-правне заштите  стварају се услови 

за ефикасније поступање судова и делотворнију правну заштиту носилаца права.    

 

Новина је да се у складу са Директивом 2004/48/ EЗ (Директивом о спровођењу) 

тужбени захтеви могу односити и на забрану радњи које представљају озбиљну претњу 

да ће право бити повређено, као и на забрану понављања таквих или сличних радњи 

под претњом новчане казне. Овакво решење је у интересу носилаца права, јер им 

омогућава подношење тужбе и у ситуацији када још увек није дошло до повреде права, 

а постоји озбиљна претња да ће до такве повреде доћи.  

 

Значајне су измене које се односе на изрицање привремених мера и мера 

обезбеђења доказа које имају за циљ да се обезбеди ефикаснија заштита носилаца 

права, како у току самог поступка по тужби, тако и пре подношења тужбе. Изменама се 

омогућава и одређивање привремене мере по окончању судског или управног поступка, 

све док извршење не буде спроведено, у складу са одредбом члана 285. став 1. Закона о 
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извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 109/13 - 

одлука УС, 55/14 и 139/14), чиме се омогућава ефикасније спровођење права 

интелектуалне својине. Предвиђа се шири круг привремених мера које суд може 

одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да 

ће бити повређено, као што је мера забране предузимања радњи којима се повређује 

право или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено. Такође, 

новину представљају привремене мере које се могу одредити на предлог лица које 

учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено на 

комерцијалној основи и учини вероватним постојање околности које би осујетиле 

накнаду штете. За разлику од важећег решења које предвиђа да се обезбеђењем доказа у 

смислу сматра саслушање сведока и вештака, преглед просторија, књига итд, односно 

извођење доказа предвиђених Законом о парничном поступку, као обезбеђење доказа 

прописује се узимање детаљног описа производа којима се повређује право, са или без 

узимања узорка тих производа и одузимање производа или дела производа којима се 

повређује право, а ако је то оправдано, и одузимање материјала и предмета (прибор, 

алат) претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се 

повређује право, као и докумената који се односе на наведено. Новина је овлашћење 

суда да може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег износа 

као средства обезбеђења у случају проузроковања штете лицу од кога се докази 

прикупљају, ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте, или ако 

суд утврди да повреда права није учињена, или да није постојала озбиљна претња да ће 

право бити повређено. Такође исто овлашћење је дато суду и приликом одређивања 

привремене мере. Чланом 145. Предложеног закона прописују се чињенице које суд 

узима приликом одређивање висине накнада штете у случају повреде права. 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) ? 

 

Примена предложеног закона не ствара додатне трошкове грађанима и привреди 

у остваривању заштите проналазака будући да не предвиђа увођење нових процедура.  

 

Међутим, за ефикасније пружање подршке привреди и стручне помоћи органима 

надлежним за спровођење права интелектуалне својине, које су кључне за приступање 

Србије земљама ЕУ, је неопходно обезбедити одрживост информационо-образовних 

послова у области заштите интелектуалне својине, те је прописано да за обављање ових 

послова надлежни орган наплаћује таксе и накнаде, сагласно посебним прописима 

којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за 

пружање информационих услуга. Користећи информационе и образовне услуге 

надлежног органа привредни субјекти стварају предуслове за коришћење 

интелектуалног капитала којим располажу, а самим тим за конкурентност на домаћем и 

иностраном тржишту и за остваривање додатног профита који ће оправдати трошкове 

за коришћење наведених услуга.  

 

Све наведено доприноси укупном тржишном развоју и има индиректног утицаја 

на појаву нових привредних субјеката и у складу је са Стратегијом научног и 

технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. године, Стратегијoм 

и политикoм развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године до 2020. 

године и Стратегијом развоја интелектуалне својине и мерама владе којима се  

стимулише иновативност и технолошки развој Србије. 
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У прилог наводу да примена предложеног закона не ствара додатне трошкове 

грађанима и привреди, у остваривању заштите проналазака, дајемо податке о важећим  

административним таксама и трошковима заштите проналазака. 
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Табела такси и трошкова поступка признања патента: 

 

Таксе и трошкови 

поступка признања 

патента 

Износ 

таксе за 

правна 

лица 

(RSD) 

Износ 

таксе за 

физичк

а лица 

(RSD) 

Објашњења 

Подношење 

пријаве патента 

када пријава 

садржи до 10 

патентних захтева  

7300 3650 

Тарифним бројем 107. става 1. тачка 1) 

прописан је износ ове таксе. Износ таксе се 

умањује за 20% ако подносилац пријаве уз 

пријаву поднесе превод назива проналаска и 

апстракта на енглеском језику. 

Ова такса покрива трошкове испитивања 

формалних захтева које треба да испуни 

пријава патента (члан 99. важећег закона) 

као и трошкове одржавања права за прве две 

године од дана подношења пријаве патента. 

Ако неки од прописаних захтева нису 

испуњени, Завод шаље позив, у форми 

резултата испитивања, да се отклоне уочени 

формални недостаци. По пријему резултата 

испитивања подносилац пријаве има обавезу 

да најкасније у року од три месеца од 

пријема резултата испитивања отклони 

формалне недостатке у које спада и 

достављање доказа о уплати таксе за 

подношење пријаве патента. Уколико 

подносилац пријаве не достави доказ о 

уплати таксе пријава патента ће бити 

одбачена. 

Додатна такса за 

подношење 

пријаве патента за 

сваки следећи 

патентни захтев од 

11. патентног 

захтева  

720 360 

За сваки следећи патентни захтев од 11. се 

уплаћује додатна такса за подношење 

пријаве патента која је прописана Тарифним 

бројем 107. става 1. тачком 2)  

Израда извештаја о 

претраживању 
300 300 

Ако пријава патента испуњава формалне 

захтеве прописне чланом 99. важећег закона, 

Завод ће подносиоцу пријаве упутити позив 

да у року од месец дана од дана пријема 

позива поднесе захтев за израду извештаја о 

претраживању и да плати одговарајућу таксу 

која је прописана Тарифним бројем 1.  

Уколико у наведеном року подносилац 

пријаве не поднесе наведени захтев и не 

достави доказ о уплати таксе пријава 

патента ће бити одбачена. 

Суштинско 

испитивање  
21910 10955 

Ова такса је прописана Тарифним бројем 

110, а  доказ о уплати се доставља уз захтев 



5 

 

за суштинско испитивање пријаве патента 

који се може поднети најкасније у року од 6 

месеци од дана достављања извештаја о 

претраживању.  Уколико се у наведеном 

року не поднесе наведени захтев и не 

достави доказ о уплати таксе пријава патента 

ће бити одбачена.  

Ова такса покрива трошкове испитивања 

патентибилности пријаве патента према 

члану 104. важећег закона.  

Резултат 

испитивања 
720 360 

Тарифним бројем 109. је прописан износ ове 

таксе. Доказ о уплати ове таксе се доставља 

уз одговор на резултат испитивања.   

Исправа о 

признатом праву 
2930 1465 

Завод доноси решење о признању патента 

уколико су испуњени сви законски услови 

који подразумевају и достављање доказа о 

извршеним уплатама таксе за исправу о 

признатом праву (Тарифни број 123), 

трошкова објаве података о признатом праву 

и трошкова штампања патентног списа 

(према Тарифним бр. 1. и 5). Уколико  

подносилац пријаве не достави доказ о 

уплати наведене таксе и трошкова пријава 

патента ће бити одбачена. 

Трошкови објаве 

података о 

признатом праву 

350 350 

Трошкови 

штампања 

патентног списа за 

једну страну 

глатког слога  

180 180 

Трошкови 

штампања 

патентног списа за 

једну страну 

цртежа 

300 300 

 

Табела такси и трошкова поступка признања малог патента: 

 

Таксе и трошкови 

поступка признања 

патента 

Износ 

таксе за 

правна 

лица 

(RSD) 

Износ 

таксе за 

физичк

а лица 

(RSD) 

Објашњења 

Подношење 

пријаве малог 

патента  

7300 3650 

Тарифним бројем 107. став 2. је прописан 

износ ове таксе. Износ таксе се умањује за 

20% ако подносилац пријаве уз пријаву 

поднесе превод назива проналаска и 

апстракта на енглеском језику. 

Ова такса покрива трошкове испитивања 

формалних захтева које треба да испуни 

пријава малог патента који су прописани 

чланом 99. као и услове прописане чланом 

163. ст. 2 - 6. и чланом 104. ст. 1. тач. 1), 2) и 

4) важећег закона о патентима и трошкове 

одржавања права за прве две године од дана 

подношења пријаве малог патента. Ако неки 

од прописаних захтева нису испуњени, 
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Завод шаље позив, у форми резултата 

испитивања, да отклоните уочене  

недостатке. По пријему резултата 

испитивања подносилац пријаве има обавезу 

да најкасније у року од три месеца од 

пријема резултата испитивања отклони  

недостатке у које спада и достављање доказа 

о уплати таксе за подношење пријаве 

патента. Уколико не достави доказ о уплати 

таксе пријава патента ће бити одбачена. 

Резултат 

испитивања 
720 360 

Тарифним бројем 109. је прописан износ ове 

таксе. Доказ о уплати ове таксе се доставља 

уз одговор на резултат испитивања.   

Исправа о 

признатом праву 
2930 1465 

Завод доноси решење о признању малог 

патента уколико су испуњени сви законски 

услови који подразумевају и достављање 

доказа о извршеним уплатама таксе за 

исправу о признатом праву (тарифни број 

123), трошкова објаве података о признатом 

праву и трошкова штампања патентног 

списа (према Тарифним бр. 1. и 5). Уколико  

подносилац пријаве не достави доказ о 

уплати наведене таксе и трошкова пријава 

малог патента ће бити одбачена. 

Трошкови објаве 

података о 

признатом праву 

350 350 

Трошкови 

штампања 

патентног списа за 

једну страну 

глатког слога  

180 180 

Трошкови 

штампања 

патентног списа за 

једну страну 

цртежа 

300 300 

 

Напомена уз све табеле: 

 

Наведени тарифни бројеви који се односе на висину такси прописани су 

Тарифом републичких административних такси, која чини саставни део Закона о 

републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-

исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 

50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14 и 45/15-усклађени дин. износи).  

 

Тарифни бројеви који се односе на висину трошкова прописани су Одлуком о 

висини накнада посебних трошкова поступка који води Завод и накнада трошкова за 

пружање информационих услуга Завода („Службени лист СЦГ”, бр. 3/06). 

 

 

 

 

http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/odluka.pdf
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/odluka.pdf
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/odluka.pdf
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НАПОМЕНА: 

 

Такса из Тарифног броја 107. ст 1. и 2. плаћа се у износу умањеном за 20% од 

таксе прописане овим тарифним бројем, ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе 

превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику . 

 

Такса из Тарифног броја 107. става 3. плаћа се у износу увећаном за 50% у 

односу на таксу прописану овим тарифним бројем, ако је међународна пријава патента 

поднета у накнадном року од 30 дана по истеку рока за улазак у националну фазу 

испитивања пријаве . 

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно 

топографије интегрисаног кола, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог 

тарифног броја умањена, односно увећана, у складу са ст 1. и 2. ове напомене, плаћа се 

у износу умањеном за 50% . 

 

Даље прилажемо податке о поступцима који се воде пред Заводом у вези са 

правном заштитом проналазака за 2014. годину: 

 

Заштита проналазака се у Републици Србији остварује на основу пријава 

патената и на основу пријава малих патената.  

 

Заштита проналазака на основу пријава патената се остварује директним 

подношењем патентних пријава Заводу, као и на основу пријава које се подносе 

Светској организацији за интелектуалну својину (тзв. ПЦТ пријаве у националној фази) 

и Европском заводу за патенте (проширене пријаве европског патента које су поднете 

до 30. септембра 2010. године и пријаве европског патента које се подносе од 1. 

октобра 2010. године, јер је тада почео да се примењује Закон о потврђивању 

Конвенције о европском патенту). 

 

Заштита проналазака на основу пријава патената које се подносе Светској 

организацији за интелектуалну својину и Европском заводу за патенте (у даљем тексту: 

ЕПО) остварује се применом следећих међународних уговора:  

 

- Уговор о сарадњи у области патената („Службени лист СРЈ-Међународни 

уговори” бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године)  (тзв. ПЦТ уговор);  

 

- Споразум између Савезне владе СР Југославије и Европске патентне 

организације о сарадњи у области патената („Службени лист СЦГ-Међународни 

уговори” бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године), а од 1. октобра 2010. године Конвенције о 

европском патенту („Службени гласник  Р Србије – Међународни уговори”, бр. 5/10 и 

99/11”). 

 

Према Уговору о сарадњи у области патената Завод има улогу тзв. завода 

примаоца, као и  назначеног завода, односно изабраног завода. 

 

По основу пријава патената које се директно подносе Заводу, као и по основу 

ПЦТ пријава које се подносе Заводу као назначеном или изабраном заводу (тзв. ПЦТ 

пријаве у националној фази) Завод обавља суштинско испитивање, тј. утврђује да ли 

пријава патента испуњава законске услове за одобравање патентне заштите. По основу 
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Споразума о сарадњи и проширењу до 30. септембра 2010. године, а од 1. октобра 2010. 

године  по основу Конвенције о европском патенту Завод води евиденцију пријава за 

које је затражена заштита у Републици Србији, стара се о преводу на српски језик 

одобрених патената по овим пријавама и објављује законом прописанеподатке о овим 

патентима.  

 

Током 2014. године Заводу је поднето  212 пријавa патената и  66 пријава малих 

патената. 

Од укупног броја поднетих пријава патената, Заводу је директно поднето 207 

пријава, а путем ПЦТуговора је у националну фазу ушло 5 пријава. 

Од укупног броја директно поднетих пријава патената, домаћи подносиоци су 

поднели 201 пријаву патента, а страни подносиоци 6. 

 У 2014. години је било поднето укупно 12 међународних пријава патената преко 

ПЦТ система, где је Завод назначен као Завод прималац, формално је уређено и 

прослеђено у Светску организацију за интелектуалну својину 12 пријавa, а 6 

међународних пријава патената је прослеђено у Европском заводу за патенте ради 

израде решершног извештаја, четири пријаве су повучене због неплаћања такси и за две 

пријаве се чека уплата такси како би иста била прослеђена у ЕПО.  

 

Преко Споразума о сарадњи и проширењу, проширење европских пријава 

патента на територији Републике Србије у 2014. години захтевано је за 268 пријаве 

(проширене  пријаве европског патента).  

 

Пријаве патената од 2005. до 2014. године 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пријаве домаћих 

пријавилаца 
372 431 388 386 299 290 180 191 201 201 

Пријаве страних 

пријавилаца поднете 

директно Заводу 

51 27 20 16 21 23 28 20 7 6 

PCT пријаве у 

националној фази 
558 246 55 73 40 16 21 13 13 5 

Укупно 981 704 463 475 360 329 229 224 221 212 

  

Заводу је током 2014. године поднето 9 захтева у вези са сертификатом о 

додатној заштити. 

 

Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити од 2013. до 2014. године 

Година 2013 2014 

Захтев у вези са 

сертификатом о додатној 

заштити 

9 10 



9 

 

Пријаве патената према областима технике у 2014. години 

Област технике MКП 
Број 

пријава 

Пољопривреда; Прехрамбени 

производи; Дуван  A01 - A24 21 

Предмети за личну или кућну употребу  A41 - A47 9 

Здравље;Спасавање живота;  Разонода  A61 - A63 30 

Одвајање; Мешање  B01 - B32 15 

Транспорт  B60 - B68 20 

Неорганска хемија  C01 - C06 7 

Органска хемија  C07 - C14 12 

Грађевинарство  E01 - E06 10 

Погонске машине или пумпе  F01 - F04 24 

Осветљење и грејање  F21 - F28 9 

Инструменти  G01 - G12 23 

Електротехника  H01 - H05 20 

Остало    13 

Укупно  212 

 

 
 

Пријаве патената у 2014. години према земљи пријавиоца 

Ознака земље 

 
Број пријава 

RS  202 

US      4 

GB      2 

ES      1 

NL      1 

             PL      1 

RU                  1 
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PCT пријаве  поднете Заводу као заводу примаоцу од 2005. до 2014. године 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PCT пријаве  

поднете Заводу 

као заводу 

примаоцу 

34 34 21 38 27 16 17 17 22 12 

 

Заводу је у току 2014. године поднето 268 захтева за упис проширеног европског 

патента у Регистар патената и 240 захтева за упис европског патента у Регистар 

патената. 

 

Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента у Регистар 

патената од 2006. до 2014. године 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Захтев за упис 

проширеног 

европског патента 

2 53 148 218 250 361 348 307 

 

268 

Захтев за упис  

европског патента 

  
    15 66 240 

Укупно 2 53 148 218 250 361 363 373 508 

 

Заводу је у току 2014. године поднето 66  пријава малих патената.  

 

Пријаве малих патената од 2005 до 2014. године 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Домаћи 

подносиоци 
134 185 155 136 101 97 67 75 71 65 

Страни 

подносиоци 
2 4 3 1 4 4 4 3 6 1 

Укупно 136 189 158 137 105 101 71 78 77 66 

 

Регистрована права – патенти и мали патенти 

 

У 2014. години је регистровано укупно 603 патената од којих је 105 признато 

према националном поступку, 283 је уписано у Регистар на основу Споразума о 

сарадњи и проширењу са ЕПО, а 215 на основу Закона о потврђивању Конвенције о 

признавању европских патената.  
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Регистровани патенти од 2005. до 2014. године 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Патенти домаћих носиоца 

који су признати у 

националном поступку 

68 46 71 70 103 98 60 79 78 62 

Патенти страних носиоца који 

су признати у националном 

поступку 

92 70 207 224 254 329 119 88 58 

 

43 

Уписани проширени европски 

патенти 

    
46 525 313 360 308 283 

Уписани европски патенти 
    

   9 49 215 

Укупно 160 116 278 294 

 

403 

 

952 492 536 493 

 

603 

 

Током 2014. године  регистрована су 52 мала патената. 

 

Регистровани мали патенти  од 2005. до 2014. године 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Домаћи 

 

67 

 

79 

 

93 

 

81 

 

86 74 48 61 47 50 

Страни 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

0 4 2 6 4 2 

Укупно 

 

69 

 

80 

 

96 

 

84 

 

86 

 

78 50 67 51 

 

52 

  

На дан 31.12.2014. године у Републици Србији је било укупно 2964 важећих 

патената од којих је 1213 признато према националном поступку, 1480 на основу 

Споразума о сарадњи и проширењу са ЕПО, а 271 на основу Закона о потврђивању 

Конвенције о признавању европских патената. Истог дана у Србији је било на снази 247  

малих патената. 

 

Патенти у важењу у Републици Србији од 2006. до 2014. године 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Патенти  925 1097 1203 1229 1912 2140 2303 2644 2964 

Мали патенти 332 416 289 253 224 206 200 240 247 

Укупно 1257 1513 1492 1482 2136 2346 2503 2884 3211 

 

Осим података у вези остваривања заштите проналазака прилажемо и податке о 

активностима Центар за едукацију и информисање за 2014. годину: 

 

Центар за едукацију и информисање, односно ЕИЦ je образован као ужа 

унутрашња јединица у којој се обављају послови који се односе на: промовисање 

сарадње са свим заинтересованим странама а пре свега са институцијама за подршку 
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привреди, научним институтима, факултетима, малим и средњим предузећима; 

успостављање програма обуке из свих области интелектуалне својине; планирање и 

реализацију програма обукe за различите групе корисника; израду образовних 

материјала и публикација намењених обуци; пружање стручне помоћи органима и 

институцијама у чијој је надлежности спровођење права интелектуалне својине; 

спровођење поступка дијагностификовања интелектуалне својине у привредним 

субјектима; подизање општег знања о интелектуалној својини и њеном значају; 

издавање билтена о раду Центра; уређивање веб сајта Завода и Центра и израду 

Информатора о раду; као и друге послове из делокруга Центра.  

 

Након завршетка ИПА националног пројекта током кога је Центар и основан, 

2014. година је друга од оснивања Центра у којој су се активности одвијале на бази 

сопствених капацитета.   

 

Едукација, Дијагностика интелектуалне својине, Отворена врата 

 

У оквиру активности едукације и упознавања различитих циљних група са 

значајем и начинима заштите права интелектуалне својине у 2014. години, Центар је 

одржао и организовао укупно 82 различитa едукативнa семинара и информативнa 

догађаја на којима је учешће узело 2358 заинтересованих лица из различитих циљних 

група. тако је за факултете одржано 25 семинара са преко 1000 учесника а неки од њих 

које би посебно истакли су дводневни семинар за запослене истраживаче 

Пољопривредног факултета на пројекту АРЕА, ЕПО семинар за извођење наставе о 

интелектуалној својини, редовне посете студената Машинског факултета, предавања на 

Факултету организационих наука и други. Одржани су за запослене у Институту за 

физику семинари о патентној заштити као и на Институту за генетику и генетичко 

инжењерство у два наврата. Од бројних семинара за привреду одржана су два у оквиру 

ИПОРТА пројекта како за мала и средња предузећа (у даљем тексту: МСП) тако и за 

институције за подршку привреди,  у организацији Привредне коморе Београд и РПК 

Краљево неколико семинара за привреду и други.  Одржано је 45 услуга Дијагностике 
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интелектуалне својине за МСП.  Класификација догађаја према циљним групама на 

графикону је базирана на претежном учешћу представника циљних група на 

догађајима, али су на већем броју догађаја учесници били мешовитог састава иако су 

класификовани нпр. под привреда, општа јавност или факултети и образовање. 

Напомена: од 10 семинара, 8 семинара за институције за спровођење права било је 

суорганизовано са Твининг пројектом „Спровођење права интелектуалне својине“. 

 

 На графикону је приказана географска распрострањеност појединих активности 

Едукативно-информативног центра а пре свега седишта привредних друштава којима је 

пружена услуга Дијагностике интелектуалне својине, места одржаних семинара за 

привредна друштва/институције за подршку привреди, факултете и институте.  

 
 

Промотивне активности, информације, Билтен, публикације 

 

На вебсајту Завода у рубрици „Вести” постављено је 101 краћих извештаја о 

протеклим догађајима, најавама догађаја, информација о усвојеним законима и другим 

званичним документима. Ажуриране су странице са новим садржајима на сајту Завода 

и Центра како би корисници могли да нађу све потребне информације и одговоре на 

питања. Садржај и изглед вебсајта су крајем године уподобљени са делом препорукама 

Управе за дигиталну агенду и сајт је оцењен са 262 од 300 бодова. Информатор о раду 

Завода је ажуриран више пута у току године.  

Број странака 1967 

Начин комуникације Број 

комуникација Телефоном 1304 

Електронском 

поштом 

386 

Лично у Заводу 407 

Тема консултација Број  

консултација 
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Сваког трећег четвртка у месецу одржаван је термин „Отворених врата“ на којој 

је одговоре на своја питања потражило 80 странака. Запослени у ЕИЦ су пружали 

консултације странкама у вези различитих питања, како у вези са поступком признања 

различитих права тако и у вези са управљањем правима у пословању, повредама права 

и друга. На питања 2097 странака одговорено је путем телефона, лично или путем 

електронске поште а структура је прказана у табели.  

 

У току 2014. године издата су 4 билтена Едукативно информативног центра. 

Послати су електронским путем на око 700 имејл адреса из базе контаката а у 

штампаном облику на око 50 адреса.  

 

Учешће на пројектима 

 

IPORTA 

Центар је активно учествовао у реализацији активности у оквиру Iporta пројекта, 

мреже 26 националих завода за интелектуалну својину и других релевантних 

институција на Европском нивоу, за унапређење знања МСП о интелектуалној својини. 

У 2014. години чланови ЕИЦ су присуствовали на 3 састанка у оквиру пројекта а на 

завршној конференцији у Бриселу у новембру месецу руководилав ЕИЦ је имала 

презентацију као пример добре праксе. Организовано је неколико семинара у оквиру 

пројекта (урачунати у Едукацији), преведено и одштампано 3 публикације „Процена 

вредности интелектуалне својине“, „Приручник за управљање интелектуалном 

својином у пословању“ и „Патенти и биотехнологија“ 

ТВИНИНГ „СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИС“ 

ЕИЦ активно учествовао у реализацији обука за институције за спровођење 

права ИС у периоду септембар-децембар 2014. у оквиру пројекта на коме је Тржишна 

инспекција главни корисник. 

EVLIA 

Учешће на три састанка радне групе у оквиру пројекта EVLIA - "Претварање 

добрих идеја у реалност кроз коришћење интелектуалне својине за финансирање МСП 

у југоисточној Европи" где је један од 31 партнера на пројекту из 10 земаља Привредна 

комора Београда. Завод је био члан Евалуационог комитета а на истима је учествовало 

2 члана ЕИЦ.  

ТЕМПУС-МАИН 

У јануару 2014. почео је пројекат Универзитета Нови Сад под називом МАИН 

„Mastering innovation in Serbia through development and implementation of 

interdisciplinary postgraduate curricula in innovation management“. Поред два 

Универзитета, Фонда за иновациону делатност и још неколико високошколских 

институција и иновационих центара, Завод је позван да учествује на пројекту и да свој 

допринос образовању курикулума за мастер студије у делу везаном за права 

интелектуалне својине. Представници ЕИЦ су присуствовали на 4 састанка а очекује се 

у 2015. години реализација активности. Буџет је на УН НС. 

 

Жигови 1172 

Патенти 694 

Аутроско право 112 

Дизајн 98 

Друга питања 93 

Укупно 

консултација 

2169 
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1. Друге активности 

 Различите административне активности 

 Правник у ЕИЦ је постављен као контакт особа за правна питања на пројектном 

циклусу Хоризонт2020 у оквиру МПТР 

 Комуникација са представницима привредних комора и РРА у циљу одржавања 

мреже контаката, комуникација са медијима 

 Израда статистичких података за потребе званичних упита од стране различитих 

министарстава и других корисника.  

 Комуникација са запосленима у Заводу ради давања одговора на специфична 

питања. 

 Одржавање редовних састанака ЕИЦ (бар једном месечно) 
 

3.  Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити ? 

 

Предложена законска решења ће имати позитиван утицај како на све субјекте 

који имају интереса за заштиту проналазака, тако и на све органе задужене за 

спровођење права. 
 

Предложене одредбе Закона о патенту првенствено имају за циљ додатно 

усклађивање са релевантним прописима Европске уније, и то са Директивом број 

98/44/EЗ и са Директивом број 2004/48. Одредбе у делу којим се уређује сертификат 

додатне заштите имају за циљ да се национални систем заштите сертификатом додатне 

заштите учини компатибилним са системом који је установљен на нивоу ЕУ Уредбом 

број 1610/96 и Уредбом број 469/2009, које нису директно транспоноване у закон јер ће 

се директно примењивати након приступања Републике Србије ЕУ.  

 

Чланом 190. предлога Закона о патенту се разрађује члан 31. став 1. Закона о 

министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15 и 54/15), и прописује да 

надлежни орган обавља информационо-образовне послове у области заштите 

интелектуалне својине за које се наплаћују таксе и накнаде, сагласно посебним 

прописима којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и 

трошкова за пружање информационих услуга. Наведена одредба је кључна за 

одрживост и развој наведених активности надлежног органа које су устанољене 2010. 

године у оквиру националог ИПА пројекта под називом „Подршка оснивању 

Едукативно информативног центра у Заводу за интелектуалну својину Републике 

Србије” са циљем информисања и едукације привредних субјеката о правима 

интелектуалне својине, о значају интелектуалне својине за њихов рад и начину на који 

њено сврсисходно коришћење може да унапреди пословање поменутих субјеката.  

 

4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција ? 

 

Предложени закон не уређује област оснивања привредних субјеката. Међутим, 

имајући у виду да су сва предложена решења у функцији јачања правне сигурности 

носилаца права из патента или малог патента, очекује се да ће привредни субјекти бити 

додатно мотивисани на правну заштиту проналазака, што ће имати директан утицај на 

стимулисање тржишне конкуренције. Осим наведеног, очекује се да ће привредни 

субјекти коришћењем информативо-едукативних услуга као и услуге дијагностике 
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интелектуалне својине унапредити своје пословање и створити предуслове за 

коришћење интелектуалног капитала којим располажу. Све наведено доприноси 

укупном тржишном развоју,  и има индиректног утицаја на појаву нових привредних 

субјеката. 

 

5. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу примедбе? 

  

Заинтересована лица су имала прилику да изнесу своје примедбе на Нацрт 

закона о изменама и допунама Закона о патентима за који је у периоду од 30. марта до 

20. априла 2015. године одржана јавна расправа  

У току јавне расправе достављене су примедбе од стране Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: 

Повереник), које је Завод размотрио приликом израде Закона о патенту. 

Повереник је указао на усклађивање Нацрта закона са Уставом Републике 

Србије, Законом о заштити података о личности ( „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 

104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12) и Законом о тајности података 

(„Службени гласник РС”, број 104/2009).  

Повереник је навео да Устав Републике Србије у члану 42. јемчи заштиту 

података о личности. Ставом 2. истог члана одређено је да се прикупљање, држање, 

обрада и коришћење података о личности уређују законом. Стога минимум питања која 

морају да буду одређена законом су: сврха обраде података о личности, врсте податка о 

личности, начин коришћења података о личности и рокови чувања податка. 

Подзаконским актом могу се уређивати само техничка питања у вези са радњама 

обраде података. Такође је указао и на то да приликом припреме закона који може 

имати утицај на заштиту података о личности и заштиту права лица у вези са обрадом 

података о личности треба имати у виду и одговарајућа начела заштите података о 

личности и то: начело сврсисходности, начело законитости, начело сразмерности, 

начело безбедности података и начело тачности и ажурности. Сходно члану 3. тачка 1. 

Закона о заштити података о личности, податак о личности је свака информација која се 

односи на физичко лице, док се према члану 3. тачка 3. истог закона, под обрадом 

података о личности подразумева свака радња која се предузима у вези са датим 

подацима. Имајући у виду све горе наведено Повереник је напоменуо да је у мери у 

којој је извесно да ће у збиркама података (регистрима и евиденцијама) чије се вођење 

предвиђа предметним нацртом или важећим законом бити обрађивани подаци о 

личности, садржину истих збирки потребно је прописати одредбама закона, а не 

непосредно датим регистрима, евиденцијама и другим подзаконским актима. 

Повереник је такође навео да је законом потребно уредити садржину Регистра пријава 

патената, Регистра патената, Регистра пријава малих патената, Регистра малих патената 

и Регистра заступника. Повереник је такође скренуо пажњу да се претходне напомене 

подједнако односе и на друге одредбе Нацрта закона о патенту, као и важећег закона 

којима се такође уређује обрада података о личности.  

Повереник је даље указао да је законом потребно прописати и садржину свих 

докумената чије је доношење, подношење или друго поступање са њима предвиђено 

одредбама Нацрта или важећег закона, у мери у којој ти документи садрже податке о 

личности. Повереник је указао и на то да је приликом уређивања поступања у вези са 

поверљивом пријавом из члана 51. став 1. важећег закона, као и са поверљивим 

проналаском из члана 54. истог закона, треба имати у виду одредбе закона којим се 

уређује тајност података, односно Закона о тајности података („Службени гласник РС”, 

број 104/09). Ово стога што су наведена питања, како проистиче из наслова Поглавља 

VIII Закона, од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, при чему се систем 
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одређивања и заштите тајних, тј. поверљивих података који су од интереса за 

националну и јавну безбедност и одбрану Републике Србије, уређују поменутим 

Законом о тајности података. 

Имајући у виду да је наведеним сугестијама указано на потребу да се, не само у 

Нацрту закона већ и у одговарајућим деловима важећег закона изврши усклађивање са 

прописима који уређују заштиту података о личности односно прикупљање и обраду 

тих података, права лица и заштиту лица чији се подаци прикупљају и обрађују, 

ограничење заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за 

заштиту података о личности, обезбеђење података, евиденције и изношење података 

из Републике Србије, предлагач је утврдио да су примљене сугестије у потпуности 

основане.  

Предлагач је размотрио примедбу Повереника која се односи на Поглавље VIII 

важећег закона и прописује поступање са пријавама проналазака за које се процени да 

су од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије. Члан 51. став 1. важећег 

закона прописује да пријава проналаска поднета од стране домаћег лица, за  коју се 

утврди да је од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије сматра се пријавом 

поверљивог проналаска. Став 2. истог члана прописује да се поверљива пријава 

подноси државном органу надлежном за послове одбране. Члан 52. став 1. важећег 

закона прописује да ако надлежни орган, у поступку испитивања пријаве за признање 

патента или малог патента, процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или 

безбедност Републике Србије, доставиће пријаву органу надлежном за послове 

одбране, а тако достављена пријава као датум подношења задржава датум кад је 

поднета надлежном органу. Став 2. члана 52. важећег закона прописује да ако орган 

надлежан за послове одбране у поступку испитивања поднете пријаве утврди да пријава 

није поверљива доставиће пријаву надлежном органу у року од три месеца од дана 

пријема пријаве из става 1. истог члана.  

Из горе наведених одредаба се јасно види да одлуку о томе да ли је пријава 

патента или малог патента поверљива пријава доноси орган надлежан за послове 

одбране. Завод као надлежни орган за заштиту проналазака није овлашћен да утврђује 

да ли је односна пријава поверљива, већ само може да процени да се ради о пријави 

која је од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије. Сходно Закону о тајности 

података, члан 2. тачка 2. тајни податак је податак од интереса за Републику Србију 

који је законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеном у складу 

са законом, одређен и означен одређеним степеном тајности. Завод није овлашћен да 

утврђује да ли се поднета пријава сматра поверљивом, већ пријаву за коју процени да 

може бити поверљива прослеђује надлежном органу за послове одбране, који даље 

поступа у складу са прописима које примењује када су у питању пријаве проналазака 

које су од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије. Имајући у виду све горе 

наведено предлагач је преиспитао одредбе важећег закона које се односе на поверљиве 

пријаве те их је додатно ускладио са Уредбом о начину, поступку и мерама заштите 

поверљивих проналазака значајних за одбрану („Службени гласник РСˮ, бр.110/08) 

У току припреме Нацрта закона, као и Закона о патенту, предлагач се руководио 

и неформалним примедбама које су током досадашње примене важећег закона 

износила заинтересована лица. Наиме, у редовним комуникацијама са странкама и 

заступницима у току рада по пријавама за признавање патента и малог патента, Завод је 

уочио одређене терминолошке нејасноће и недоречености које се овим Закона 

отклањају. Реч је посебно у делу који се односи на сертификат о додатној заштити који 

се примењује од 1. јула 2013. године. Такође, у току као и након одржаних скрининга 

од стране Европске комисије су истакнуте одређене примедбе које су узете у обзир 

приликом израде Закона о патенту.  Приликом разраде одредаба које се односе на 
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грађанско-правну заштиту у оквиру „TWINNING”  пројекта ангажован је стручни 

консултант, јавни тужилац у Данској, Erling Vestergaard, a узете су у обзир сугестије 

судија привредног и вишег суда, као и правно мишљење експерата Max Planck 

института за интелектуалну својину и право конкуренције, из Минхена.  

 

6. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава ? 

 

Примена одредаба Закона подразумева одговарајуће измене и допуне 

подзаконских аката.  

 

Завод ће преко свог Центра за едукацију и информисање и убудуће, као и до 

сада, спроводити све активности едукативног типа у циљу промовисања правилне 

примене Закона о патентима и пружати услуге дијагностике интелектуалне својине. У 

циљу потпуне и ефикасне примене Закона, неопходно је да сви органи задужени за 

његову примену доследно и правилно тумаче и примењују одредбе из овог Закона.   


