
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

НАЦРТА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА 

 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона из области интелекталне својине 

садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу којe 

Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине. 

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ ЖЕЛЕ 

ОСТВАРИТИ 

 

Област заштите проналазака уређена је Законом о патентима („Службени 

гласник РС”, бр. 99/11)  који је ступио на снагу 4.1.2012. године.  

 

Неопходност доношења новог Закона о патентима је уређење питања заштите 

проналазака у складу са сугестијама добијеним на експланаторном и билатералном 

скринингу на начин да се поступак заштите проналзака учини разумљивијим и 

компатибилнијим са земљама у Европи. Такође, циљ предложеног закона је да се 

отклоне извесни недостаци који су уочени током примене важећег закона. Измене и 

допуне које се тичу одредаба којима се уређује грађанско-правна заштита имају за циљ 

успостављање ефикаснијег система заштите проналазака. Такође, предложеним 

законом се успоставља ефикаснија управна контрола над одлукама надлежног органа 

(Завода за интелектуалну својину) тако што се уводи право на жалбу на све одлуке 

надлежног органа којима се поступак окончава. 

 

Предложеним законом прописују се услуге надлежног органа из области 

пружања информација и ширења знања из области интелектуалне својине које имају за 

циљ да се бољим коришћењем система интелектуалне својине унапреди конкурентност 

српских привредних субјеката, као и да се пружи стручна помоћ органима за принудно 

спровођење права интелектуалне својине. Ове услуге су у складу са овлашћењима из 

члана 31. став 1. Закона о министарствима („Сл. Гласник РС“ бр. 44/2014, 14/2015 и 

54/2015) на основу којих Завод за интелектуалну својину обавља информационо-

образовне  послове.  

 

Предложене одредбе закона које се односе на заступање странака пред 

надлежним органом имају за циљ да се пооштравањем критеријума за упис у Регистар 

заступника унапреди професионалност и стручност у раду заступника у области 

интелектуалне својине. 

 

Предложеним законом врши се и додатно усклађивање важећег закона са 

релевантним прописима ЕУ и то са Директивом 98/44/EЗ Европског парламента и 

савета од 30. јула 1998. године о правној заштити биотехнолошких проналазака (у 

даљем тексту: Директива 98/44/EЗ) и са Директивом број 2004/48/ЕЗ Европског 

парламента и савета од 29. априла 2004. године o спровођењу права интелектуалне 

својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/EЗ).  
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Предложени закон 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. С тим у вези, Уредбa (ЕЗ) 

број 1610/96 Европског парламента и савета од 23. јула 1996. године о стварању 

сертификата о додатној заштити за средства за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба 

(ЕЗ) 1610/96) и Уредба (ЕЗ) број 469/2009 Европског парламента и савета од 6. маја 

2009. године о сертификату о додатној заштити за медицинске производе (у даљем 

тексту: Уредба (ЕЗ) 469/2009) нису директно транспоноване у Закон о патентима јер се 

ради о уредбама ЕУ које ће се директно примењивати након приступања Републике 

Србије ЕУ. 

 

 Поред наведених прописа, у припреми Закона о патентима коришћена су и 

поједина решења из Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских 

патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, 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) (у 

даљем тексту: Конвенција о европском патенту) и Закона о потврђивању Уговора о 

сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у 

области патента - PCT („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96) (у 

даљем тексту: Уговор о сарадњи у области патената), Закона о потврђивању уговора о 

патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10) (у даљем 

тексту: Уговор о патентном праву) и из упоредног права. За решења која уређују 

материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право 

следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске,  Мађарске, Бугарске, 

Словачке, Словеније, Хрватске, док је за решења из материје спровођења права 

интелектуалне својине коришћено упоредно право следећих земаља: Немачке, 

Румуније, Хрватске и Словачке. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

  

 Чл. 1. и 2.  

Овим члановима прописује се, у складу са члановима 6. и 7. Јединствених 

методолошких правила за израду прописа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2010), предмет 

уређивања предложеним законом и дефинишу се поједини изрази који се користе у 

предложеном закону. Као и важећи закон, предложеним законом уређује се правна 

заштита проналазака, те се предвиђа да се проналазак може штити патентом или малим 

патентом. 

 

Члан 3.  

Овим чланом се прописује која лица имају право на заштиту проналазака. 

Предложеним одредбом става 1. прописано је да право на заштиту има  проналазач или 

његов правни следбеник, с тим што је као проналазач дефинисано лице које је створило 

проналазак. Право на заштиту, према ставу 1. овог члана има и послодавац или његов 

правни следбеник. Прописивањем одредбе става 1. члана 3. предлагач закона је имао у 

виду да се изворно право на заштиту проналаска признаје проналазачу, док сва остала 

лица могу бити изведени носиоци права. Послодавац изворно није проналазач, те стога 

остварује право на заштиту као изведени носилац, а у складу са одредбама чланова 
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садржаним у глави IX предложеног закона којом се уређује заштита проналазака из 

радног односа. Одредбе ставова 2. до 6. овог члана нису мењане у односу на важећи 

закон. 

 

 Члан 4.  

Одредбом члана 4. су прописана права страних лица на заштиту проналазака. 

Одредба овог члана садржана је у свим ранијим законима, као и у законима свих 

земаља чланица Париске уније и представља општепознату одредбу о формалном и 

материјалном  реципроцитету из међународног приватног права. Тако страно физичко и 

правно лице у погледу заштите проналаска у Републици Србији ужива иста права као и 

домаће физичко и правно лице, ако то произлази из међународних уговора који 

обавезују Републику Србију. 

 

Члан 5.  

Одредбама овог члана прописује се које радње у поступку пред органом управе 

надлежним за послове интелектуалне својине страна физичка и правна лица могу 

предузимати самостално, а у погледу којих радњи је потребно да именују заступнике. У 

ставу 1. овог члана прописано је да су за заступање страних лица, као и у погледу 

других права индустријске својине, овлашћени искључиво професионални заступници 

– адвокати и лица уписана у регистар заступника индустријске својине који води орган 

управе надлежан за послове интелектуалне својине. Новим ставом 6. члана 5. 

предложеног  закона уводи се право жалбе на закључак којим се одбацује пријава ако 

страно физичко или правно лице које нема седиште на територији Републике Србије 

није по позиву надлежног органа именовало заступника или пуномоћника за пријем 

писмена. Предложеним ставом остварује се двостепеност у одлучивању, као једно од 

основних начела управног поступка с обзиром да се наведеним закључком окончава 

поступак по пријави, те се сходно томе странкама мора омогућити ефикаснија заштита 

права као и контрола над законитошћу одлука које доноси надлежни орган.Овај члан је 

у потпуности усклађен са Уговором о патентном праву. 

  

 Члан 6.  

Овим чланом се утврђује која права проналазач има из свог заштићеног 

проналаска, односно пријаве за заштиту проналска.   

  

 II. ПАТЕНТИБИЛНОСТ 

 

Члан 7.  

Овим чланом се прописују патентибилни проналасци.  

У ставу 1. су дефинисани  критеријуми патентибилности које проналазак мора 

да испуњава како би патент био признат. Ова одредба је у складу је са ставом 1. члана 

52.  Конвенције о европском патенту и прописује да је патент право које се признаје за 

проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који 

је индустријски применљив. У питању су три кумулативна материјалноправна услова 

која је неопходно да проналазак испуњава како би било донето решење о признању 

патента. 

У ставу 2. се прописује шта може бити предмет проналаска који се штити 

патентом, да предмет проналаска који се штити патентом може бити производ или 

поступак као и примена производа или поступка. 

У ставу 3. се прописује да се патент признаје и за проналазак који се односи на 

производ који се састоји од биолошког материјала или који садржи биолошки 
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материјал, као и на поступак којим је биолошки материјал произведен, обрађен или 

коришћен, укључујући: биолошки материјал који је изолован из свог природног 

окружења или је произведен  техничким поступком чак иако је претходно постојао у 

природи; биљке или животиње, ако техничка изводљивост проналаска није ограничена 

на одређену биљну сорту или животињску расу и микробиолошки или други технички 

поступак или производ добијен тим поступком. Одредба става 3. је усклађена са чланом 

3. и чланом 4. (2) и (3) Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ. У односу на важећи закон није 

задржан израз „биотехнолошки поступак који се односи на биљку или животињу, јер 

као такав није предвиђен Директивом ЕУ бр. 98/44/ЕЗ и Конвенцијом о европском 

патенту. На овај начин је извршено потпуно усклађивање са Директивом ЕУ бр. 

98/44/ЕЗ  и Конвенцијом о европском патенту. 

 У ставу 4. прописује се шта се не сматра проналаском, а у ставу 5. се прописује 

да одредбе става 5. овог члана искључују из заштите предмете или активности само у 

мери у којој се пријава проналаска односи на тај предмет или активност, као такве. 

 

 Члан 8. 

Одредбама овог члана прописује се патентибилност људског тела и његових 

елемената, тако да је у ставу 1. овог члана прописано да се људско тело не сматра 

проналаском који се може штити патентом, у било ком стадијуму његовог формирања и 

развоја и откриће неког од његових елемената, укључујући секвенце или делимичне 

секвенце гена, док је у ставу 2. прописано да елемент изолован из људског тела или 

произведен техничким поступком, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена, 

може бити патентибилан, чак иако је структура тог елемента идентична структури 

природног елемента. Овај члан је у складу са чланом 5. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ. 

 

Члан 9.  

У ставу 1. овог члана прописани су изузеци од патентибилности, док је ставом 2. 

дефинисан појам биљне сорте, битно биолошког поступка и микробиолошки поступак. 

Овај члан је у потпуности усаглашен са Међународном конвенцијом о заштити нових 

биљних сорти („Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, бр. 19/10), 

Конвенцијом о европском патенту и Директивом ЕУ бр. 98/44/ЕЗ.  

 

 Чл. 10-13.  

 Члан 10. дефинише појам новости проналаска и познатог стања технике, члан 

11. прописује два случаја у којима чињеница да је проналазак садржан у стању технике 

није шкодљива за новост проналаска, док чл. 12. и 13. прописују када се проналазак 

сматра инвентивним и индустријски применљивим. Одредбе ових чланова нису мењане 

у односу на важећи закон.  

 

IV.САДРЖИНА И СТИЦАЊЕ ПРАВА И ОБИМ ЗАШТИТЕ  

  

 Чл. 14-18. 

 Одредбама ове главе уређују се овлашћења која произлазе из патента, од ког 

тренутка се стиче, а од ког тренутка важи патент, као и обим заштите који се стиче 

патентом и малим патентом. Када је у питању поступак испитивања пријаве за 

признање патента, предлагач закона је прописао систем одложеног испитивања пријаве, 

који систем је општеприхваћен у законодавствима европских земаља. Код одложеног 

испитивања пријаве патента иста се објављује после 18 месеци од дана подношења или 

ако је затражено право првенства, од датума тог првенства, а затим се на захтев 

подносиоца пријаве врши њено потпуно испитивање ради доношења решења о 
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признању или решења одбијању захтева за признање патента. Предложеним законом у 

члану 182. прописано је да се на мали патент сходно примењују одредбе закона које се 

односе на патент. Имајући у виду наведено предложеним законом је брисан мали 

патент из одговарајућих чланова закона с тим што ће се исте применити на мали патент 

у свим случајевима када предложени закон не прописује изричито поступање када је у 

питању мали патент. Тако одредбе члана 17. предложеног закона се односе само на 

патент, имајући у виду да је одредбом члана 179. став 6. прописано да се мали патент 

не објављује.   

 

 Члан 14.  

 Одредбама овог члана прописују се овлашћења која произлазе из патента и 

малог патента. Предлагач закона је задржао решење из важећег закона, тако да се 

овлашћења која произлазе из патента и малог патента могу поделити на позитивна и 

негативна. 

 

 Члан 15.  

У овом члану је прописана садржина права патената из биотехнологије. Овај 

члан је у целости преузет из важећег закона (члан 53.) и у складу је са чл. 8. и 9. 

Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ. 

 

 Чл. 16. и 17.  

Одредбама ових чланова прописује се када се стиче патент или мали патент, као 

и привремена права из објављене пријаве патента. Одредбом члана 16. прописује се да 

се патент или мали патент стиче објавом признатог права у службеном гласилу, а важи 

од датума подношења пријаве. Предлагач закона је приликом прописивања члана 16. 

задржао решење из важећег закона, с тим што се на мали патент ова одредба сходно 

примењује. Имајући у виду да се у поступку за признање малог патента пријава не 

објављује и што се мали патент признаје без претходног суштинског испитивања 

пријаве, то уобичајени рок трајања поступка за признање малог патента знатно краћи 

од уобичајеног рока трајања поступка за признање патента, те се тако у пракси не 

појављују дилеме у вези са рачунањем трајања малог патента. Међутим, с друге стране 

поступак по пријави патента траје дуже, па се може десити ситуација да у тренутку 

доношења решења о признању патента протекне значајан део рока заштите. У систему 

одложеног испитивања пријаве патента, прописивањем одредбе да се рок трајања 

патента рачуна од дана подношења пријаве, подносилац пријаве се мотивише да са 

своје стране допринесе да се поступак одвија без одуговлачења, како би решење о 

признању патента могло да се донесе што пре. Како би се подносиоцу пријаве 

обезбедила заштита током периода трајања поступка одредбама члана 17. прописана су 

права из објављене пријаве патента 

 

Члан. 18.   

Одредбама овог члана прописује се обим заштите привремених права из 

објављене пријаве патента. У ставу 1. се прописује да је у периоду до признања патента 

обим заштите одређен текстом патентних захтева из објављене пријаве. У ставу 2. је 

дефинисано да уколико је патент признат на основу патентних захтева који су током 

поступка мењани, измењени патентни захтеви одређују обим заштите, ако се тиме не 

проширује заштита из става 1. овог члана. Одредбама ст. 3. и 4. прописан је обим 

заштите који се стиче патентом или малим патентом.  
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V.ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА 

 

Члан 19. 

   

У ставу 1. овог члана прописани су изузеци од искључивих права носиоца 

патента или малог патента и овај члан је преузет је из важећег закона. Тачком 1. става 

1. овог члана прописано је да се искључива права наведена у члану 14. и 15. овог закона 

не односе на примену проналаска или употребу производа израђеног према проналаску 

у личне и некомерцијалне сврхе. Тачком 2. става 1. је прописано да се искључива права 

не односе на радње које се предузимају ради истраживања и развоја које се односе на 

предмет заштићеног проналаска, укључујући и радње потребне за добијање дозволе за 

стављање у промет производа који је лек намењен људима или животињама, или 

медицински производ или средство за заштиту биља.  Тачком 3. става 1. је прописано 

да се искључива права не односе на непосредну и појединачну припрему лека у 

апотекама на основу појединачног лекарског рецепта и на стављање у промет тако 

припремљеног лека. 

Став 2. прописује да ће се изузеци од искључивих права из става 1. применити 

само у случају да нису у супротности са уобичајеним искоришћевањем патента или 

малог патента и да прекомерно не утичу на легитимне интересе носиоца права, 

узимајући у обзир и легитимне интресе трећих лица. Ова одредба је у складу са чланом 

30. ТРИПС споразума. 

 

Члан 20. 

Овај члан је преузет из  важећег закона и њиме се прописује исцрпљење права. 

Сматра се да је носилац патента или малог патента актом стављања у промет „исцрпео” 

своје искључиво право употребе. Предлагач закона се одлучио за национално 

исцрпљње права, што значи да уколико је заштићени производ стављен у промет на 

територији Републике Србије од стране носиоца права или уз његову сагласност, 

стицалац тог производа може слободно да га употребљава и да њиме располаже. 

Институт исцрпљења права се не односи на исцрпљење целог субјективног права на 

патент или мали патент, већ је овде реч о исцрпљењу само одређених искључивих 

овлашћења из патента или малог патента, и то само у погледу конкретног примерка 

производа. Међутим, у складу са сугестијама и смерницама добијеним на билатералном 

и експланатарном скринингу, одредбом члана 197. предложеног закона прописано је да 

ће се од дана приступања Републике Србије Европској унији одредба члана 20. 

предложеног закона примењивати у случају да носилац права или лице које је он 

овласти ставило заштићени производ у промет на територији неке од држава чланица. 

 

Члан 21. 

 

Одредбама овог члана се регулише право ранијег корисника и исте по својој 

суштини одговарају одредбама члана 23. важећег закона. Ставом 1. прописано је да 

патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог 

права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у 

производњи заштићеног проналаска, односно извршило стварне и озбиљне припреме за 

отпочињање таквог коришћења. Став 2. прописује да лице из става 1. има право да 

настави такво коришћење искључиво у производне сврхе, у свом сопсвеном погону или 

у туђем погону за сопствене потребе. Став 3. овог члана предвиђа да лице из става 1. 

овог члана може пренети своје право на коришћење проналаска на другог само са 

производним погоном у коме је припремљено или отпочело коришћење тог проналаска. 
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Члан 22. 

Овим чланом се прописује ограничење права ради несметаног обављања 

међународног саобраћаја и преузет је из важећег закона. Одредбе овог члана су у 

складу са чланом 5тер Париске конвенције о заштити индустријске својине. 

 

Члан 23. 

Одредбама овог члана  прописује се ограничење права у вези са биолошким 

материјалом. Став 1. овог члана  одговара члану 16. важећег закона али одредба овог 

става суштински представља ограничење права те је предлагач закона сматрао да је 

треба прописати заједно са другим ограничењима права код патената из области 

биотехнологије. Ст. 2. и 3. овог члана по својој суштини одговрају ст. 1. и 2. члана 25. 

важећег закона, с тим што је извршено терминолошко прецизирање и усклађивање са 

чланом 11. Директиве Европске уније бр. 98/44/ЕЗ.   

 

   Чл. 24-26.  

   Одредбе ових чланова регулишу институт принудне лиценце. Основе овог 

инститита садржане су у члану 5А (2) и (4) Париске Конвенције о заштити 

индустријске својине, док је детаљније разрађен у члану 31. ТРИПС споразума. 

Одредбе ових чланова су преузете из важећег закона.  

 

Члан 27. 

Одредбама овог члана се прописује принудна лиценца у корист оплемењивача 

биљне сорте и суштински одговара  одредбама члана 29. важећег закона, с тим што је 

прописана сходна примена одредаба које се односе на принудну лиценцу. Овај члан је 

усклађен са тачком 1. члана 12. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ о правној заштити 

проналазака из области биотехнологије. 

 

Чл. 28-36.  

Одредбе ових чланова прописују посебну врсту принудне лиценце која се издаје 

за патенте који се односе на производњу фармацеутског производа за извоз у земље са 

проблемима јавног здравља и представљају имплементацију Уредбе Савета (EЗ) бр. 

816/2006. Поред тога, одредбе ових чланова су у складу са одлуком Главног Већа СТО 

од 30. августа 2003. године о имолементацији тачке 6. декларације из Дохе о Споразуму 

о трговинским аспектима права интелектуалне својине и јавном здрављу. Одредбе ових 

чланова преузете су из важећег закона, с тим што су извршена одређена терминолошка 

прецизирања ради јасноће. 

 

VI. ТРАЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА 

 

Члан 37.  

Одредбама овог члана се прописује трајање патента и малог патента и преузете 

су из важећег закона. 

   

Члан 38.   

Одредбама овог члана се прописује одржавање права из пријаве и признатог 

патента односно малог патента. Овај члан по својој суштитни одговара члану 40. 

важећег закона с тим што су извршена одређена терминолошка усаглашавања ради 

јасноће. Ст. 1, 3. и 5. су преузети из важећег закона (члан 72). Ставом 2. је прописано да 

таксе за одржавање права из пријаве и признатог права може да плати било које лице у 
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име и за рачун подносиоца пријаве или носиоца права, а што је у складу са тачком б 

става 2. члана 7. Уговора о патентом праву. Став 4. прописује плаћање таксе за 

одржавање права за издвојену пријаву. 

 

Чл. 39-41. 

Члан 39. прописује обавезу подносиоца пријаве да плати прописану таксу за 

одржавање права и преузет је из важећег закона. Члан 41. прописује случајеве када 

подносилац пријаве патента или малог патента или носилац права добровољно 

одустане од пријаве или се одрекне већ признатог права, док члан 43. регулише 

престанак права у случају смрти физичког лица или у случају престанка правног лица 

које је подносилац пријаве или носилац права и преузети су из важећег Закона о 

патентима. 

 

VII.УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТАР 

 

Члан 42. 

Одредбе овог члана уређују питање промене имена и адресе односно пословног 

имена и седишта подносиоца пријаве односно носиоца патента или малог патента и по 

својој суштитни одговарају одредбама члана 75. важећег закона, с тим што су извршена 

одређена терминолошка усаглашавања, као и усклађивање са Законом о општем 

управном поступку у делу који се односи на достављање поднесака надлежног органа 

лицу чија промењена адреса није на територији Републике Србије. 

 

Члан 43.  

Одредбама овог члана се уређује пренос права из пријаве, права на патент или 

мали патент, чија је последица промена титулара носиоца права, односно подносиоца 

пријаве. Упис преноса права у одговарајуће регистре надлежног органа има 

деклараторно дејство. Ово је изричито прописано ставом 4. овог члана према коме упис 

преноса права у одговарајући регистар надлежног органа има дејство према трећим 

лицима. Ова одредба је усклађена са правилом 16. Правилника о спровођењу Уговора о 

патентом праву. 

 

Члан 44. 

  

Овим чланом су уређује се уступање права на искоришћавање проналаска на 

основу уговора о лиценци. Имајући у виду да је овај именовани уговор детаљно 

прописан Законом о облигационим односима предлагач закона је уредио само одређена 

питања.  

 

Члан 45. 

Одредбама овог члана прописани су предмет и основи настанка залоге, као и 

дејство уписа залоге у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине. Предмет залоге могу бити патент, мали патент и право из 

пријаве, а како је то прописано у ставу 1. овог члана, а залога може настати на основу 

уговора о залози, одлуке суда и другог органа. У ставу 3. овог члана је прописано да 

поверилац стиче заложно право уписом у Регистар патената или малих патената и 

усклађена је са Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар.  

 

Чл. 46-48.  
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Одредбама ових чланова је регулисао поступање органа управе надлежног за 

послове интелектуалне својине по поднетом захтеву за упис преноса права, лиценце и 

залоге. Чланом 46. прописана садржина захтева  за упис преноса права лиценце или 

залоге као и прилози који се подносе уз захтев. У члану 47. прописује се поступање 

органа управе надлежног за послове интелектуалне својине приликом испитивања 

уредности захтева за упис преноса права, лиценце или залоге. Чланом 48. прописано је 

одлучивање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетом 

захтеву за упис права, лиценце или залоге. Одредбе ових чланова су у складу са 

правилима 15, 16. и 17. Правилника о спровођењу Уговора о патентом праву. 

 

 

VIII. ПРОНАЛАСЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

  

Чл. 49-53. 

Одредбама ове главе предложеног закона се уређује поступање органа управе 

надлежног за послове интелектуалне својине у ситуацији када, у поступку испитивања 

пријаве за признање патента или малог патента, процени да је у питању пријава од 

значаја за одбрану или безбедност Републике Србије (пријава поверљивог проналаска). 

Питање да ли одређена пријава проналаска има својство пријаве поверљивог 

проналаска од значаја је из разлога што је надлежност, поступак и мере заштите 

поверљивих проналазака  другачије уређено у односу на остале проналаске. Наиме, 

Законом о одбрани је прописано да начин, поступак и мере заштите поверљивих 

проналазака прописује Влада, на предлог Министарства одбране. По основу наведеног 

законског овлашћења донета је Уредба о начину, поступку и мерама заштите 

поверљивих проналазака значајних за одбрану („Службени гласник РС“, број 110/08) 

којом је утврђена надлежност министра одбране да ближе уреди висину, начин 

обрачуна и време плаћања једнократне новчане накнаде проналазачима, сходно чему је 

донет  Правилник о поступку испитивања поверљиве пријаве патента, малог патента и 

техничких унапређења значајних за одбрану и остваривање права проналазача 

(„Службени војни листˮ, бр. 35/09). Из изнетог произлази да се посебним прописом 

којим се уређује питање одбране Републике Србије уређују не само питања поступка и 

мера заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану, већ и питања накнаде за 

коришћење заштићеног поверљивог проналаска, те да је припрема наведених прописа у 

надлежности Министарства одбране Републике Србије. Сходно наведеном 

предложеним законом је регулисан начин поступања органа управе надлежног за 

послове интелектуалне својине у случају да је пријава од значаја за одбрану или 

безбедност Републике Србије поднета уместо Министарству одбране Републике 

Србије, Заводу за интелектуалну својину, при чему је предлагач закона имао у виду да 

само орган надлежан за послове одбране може утврдити да ли је пријава поверљивог 

проналаска или није, а орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може 

само проценити да је у питању таква пријаве. Поред наведеног предложеним одредбама 

је уређено поступање органа надлежног за послове одбране када утврди да није у 

питању пријава поверљивог проналаска.  

 

IX. ПРОНАЛАСЦИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

 

Чл. 54-63.  

Приликом прописивања одредаба ове главе предложеног закона, предлагач је 

имао у виду да је у питању материја која у себи обједињава две правне области: радно 



10 

 

право и право интелектуалне својине. Значај регулисања ове области се огледа у томе 

да се мотивационо утиче на инвентивну активност запослених, а да са друге стране 

подстиче и послодавце на инвестирање у истраживање и технолошки развој. Расподела 

права која се успоставља када је у питању проналазак који је настао у радном односу 

обезбеђује послодавцу право коришћења проналаска, а запосленом право да од 

проналаска има економску корист која је независна од његове редовне зараде. Наведена 

расподела права зависи од тога о којој врсти проналазака из радног односа се ради. 

Појам запосленог и послодавца имају првенствено оно значење које произлази из 

радног права. Запосленог и послодавца везује радни однос, који карактеришу: 

добровољност, радна обавеза, поступање запосленог према упутствима послодавца, 

заснованост на закону који регулише радне односе и на колективном уговору. Одредбе 

ових чланова преузете су из важећег закона. 

 

Члан. 54.  

Одредбама овог члана се дефинише појам проналаска из радног односа и 

преузет је из важећег закона (члан 57). Проналасци из радног односа се деле на две 

групе. Прву групу, која је прописана тачком 1. става 1. овог члана, чине проналасци 

које запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно наложене 

задатке у вези са научно-техничким истраживањем и развојем или у извршавању 

уговора о истраживању и развоју. У питању су проналасци који су везани за очекивање 

послодавца да проналазак буде створен од стране запосленог. То очекивање произлази 

из чињенице да је запослени, на основу уговора о раду, интерних аката послодавца, као 

и налога претпостављеног задужен да прати одређене техничке проблеме и бави се 

њиховим решавањем. Другу групу, која је прописана тачком 2. става 1. овог члана, чине 

проналасци створени у вези са активношћу послодавца или коришћењем материјално-

техничких средстава, информација и других услова које је створио послодавац. Код ове 

врсте проналазака допринос послодавца је мањи него код прве групе, али ипак довољно 

битан да се и ти проналасци сматрају да су створени у радном односу. Проналасци из 

друге групе се заснивају на развијеном интерном стању технике код послодавца, а које 

је запосленом постало доступно његовим запослењем код конкретног послодавца. 

Стога се допринос послодавца огледа у омогућавању запосленом да користи 

информације, алате, сировине, лабораторије и друге услове које је створио послодавац. 

Тачком 3. става 1. члана 54. прописује се временски оквир за настанак проналаска у 

радном односу. Тако се проналазак сматра створеним у радном односу ако је створен 

током трајања радног односа или једне године од дана престанка радног односа, а који 

би, да је створен у року радног односа, био проналазак из тачке 1. и 2. става 1. овог 

члана.  

  

Члан 55. 

Одредбама члана 55. прописује се које лице има право на заштиту када је у 

питању прва група проналазака из радног односа, прописана тачком 1. става 1. члана 

54. Овај члан је преузет је из важећег закона. 

У ставу 1. овог члана је прописано право послодавца на заштиту проналаска из 

тачке 1. става 1. члана 54. Ова одредба има допунско-диспозитивни карактер, јер 

омогућава да запослени и послодавац другачије уговоре.  

У ставу 2. прописана су морална права проналазача, ако је проналазак из радног 

односа заштићен на име послодавца, као и право проналазача на накнаду зависно од 

ефекта економског искоришћавања проналаска.  
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У ставу 3. је прописано право проналазача на накнаду и у случају када 

послодавац пренесе право или уговором о лиценци уступи право искоришћавања 

заштићеног проналаска трећем лицу.  

 

Члан 56. 

Одредбом члана 56. прописује се право на заштиту када је у питању друга група 

проналазака из радног односа, прописана тачком 2. става 1. члана 54. (проналасци 

створени у вези са активношћу послодавца или коришћењем материјално-техничких 

средстава, информација и других услова које је створио послодавац). 

У ставу 1. прописано је да право на заштиту наведене врсте проналазака из 

радног односа има запослени, а послодавац има право економског искоришћавања 

таквог проналаска. Када су у питању права проналазача друге групе проналазака из 

радног односа, аутономија воље проналазача је ограничена у погледу располагања 

правом на коришћење таквог проналаска, тако да уколико послодавац то жели, 

запослени проналазач не може одбити да са њим закључи уговор о искључивој 

лиценци. То не значи да до закључења таквог уговора мора доћи. До истека прописаног 

рока запослени не сме другоме уступити искључиву лиценцу. Уколико се запослени и 

послодавац не договоре о условима закључења уговора о лиценци послодавац има 

право на неискључиву лиценцу.  

У ставу 2. прописује се још једно могуће ограничење за запосленог у погледу 

друге групе проналазака из радног односа. У питању је право послодавца да спречи 

запосленог да објави проналазак уколико процењује да би тиме била угрожена 

пословна тајна коју тај проналазак садржи, с тим што је послодавац дужан да у 

наведеном случају исплати накнаду запосленом. Спречавањем запосленог да објави 

проналазак, послодавац није аутоматски издејствовао себи право на коришћење тог 

проналаска. Да би могао да користи проналазак, послодавац мора са запосленим  да 

закључи уговор о лиценци, који подразумева и обавезу на плаћање лиценцне накнаде. 

Обавеза на плаћање лиценцне накнаде, независна је од обавезе на плаћање накнаде због 

спречавања запосленог да објави проналазак. Накнада прописана одредбом става 2. 

овог члана има за циљ да запосленом обезбеди компензацију за корист коју би 

запослени остварио када би слободно користио свој проналазак и располагао правом на 

његово коришћење. Стога послодавац дугује запосленом накнаду из става 2. овог члана 

и када не користи проналазак. У сваком случају, коришћење проналазака из радног 

односа не може да отпочне пре регулисања питања накнаде, а што је прописано 

одредбом става 1. члана 62. предложеног закона. 

      

Члан 57.  

Овим чланом прописано је да се критеријуми за утврђивање висине накнаде 

запосленом, начин и време плаћања одређује општим актом, уговором којим се уређује 

радноправни однос између послодавца и запосленог или посебним уговором који 

послодавац и проналазач закључе поводом конкретног проналаска. Такође је прописано 

да се запослени не може унапред одрећи свог права на накнаду.  

 

Члан 58. 

Овај члан прописује поступање запосленог у случају када створи проналазак у 

радном односу. У ставу 1. овог члана се прописује обавеза запосленог према 

послодавцу када створи проналазак у радном односу. Обавеза запосленог се огледа у 

томе што је дужан да послодавцу поднесе писани извештај којим обавештава 

послодавца о проналаску.  
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У ставу 2. је прописано поступање послодавца када прими извештај запосленог о 

проналаску, који не садржи све прописане елементе, с тим да се ближа садржина 

наведеног извештаја прописује подзаконским актом, а како је то прописано у ставу 3. 

овог члана. 

 

Чл. 59-63. 

Овим члановима прописује се поступање послодавца и запосленог након што 

запослени обавести послодавца о проналаску и обавеза чувања тајности проналаска 

створеног у радном односу док пријава патента или признат мали патент не буду 

објављени или проналазак на други начин не буде доступан јавности.  

 

X. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАСКА 

 

Члан 64. 

Одредбама овог члана прописује се врста поступка у коме се остварује правна 

заштита проналаска, надлежност за остваривање правне заштите проналаска и правни 

лекови који се могу изјављивати против одлука првостепеног органа. Ставом 1. 

прописано је да се заштита проналаска остварује у поступку који води орган управе 

надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије и преузет је из важећег 

закона (члан 67).  

У ставу 2. прописано је да се против одлука органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине може изјавити посебна жалба, осим ако предложеним законом 

није другачије прописано. 

Став 3. овог члана прописује да се против одлуке Владе о жалби може покренути 

управни спор.  

 

Члан 65.   

Одредбама овог члана прописује се увид у необјављену пријаву патента и у 

пријаву малог патента. Имајући у виду да необјављена пријава патента и пријава малог 

патента нису ушле у стање технике и да није доступна трећим лицима предлагач закона 

је прописао случајеве у којима се може дозволити увид у необајављену пријаву патента 

и пријаву малог патента. Ставом 1. прописује се да орган управе надлежан за послове 

интелектуалне својине током поступка за заштиту проналаска неће дозволити увид у 

необјављену пријаву и пријаву малог патента ни једном лицу нити органу осим у 

случају пријаве од значаја за безбедност и одбрану земље. Наведено значи да ће орган 

управе надлежан за послове интелектуалне својине, ако у поступку испитивања пријаве 

процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије, 

такву пријаву доставити органу надлежном за послове одбране. У ставу 2. је прописано 

да се увид у необјављену пријаву патента и пријаву малог патента дозвољава само 

подносиоцу пријаве или лицу које има његово овлашћење у присуству службеног лица. 

Ставом 3. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине 

издаје копије докумената из списа необјављене пријаве патента и пријаву малог патента 

само на писани захтев подносиоца пријаве или лица које има његово овлашћење. 

 

Члан 66.   

Овим чланом прописана је обавеза плаћања такси и накнада трошкова поступка 

и трошкова пружања информационих услуга. Ова одредба је преузета из важећег 

закона. 

 

Члан 67.   
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У ставу 1. овог члана су  прописане врсте регистара које води надлежни орган. У 

односу на важећи закон предложено је да орган надлежан за послове интелектуалне 

својине води два регистра и то: Регистар патената и Регистар малих патената уместо 

четири регистра као што је до сада било. Надлежни орган је тренутно води: Регистар 

пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената и Регистар малих 

патената. Предложено решење има за циљ да се јасно види у једном регистру 

целокупни поступак по пријави патента, односно малог патента, те су ради 

прегледности података и јасноће и предложене измене како је горе наведено. Такође 

предложеним одредбама овог члана законом се прописује садржина сваког од 

наведених регистара а не подзаконским актом како је то до сада било уређено. 

 

Члан 68.   

Одредбом члана 70. се прописује да се подаци предвиђени овим законом и 

прописима донетим за извршавање овог закона објављују у службеном гласилу које 

издаје орган управе надлежан за послове интелектуалне својине и иста је преузета из 

важећег закона (члан 71). 

 

Члан 69.  

Одредбама овог члана прописује се доступност документације и информација и 

исте су у складу са чланом 12. Париске конвенције о заштити индустријске својине која 

прописује обавезу обавештавања јавности о признатим правима. Одредбе овог члана 

суштински одговарају одредбама члана 72. важећег закона с тим што су извршене 

одређена терминолошка прецизирања и усклађивања са Законом о општем управном 

поступку. У пракси се израз „патентна документацијаˮ често користио али нигде у 

закону није било прописано шта све чини патентну документацију те је у том смислу 

предлагач закона у ставу 2. овог члана прецизирао шта представља патентну 

документацију. 

 

Чл. 70-74. 

Одредбама ових чланова уређен је институт поновног успостављања права који 

је први пут имплементиран у Закон о патентима из 2004. године. Одредбе ових чланова 

суштински одговарају члану 73. важећег закона с тим што су ради јасноће и 

прегледности подељене на више чланова и додатно усклађене са Уговором о патентном 

праву и Конвенцијом о Европском патенту. Чланом 70. уређено је у којим случајевима 

се може поднети предлог за поновно успостављање права, док је чланом 71. прописан 

рок за подношење предлога за поновно успостављање права. Члан 72. прописује када је 

предлог недопуштен, а чланом 7. прописано је поступање надлежног органа по 

поднетом предлогу. Одредбе члана 74. су нове у односу на важећи закон и преузете су 

из Конвенције о евопском патенту (правило 51). Када је у питању плаћање годишњих 

такси за одржавање права код поновног успостављања права у пракси је долазило до 

различитог тумачења, јер у закону нису постојале јасне смернице када подносилац 

пријаве односно носилац права плаћа редован износ таксе а када је у обавези да плати 

увећану таксу.  Предлагач закона је прописивањем јасних рокова за плаћање годишњих 

такси у члану 74. отклонио сваку дилему у вези доспевања и наплате годишњих такси 

када се предлог за поновно успостављање права дозволи. 

 

Чл. 75-78.  

Одредбама ових чланова уређен је институт наставка поступка пред надлежним 

органом и суштински одговарају члану 74. важећег закона с тим што су ради јасноће и 

прегледности подељене на више чланова и додатно усклађене са Уговором о патентном 
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праву и Конвенцијом о Европском патенту. Ове одредбе предвиђају погодност за 

подносиоца пријаве или носиоца права и у складу са ставом 2. члана 11. Уговора о 

патентном праву, који обавезује државу уговорницу да обезбеди наставак поступка у 

вези са пријавом или са патентом уколико она својим законом не прописује могућност 

продужења рока по захтеву за продужење рока поднетом након истека рока. Чланом 77. 

прецизирано је када је зхатев за наставак поступка недопуштен док је чланом 78. 

прописан поступак по поднетом захтеву с тим што су изостављене одредбе које се 

односе на одбијање захтева за наставак поступка, с обзиром да приликом одлучивања о 

захтеву надлежни орган испитује испуњеност само формалних услова. 

 

Члан 79. 

Овим чланом се прописује исправљања језичких грешака, грешака у писању и 

других сличних неисправности у поднесцима и актима на основу захтева подносиоца 

пријаве или носиоца права или по службеној дужности. Овај члан по својој суштити 

одговара члану 76. с тим што је подељен у два става ради јасноће. 

 

Члан 80. 

Одредбама овог члана се прописује начин покретања поступка за заштиту 

проналаска, тако што се исти покреће подношењем захтева за признање патента органу 

управе надлежном за послове интелектуалне својине, који садржи податке о 

подносиоцу захтева. Ставом 2. овог члана прописано је да се уз захтев подноси опис 

проналаска или назначење претходно поднете пријаве и тек ако захтев садржи сва три 

елемента који су наведени сматра се пријавом патента те је у том смислу поступак за 

признање патента покренут тек када је захтев састављен у складу са овим чланом.  

 

Члан 81. 

Одредбама овог члана се прописује утврђивање датума подношења пријаве и 

њено уписивање у Регистар патената. Пријава за заштиту проналаска која је потребна 

за утврђивање датума подношења садржи: назначење да се тражи признање права, име, 

презиме и адреса односно пословно име и седиште подносиоца пријаве, опис 

проналаска или позивање на претходно поднету пријаву. Утврђени датум подношења 

пријаве је значајан јер се од тог датума рачуна рок трајања патента или малог патента, а 

такође се претраживање стања технике врши у односу на утврђени датум подношења 

пријаве, тј. новост и инвентивни ниво као услови за признање  патента ће бити 

испуњени уколико за пријаву патента пре датума њеног подношења није обухваћен 

стањем технике. Овај члан је у складу са ставом 7. члана 5. Уговора о патентном праву 

и  правилом 40. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту. У важећем 

закону се користи израз „признати датум подношењаˮ али имајући у виду да надлежни 

орган закључком утврђује датум подношења пријаве и исти уписује у Регистар 

патената предлагач закона се определио да изврши терминолшко усклађивање те је 

прописао „утврђени датум подношењаˮ. 

 

Члан 82. 

Овим чланом се дефинише садржина пријаве за признање патента или малог 

патента.  Одредбе овог члана су ускладу са са тачком (д) става 1. члана 78. Конвенције 

о европском патенту и представљају стандард у патентном праву који се примењује на 

садржину пријаве за заштиту проналаска. 

 

Члан 83. 
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Одредбе овог члана прописују поступање надлежног органа у случају када 

подносилац пријаве накнадно достави део описа или нацрт. Став 1. овог члана 

прописује да ако надлежни орган приликом утврђивања датума подношења пријаве, 

утврди да у пријави недостаје део описа или да пријава садржи позив на нацрт који 

недостаје позива подносиоца да достави недостајуће делове пријаве у року од два 

месеца од пријема позива. Став 2. овог члана прописује да се као датум подношења 

пријаве утврђује датум када је подносилац доставио делове пријаве који недостају, док 

став 3. прописује који се датум утврђује уколико се подносилац пријаве захтевао право 

првенства. Ставом 4. овог члана прописано је да уколико подносилац пријаве не 

поступи по позиву надлежног органа сматраће се да се на део описа или на нацрт није 

ни позвао. 

 

Члан 84. 

Одредбе овог члана су у складу са правилом 2. Правилника за спровођење 

Уговора о патентном праву којим је прописан рок од два месеца за достављање превода 

пријаве која није на српском језику. Одредбе овог члана по својој суштини одговарају 

ст. 3,4. и 5. члана 77. важећег закона. 

 

Члан 85. 

Одредбе овог члана уређују питање јединства проналаска односно да се једном 

пријавом може тражити заштита само за један проналазак и преузете су из важећег 

закона (члан 78.).  

 

Члан 86. 

Одредбама овог члана се прописује садржај који је забрањено наводити у 

пријави и исте преузете су из важећег закона (члана 81.). Ове одредбе су у складу је са 

ст. 1. и 2. правила 48. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 87. 

Одредбама овог члана се дефинише садржина захтева за признање патента и 

малог патента и по својој суштини одговара члану 80. важећег закона уз терминолошка 

усаглашавања. Став 5. ове одредбе је измењен тако да се јасно прописује да надлежни 

орган не утврђује постојање овлашћења за подношење пријаве као ни тачност података 

који се односе на проналазача. Лице које у кривичном или парничном поступку 

поступку пред надлежним судом докаже да је оно проналзач одређеног пријављеног 

или заштићеног проналаска, надлежни орган ће на основу преуде, уписати као 

проналазача уместо или заједно са лицем које је већ уписано као проналазач. 

 

Чл. 88-91 .  

Одредбама ових чланова уређују се делови пријаве за признање проналаска и то: 

опис проналска, патентни захтеви, апстракт и нацрт проналаска. Чланом  88. се 

дефинише опис проналаска и у складу је са правилом 42. Конвеције о европском 

патенту, с тим што је у односу на важећи закон промењен у односу на испуњеност 

услова да је проналазак описан потпуно и јасно када су у питању проналасци који се 

односе на биолошки материјал те су ове одредбе усклађене са Директивом 98/44/ЕЗ 

која предвиђа услове који морају бити кумулативно испуњени да би се проналазак који 

се односи на биолошки материјал сматрао довољно описаним, а није га могуће извести 

на основу описа проналаска.Чланом 89. дефинишу се патентни захтеви којима се 

одређује предмет заштите. Члан 90. прописује како треба бити састављен апстракт док 

се члан 91. дефинише нацрт проналаска. 
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Члан 92. 

Одредбама овог члана регулише се појам, рок подношења, као и предмет 

издвојене пријаве патента и по својој суштини одговара члану 87. важећег закона. 

Издвојена пријава је пријава која има за предмет проналазак који је био садржан у 

првобитној (ранијој) пријави, али који је морао из разлога нејединства проналаска, да 

буде издвојен у посебну пријаву како би се поступак његове заштите могао наставити. 

Издвојена пријава задржава датум подношења, односно датум првенства првобитне 

пријаве. Одредбе овог члана су усклађене са чланом 76. Конвенције о европском 

патенту и правилом 36. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.  

 

Члан 93. 

Одредбама овог члана се прописује могућност и услови подношења допунске 

пријаве. У питању је ситуацији када подносилац пријаве патента или носилац патента 

допуни или усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента 

и по својој суштини одговара члану 88. важећег закона.  

 

Члан 94. 

Одредбама овог члана се прописују услови за признање права првенства. 

Институт права првенства је прописан чланом 4. Париске конвенције и значи право 

подносиоца пријаве да коришћењем права првенства долази до померања уназад 

датума од којег подносилац пријаве има првенство заштите. Тиме се заправо помера 

уназад датум у односу на који се утврђује стање технике које је релевантно за оцену 

испуњености услова новости и инвентивног нивоа проналаска, довољне описаности 

проналаска и постојања права раније употребе. Овај члан је у складу са ставовима 1. до 

4. члана 87. Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 95.  

Одредбама овог члана дефинише се садржина захтева за признање права 

првенства, рок у коме се захтев мора поднети, као и прилоге које се подносе уз захтев 

за признање права првенства У односу на важаћи закон предложена је измена рока у 

коме се може поднети захтев за признање права првенства и то тако да износи 16 

месеци од датума захтеваног права првенства што је у складу са ставом 5. члана 6. 

Уговора о патентном праву и правилом 53. Правилника о спровођењу Конвенције о 

европском патенту.  

 

Члан 96. 

Одредбама овог члана се прописују услови под којима подносилац пријаве може 

захтевати признање вишеструког права првенства, као и правне последице признања 

вишеструког права првенства и преузет је важећег закона (члан 91). Институт 

вишеструког права првенства предвиђа да се подносилац домаће пријаве може позвати 

на неколико различитих датума међународног првенства, уколико су елементи 

проналаска који се подноси органу управе надлежном за послове интелектуалне 

својине били предмет ранијих пријава у другим земљама Париске уније или државама 

чланицама Светске трговинске организације. Рок за признање вишеструког права 

првенсва рачуна се од датума првенства најраније пријаве на коју се подносилац 

пријаве у Републици Србији позива. 

 

Чл. 97. и 99. 
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Одредбама ових чланова прописани су услови и рокови за обнову права 

првенства, као и поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине 

по поднетом захтеву за обнову права првенства. По својој суштини ови чланови 

одговарају члану 92. важећег закона, с тим што су одредбе, ради јасноће,  

систематизоване у три члана и то: обнова права првенства (члан 97), рок за подношење 

захтева за обнову права првенства (члан 98) и поступак надлежног органа по захтеву за 

признање права првенства(члан 99) Ове одредбе су у складу са чланом 13. Уговора о 

патентном праву и правилом 14. Правилника за спровођење Уговора о патентном 

праву. 

 

Чл. 100-102. 

Ове одредбе прописују могућности исправљања или допуне захтева за признање 

права првенства у року од шеснаест месеци од датума права првенства или ако би 

исправљање или допуна проузроковала промену датума права првенства, у року од 

шеснаест месеци од тако промењеног датума првенства, које год од шеснаестомесечног 

периода истиче раније, под условом да је такав захтев поднет у року од четири месеца 

од датума подношења пријаве за заштиту проналаска. По својој суштини ови чланови 

одговарају члану 93. важећег закона, с тим што су одредбе, ради јасноће,  

систематизоване на другачији начин. Ове одредбе су у складу са ставом 2. члана 13. 

Уговора о патентном праву и правилом 14. Правилника за спровођење Уговора о 

патентном праву.  

 

Члан 103. 

Овим чланом се дефинишу карактеристике проналаска на које се односи захтев 

за признање права првенства и преузет је из важећег закона ( члан 95).  

 

Члан 104.  

Овај члан регулише дејство права првенства које се огледа у томе да се датум 

првенства сматра као датум подношења пријаве за заштиту проналаска у вези са 

применом члана 10. став 2. тачке 1. и 2. и члана 3. став 5. предложеног закона. По својој 

суштини одредба овог члана одговара члану 96. важећег закона. Овај члан је усаглашен 

са чланом 89. Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 105. 

Овај члан  прописује услове под којима се издаје уверење о праву првенства и по 

својој суштини одговара члану 98. важећег закона, с тим што је прецизирано да ће се 

подзаконским актом прописати садржина уврења о праву првенства. 

 

Члан 106. 

Овај члан уређује поступак формалног уређења пријаве и по својој суштини 

одговара члану 99. важећег закона, с тим што новину представља став 6. Којим се 

прописује да се у Регистар пријава закључком уписују подаци о формално уредној 

пријави. Одредбе ових чланова су усаглашене са правилима 46, 47, 48. и 49. 

Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 107.  

Овај члан је преузет из важећег закона (члан 100) и њиме се прописује обавезна 

израда извештаја о претраживању стања технике, пре објаве пријаве проналаска. 

Извештај о претраживању се израђује за формално уредну пријаву патента, пре њене 

објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец 
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дана од дана пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању 

од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Подносиоцима 

пријаве је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних 

захтева пре објаве пријаве патента, а то значи пре него што пријава патента уђе у стање 

технике и тиме постане доступна јавности на основу информација које добију из 

извештаја о претраживању. 

 

 Члан 108.      

Одредбама овог члана прописано је које измене пријаве којој је признат датум 

подношења могу, а које не могу извшити и усклађене су са чланом 123. Конвенције о 

европском патенту и правилом 137. Правилника о спровођењу Конвенције о европском 

патенту. 

 

Члан 109. 

Овим чланом је прописана објава пријаве патента. Одредабе овог члана су 

преузете из важећег закона (члан 102). Тренутак објаве пријаве патента је значајан из 

више разлога: пријава патента постаје доступна јавности и улази у стање технике, 

подносилац пријаве од тог тренутка стиче искључива привремена права за коришћење, 

стављање у промет и располлагање предметним проналаском, а сва трећа лица која 

користе пријављени проналазак морају знати да тиме вређају старије право подносиоца 

пријаве. Законски рок за објаву пријаве патента је осамнаест месеци од датума 

подношења пријаве, или ако је затражено право првенства рачунајући од тог датума 

првенства. Међутим, подносилац пријаве може од органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине затражити да пријава патента буде објављена и пре истека 

законског рока, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења пријаве. 

Одредба става 2. прописује да се пријава патента објављује истовремено када се издаје 

и патентни спис, уколико одлука о признању патента ступи на снагу пре истека 

законског рока за објаву патента. Овај члан је усклађен је са чланом 93. Конвенције о 

европском патенту. 

 

Члан 110. 

Овим чланом су прописани рокови за подношење захтева за суштинско 

испитивање услова патентибилности, као и последице пропуштања истих.  У односу на 

важећи закон рачунање шестомесечног рока за подношење захтева за суштинско 

испитивање почиње за тече од објаве извештаја о претраживању од стране надлежног 

органа а не од достављања истог подносиоцу пријаве како је то раније било прописано. 

На овај начин ће патентне пријаве бити третиране према јединственом принципу а 

такође и овакво решење је садржано у правилу 70. Правиника за спровођење 

Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 111. 

Овим чланом уређен је поступак суштинског испитивања пријаве за признање 

патента и преузет је из важећег закона (члан 104). 

 

Члан 112. 

Овим чланом дефинисано је у којим случајевима је могуће извршити суштинско 

испитивање пријаве за признање патента и у потпуности је  преузет је из важећег 

закона (члан 105). 

 

Члан 113. 
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Ставом 1. овог члана се прописује могућност достављања примедаба трећих 

лица, после објаве пријаве патента, у погледу патентибилности проналаска на који се 

односи пријава. Став 2. прописује начин на који трећа лица достављају примедбе и 

поступање органа надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим 

примедбама. У ставу 3. је прописано да лице које достави примедбе у погледу 

патентибилности проналаска на који се односи пријава неће се сматрати странком у 

поступку признања патента из разлога што сама природа поступка за признање патента 

не дозвољава учествовање две странке са супротним интересима у поступку за 

признање. Другој странци је дозвољен институт оглашавања ништавим уколико жели 

да оспори већ признати патент или мали патент. 

 

Чл. 114. и 115. 

Одредбама ових чланова прописано је када надлежни орган доноси решење о 

признању патента а када решење о одбијању пријаве за признање патента. Одредбе 

ових чланова у потпуности су преузете из важећег закона (чл.107. и 108.) 

 

Чл. 116-119. Одредбе ових чланова преузете су из важећег закона с тим што су 

извршена одређена терминолошка усклађивања. Члан 116. прописује упис признатог 

права у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне 

својине. Чланом 117. прописана је садржина исправе о признатом праву као и то да је 

исправа саставни део патентног списа. Чланом 118. је прописана објава признатог права 

уписаног у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне 

својине, као и правно дејство решења о признању патента или малог патента од датума 

објаве признатог права. Чланом 119. је прописано издавање патентног списа, стим што 

је прецизирано да надлежни орган подзаконским актом прописује садржину патентног 

списа. 

        

XI.СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Чл. 120-135.  

Одредбe ове главе регулишу институт сертификата о додатној заштити. Трајање 

патентне заштите може се продужити за пет година добијањем сертификата о додатној 

заштити, али овакво продужење заштите је дозвољено само за лекове за људе или 

животиње или за средства за заштиту биља. Разлог за продужење заштите је то што 

сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање у 

промет као лека за људе или животиње и средства за заштиту биља подлеже обавези 

добијања дозволе од стране надлежног органа за стављање у промет производа на 

територији Републике Србије, а самим тим се битно скраћује трајање ефективне 

заштите коју патент пружа носиоцу права. Дакле, носилац права на патент којим је 

заштићен лек за људе или животиње или средство за заштиту биља не може економски 

да искоришћава проналазак на тржишту све док не добије одговарајућу дозволу за 

стављање таквих производа у промет. Европска унија је донела две Уредбе које се 

односе на сертификат о додатној заштити и то: Уредбу Савета (EЗ) бр. 1610/96 и 

Уредбу Савета (EЗ) бр. 469/2009) са којима су предложене одредбе у потпуности 

усклађене у складу са сугестијама добијеним на експлананторном и билатералном 

скринингу. За решења која уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити 

коришћено је упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске,  

Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније,  Хрватске. 

 

Члан 120. 
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Овај члан прописује производе који могу бити предмет заштите сертификатом о 

додатној заштити, а то су сви производи заштићени патентом на територији Републике 

Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње и средства за заштиту 

биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у 

промет производа на територији Републике Србије. У ставу 2. је прецизиран појам 

производа употребљен у смислу заштите сертификатом о додатној заштити. 

      

Члан 121. 

Предложени став 1. овог члана подељен је на два става да би се нагласило да 

када је сертификатом обухваћен производ који је лек, та заштита се односи и на његову 

примену само као лека, без могућности да се заштита протеже и на неке друге примене 

тог производа. Исто се односи и на сертификат за средство за заштиту биља.      

 

Члан 122. 

Ставом 1. овог члана дефинисано је да се сертификат признаје носиоцу патента 

или његовом правном следбенику. У ст. 2. и 3. је прописано поступање органа управе 

надлежног за послове интелектуалне својине у случајевима постојања два или више 

захтева за сертификат о додатној заштити или два или више носиоца патента.   

 

Члан 123. 

Овим чланом прописани су услови за признање сертификата о додатној заштити 

који морају бити испуњени на дан подношења захтева за признање сертификата. 

 

Члан 124. 

Овим чланом су прописани рокови за подношење захтева за признање 

сертификата о додатној заштити. У ставу 1. се прописује рок за подношење захтева за 

признање сертификата уколико је основни патент признат, а дозвола за стављање у 

промет производа заштићеног патентом издата после тога, док се у ставу 2. прописује 

рок за подношење захтева за признање сертификата ако је дозвола за стављање у 

промет издата пре признања основног патента. 

 

 Члан 125. 

 Ст. 1. и 2. је прописана садржина захтева за признање сертификата и докази који 

се подносе уз захтев. У ставу 3. је прописано да се подаци о захтеву уписују у Регистар 

патената органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.  

 

 Чл. 126. и 127. 

 Одредбе ових чланова уређују поступање органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине по поднетом захтеву за признање сертификата и по својој 

суштини одговарају члану 119. важећег закона. Предложено решење дефише 

испитивање формалних услова у члану 125. док је испитивање материјалних услова 

прописано чланом 126.  На овакав начин јасније је поступање надлежног органа а 

такође овакво решење је у потпуности у складу са прописима Европске уније. 

 

 Чл. 128-130.  

Одредбе ових чланова прописују под којим условима надлежни орган доноси 

решење о признању сертификата о додатној заштити, објаву признатог сертификата, 

као и упис у Регистар патената признатог права. 

 

Члан 131. 
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Одредбама овог члана се прописује трајање заштите по признатом сертификату 

тако што предвиђа да сертификат почиње да важи одмах након истека законског рока 

трајања основног патента. Заштита по признатом сертификатутраје временски период 

који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења пријаве 

основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање производа у промет, 

умањен за пет година. У ставу 2. је прописано да заштита по признатом сертификату не 

може бити дужа од пет година од дана почетка важења истог. 

У односу на важећи закон предложен је став 3. који прописује се да се у сврху 

одређивања трајања сертификата за производ који је обухваћен дозволом за стављање у 

промет средства за заштиту биља узима датум издавања прве привремене дозволе за 

стављање у промет, само ако је привремена дозвола непосредно праћена коначном 

дозволом за стављање у промет за исти производ. Прописивањем наведеног става Закон 

о патенту се у потпуности усклађује са одредбом члана 13.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96. 

 

Члан 132. 

Овим чланом је прописано да се за одржавање важења сертификата плаћају 

прописане годишње таксе које доспевају за плаћање на почетку сваке године важења 

сертификата. 

 

Члан 133. 

У ставу 1. овог члана таксативно су набројани разлози за престанак сертификата, 

док се ставом 2. прописује да орган надлежан за послове интелектуалне својине о 

престанку сертификата одлучује на сопствену иницијативу или на захтев сваког лица. 

 

Члан 134. 

У ставу 1. овог члана су прописани услови за оглашавање ништавим 

сертификата о додатној заштити, док се у ставу 2. прописује сходна примена одредаба 

које се односе на поступак по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању 

патента. 

 

Члан 135. 

Овим чланом се прописује сходна примена одредаба поступка за стицање и 

престанак патента. 

 

XII.ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ 

 

Члан 136.  

Одредбама овог члана су прописани разлози за оглашавање ништавим решења о 

признању патента и у потпуности је преузет из важећег закона.Члан 137. 

Овај члан прописује форму и садржину предлога за оглашавање ништавим и у 

потпуности је преузет из важећег закона.  

       

Члан 138. 

Одредбама овог члана се прописује поступање органа управе надлежног за 

послове интелектуалне својине по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења 

о признању патента. У односу на важећи закон предложена је измена става 10. Тако 

што је прецизирано да ће надлежни орган подносиоца предлога за оглашавање 

ништавим решења о признању патента позвати да достави образложене примедбе на 

патентне захтеве у измењеном облику које је доставио носилац патента. Такође је додат 

став 6. те је омогућено странама у поступку оглашавања ништавим да продуже рок за 
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достављање одговора на предлог за оглашавање ништавим и других поднесака по 

позиву надлежног органа. Наведена одредба је проистекла из потребе праксе надлежног 

органа, а у интересу је странака, као и правилног и потпуног утврђивања чињеничног 

стања у поступку оглашавања ништавим.  

 

Члан 139. 

Одредбе овог члана прописују објаву решења о оглашавању ништавим и 

издавање патентног списа у измењеном облику и у потпуности су преузете из важећег 

закона.  

 

XIII. ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА 

  

Чл. 140-159.  

Одредбе чланова ове главе представљају у највећој мери решења из важећег 

закона, усклађена са Директивом 2004/48/ЕЗ и најзначајнијим делом ТРИПС споразума 

који се односи на мере за спровођење права интелектуалане својине (део III ТРИПС 

споразума). Предложене измене имају за циљ успостављање ефикаснијег и 

делотворнијег система грађанско-правне заштите усклађеног са Директивом 2004/48. 

Такође, наведене измене имају за циљ и да отклоне одређене нејасноће и тиме олакшају 

примену одредаба о грађанско-правној заштити од стране судова у поступцима по 

тужби због повреде права из патента или малог патента. Најважније предложене измене 

у делу којим се уређује грађанско-правна заштита односе се на додатно прецизирање 

тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније прописивање привремених 

мера и мера обезбеђења доказа. За решења која уређују материју грађанско правне 

заштите коришћено је упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске 

и Словачке, а узето је у обзир и правно мишљење експерата Max Planck института за 

интелектуалну својину и право конкуренције, из Минхена. 

 

 Чл. 140. и 141. 

 Одредбама ових чланова прописује се шта се сматра повредом права.  Чланом 

141. прописано је која лица имају право на подношење тужбе. Такође, изричито се 

прописује и обим у коме стицалац лиценце има право на тужбу, с обзиром да стицаоцу 

не морају сва права из патента да буду уступљена уговором о лиценци. 

 

Члан  142. 

Овим чланом прописан је рок за подношење тужбе. 

 

Члан  143. 

Овај члан прописује тужбене захтеве. Предложеним решењима предвиђају се 

мере које у потпуности могу да остваре основни циљ због кога се тужба подноси, на тај 

начин што се тужбени захтеви  проширују и на случајеве када постоји озбиљна 

опасност да ће до повреде права доћи. Предвиђа се да се тужбом може тражити 

утврђење постојања озбиљне опасности да ће право  бити повређено, забрана радњи 

које представљају озбиљну опасност да ће право бити повређено, као и забрана 

понављања радњи којима се повређује право или које представљају озбиљну опасност 

да ће право бити повређено под претњом новчане казне. На овај начин извршено је 

усклађивање са одредбама о привременој мери, обезбеђењем доказа и чланом 11. 

Директиве 2004/48. Одредбама којима је прописана привремена мера и обезбеђење 

доказа предвиђено је да на предлог лица које учини вероватним да је његово право 

повређено или да постоји озбиљна опасност да ће бити повређено, суд може одредити 
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привремену меру и обезбеђење доказа.  У случају када је привремена мера одређена пре 

покретања парничног поступка или другог поступка, тужба односно предлог за 

покретање другог поступка у циљу оправдања привремене мере мора бити поднета у 

року од 30 дана од дана одређивања привремене мере. Из прописаног следи да се 

привремена мера може одредити и кад до повреде права још није дошло, те је потребно 

омогућити право на подношење тужбе и пре него што до повреде права дође и на тај 

начин обезбедити ефикасну заштиту права интелектуалне својине. Такође, исто решење 

је садржано и у упоредном законодавству. Поред тога, тужбени захтеви се проширују и 

на искључење из промета производа којима се повређује право, као и на забрану 

промета материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању производа 

којима се право повређује чиме се одредбе овог члана усклађују са чланом 10.1. 

Директиве 2004/48, а у циљу остваривања ефикасне заштите права. Такође, битну 

измену представља и могућност да се тужбом тражи преиначење производа којима се 

повређује право. Наиме, зашто би се одређени производи одузели и уништили, ако се 

исти могу преиначити и на тај начин не би се више вршила повреда права. Битну 

новину представља и право на подношење тужбе против посредника у случају повреде 

права. 

 

Члан  144. 

Одредбама овог чланова прописан је терет доказивања у парничном поступку. 

 

Члан  145. 

Ово је нови члан у односу на важећи закон и прописује накнаду штете у случају 

повреде права. 

У ставу 2. новог члана прописани су критеријуми које суд узма у обзир 

приликом одређивања износа накнаде штете чиме се врши додатно услађивање са 

одредбом члана 13. Директиве 2004/48, док је у ставу 3. истог члана предвиђено да суд 

може да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може бити нижа од уобичајене 

накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета заштите, да је то 

коришћење било законито. На овај начин омогућава се боље остваривање заштите 

права у случају повреде, а истовремено се врши и додатно услађивање са наведеном 

одредбом Директиве. Слично решење је садржано у члану 133. став 2. важећег закона. 

Уместо накнаде до троструког износа уобичајне лиценцне накнаде за коришћење 

проналаска предвиђена је паушална накнада у износу који не може бити нижи од 

накнаде коју би оштећени примио за конкретни облик коришћења предмета заштите. 

Ставом 4. предвиђа се да лице које повреду права није учинило намерно или крајњом 

непажњом, дужно је да тужиоцу надокнади штету само у висини добити коју је 

остварило повредом права. 

 

Члан  146. 

Одредбама овог члана се прописују привремене мере и извршено је усклађивање 

са чланом 9. Директиве 2004/48, као и са одредбом члана 285. став 1. Закона о 

извршењу и обезбеђењу. У односу на важећи закона изоставља се део да суд може 

одредити привремену меру до правоснажности пресуде. Тиме се омогућава 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 извршењу и 

обезбеђењу, чиме се омогућава ефикаснија заштита права интелектуалне својине. 

Поред наведеног, предложеним одредбама прописује се шири круг привремених мера 

које суд може одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право 

повређено или да постоји озбиљна опасност да да ће бити повређено као што је мера 



24 

 

забране предузимања радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити 

повређено или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, чиме се 

постиже ефикаснија заштита интелектуалне својине. Такође, предвиђено је да се 

привремене мере могу одредити и не само против лица које врши повреду права већ и 

против посредника чије услуге се користе да би се извршила повреда права, тј. против 

посердника. Новину представљају и привремене мере које се могу одредити на предлог 

лица које учини вероватним да је његово право повређено или да постоји озбиљна 

опасност да ће бити повређено приликом обављања привредне делатностии учини 

вероватним постојање опасности која би осујетила или знатно отежала накнаду штете. 

У циљу остваривања ефикасне заштите права предлаже се могућност изрицања новчане 

казне против лица које не поступи по забрани или налогу суда. 

 

 Чл.  147. и 148. 

Одредбама ових чланова се прописује оправдање привремене мере и посебна 

правила поступка, као и укидање привремене мере и накнада штете. 

Чланом 147. предвиђа се да у ситуацији када је на основу решења суда одређена 

привремена мера, лице на чији је предлог одређена мора да оправда њено одређивање 

подношењем тужбе или предлога за покретање другог поступка у року од 30 дана од 

дана доношења решења о одређивању привремене мере. Слично решење садржано је у 

члану 134. став 2. важећег закона. Међутим, наведена одредба ограничена је само на 

рок за подношење тужбе. Како се предложеним изменама уводи могућност да се 

одређивање привремене мере тражи и након окончања парничног поступка то је важеће 

решење допуњено и роком за подношење предлогa за покретање другог поступка. 

Такође, отклања се нејасноћа у важећем закону у погледу предлога за одређивање 

привремене мере који се може поднети пре подношења тужбе, под условом да тужба 

буде поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене 

мере, јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити 

поднета у наведеном року. Предложеним чланом 144. врши се потпуно усклађивање са 

одредбом члана 9.4. Директиве 2004/48. Наведена директива предвиђа да државе 

чланице морају да осигурају да у одређеним случајевима привремене мере буду донете 

без саслушања противника предлагача, посебно онда када постоји опасност да 

предлагач због одлагања претрпи ненадокнадиву штету, а не као што је у члану 134. 

став 3. важећег закона предвиђено и када постоји опасност од уништења доказа, јер у 

том случају тражи се обезбеђење доказа. 

Нови члан 148. у ставу 1. уређује питање укидања привремене мере због 

неподношења тужбе, односно непокретања другог поступка ради оправдања 

привремене мере, док се у ставу 2. истог члана уређује питање укидања или измене 

привремене мере након изјашњења противника предлагача када је привремена мера 

одређена без њеног саслушања. Предложена решења су нова у односу на важећи закон 

и њима се Закон о патентима усклађује са одредбама члана 9.4. и 9.5. Директиве 

2004/48.  

Став 3. члана 148. уређује питање накнаде штете противника у случају 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. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 9.7 Директиве 

2004/48.  

Одредбом става 4. истог члана прописује се да суд може условити одређивање 

привремене мере полагањем одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају 

штете из члана 148. става 3. Закона о патенту. Члан 135. важећег закона предвиђа да суд 

може одредити да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене 
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мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај 

неоснованости захтева. Изменама извршено је усклађивање важећег решења са чланом 

9.6. Директиве 2004/48. За разлику од важећег решења Директивом је прецизирано да 

суд може одредити полагање новчаног износа као услова за одређивање привремене 

мере у случају штете проузроковане одређивањем привремене мере, ако поступак буде 

обустављен и спроведене радње буду укинуте или ако суд утврди да повреда права није 

учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено.  

 

Члан  149. 

Одредбама овог члана прописује прибављање доказа и овај члан по својој 

суштини одговара члану 135. важећег закона али се уводи нови институт којим се 

регулише прикупљање доказа који се не налазе у поседу или под контролом странке 

која се на њих позива, већ друге странке. Суд у том случају може да наложи странци у 

чијем поседу се доказ налази или под чијом контролом је достављање тог доказа, под 

условом да се тиме не наруши тајност података. На предложени начин врши се 

усклађивање са одредбом члана 6. Директиве 2004/48. Одредба члана 135. важећег 

закона која регулишу питање полагања новчаног износа као средства обезбеђења је 

предложеним изменама брисана. Полагање новчаног износа као средства обезбеђења у 

случају покретања поступка за одрђивање привремене мере измењено је у складу са 

наведеном Директивом.  

 

Члан  150. 

Одредбама ових чланова се прописује обезбеђење доказа. Предложеним 

одредбама у ставу 1. прецизира се када суд може одредити обезбеђење доказа, а у 

складу са Законом о парничном поступку и чланом 7.1. Директиве 2004/48. Такође, 

одређивање обезбеђења доказа у смислу овог закона условљава се заштитом 

поверљивих информација чиме је извршено усклађивање са чланом 7.1. Директиве 

2004/48.  

 Важећим ставом 2. члана 136. одређује се шта се сматра обезбеђењем доказа у 

смислу овог закона. Према наведеном ставу обезбеђењем доказа у смислу овог закона 

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

извођење доказа предвиђених Законом о парничном поступку. Предложеним изменама 

као обезбеђење доказа прописује се узимање детаљног описа производа којима се 

повређује право, са или без узимања узорка и одузимање производа или дела производа 

којима се повређује право, а ако је то оправдано и одузимање материјала и предмета 

претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се 

повређује право, као и докумената који се односе на наведено. Оваквим законским 

решењем врши се усклађивање са наведеним чланом Директиве, а изменама и 

допунама важећег закона оставља се могућност да се обезбеђење доказа извођењем 

доказа предвиђених Законом о парничном поступку, на основу члана 159, спроведе 

према правилима тог закона. 

 

Чл.  151. и 152. 

Одредбама ових чланова се прописује оправдање одређивања обезбеђења доказа 

и посебна правила поступка као и укидање обезбеђања доказа и накнада штете. 

Предложеним чланом 151. став 1. предвиђа се као и код привремене мере да 

лице на чији је предлог одређено обезбеђење доказа мора оправдати његово 

одређивање подношењем тужбе у року од 30 дана од дана доношења решења о 

одређивању обезбеђења доказа. Ово решење такође преузето је из члана 136. став 5. 

важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. 
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Такође, отклања се језичка нелогичност да се обезбеђење доказа може тражити и пре 

подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана 

доношења решења о одређивању обезбеђења доказа јер у тренутку одређивања 

привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року. 

Ставом 2. члана 151. предвиђа се одређивање обезбеђења доказа без 

саслушањапротивника предлагача, посебно ако постоји опасност да због одлагања 

предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако постоји очигледна опасност да ће 

доказ бити уништен. Ово решење преузето је из члана 136. став 3. важећег закона и 

прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. Ставом 3. члана 151. 

прописује се да се решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 2. 

истог члана, доставља странкама у поступку без одлагања, а најкасније одмах по 

спровођењу мере чиме се врши усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48. 

Чланом 152. став 1. уређује се питање укидања обезбеђења доказа због 

неподношења тужбе у прописаном року, док се ставом 2. истог члана уређује питање 

укидања или измене обезбеђења доказа након изјашњења противника предлагача када 

је обезбеђење доказа одређено без његовог саслушања. Предложена решења нова су у 

односу на важећи закон и њима се врши усклађивање са одредбама члана 7.1 и 7.3. 

Директиве 2004/48. 

 Предложени став 3. члана 149. уређује питање накнаде штете нанете 

противнику предлагачаако 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. Одредба става 4. истог члана прописује да суд 

може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег износа као 

средства обезбеђења у случају штете из става 3. овог члана.  

Ст. 3. и 4. члана 149  извршено је усклађивање са чланом 7.2. и 7.4. Директиве 

2004/48.  

 

Члан  153.  

Одредбе овог члана по својој суштини одговарају члану 139. важећег закона 

којим се прописује обавеза пружања информација. 

Предложеним изменама члана 139. став 2. важећег закона врши се 

терминолошко усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48. Поред тога, у целом члану 

извршено је терминолошко усклађивање Закона о патентима тако што се уместо речи:  

„роба” користи реч: „производа”,ради доследног коришћења истог термина у закону.     

Такође, у члану 152. предложеног закона прописује се нови став 5. чиме се врши 

усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48. 

 

Чл.  154-156. 

Одредбама ових чланова прописане су посебне врсте тужби које се односе на 

пријаву за заштиту проналска или на признати патент или мали патент и у потпуности 

су преузете из важећег закона. 

 

Чл. 157. и 158. 

Одредбама ових чланова прописује се прекид парничног поступка у случајевима 

када се у надлежном органу још увек води поступак по пријави. Чланом 158. прописано 

је да је ревизија увек дозвољена против пресуда донетих у другом степену у споровима 

који се односе на заштиту и употребу проналазака. 

 

Члан  159. 

Одредбама овог члана се прописује сходна примена других закона. 
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Предложеним одредбама се на једном месту прописује сходна примена одредаба 

закона који се примењују у поступцима грађанско правне заштите права интелектуалне 

својине. Такође, предвиђа се да одредбе Закона о патентима које уређују привремене 

мере и обезбеђење доказа не искључују примену одредаба закона којим се уређује 

парнични поступак и закона којим се уређује поступак извршења и 

обезбеђења.XIV.ЕВРОПСКА ПРИЈАВА И ЕРОПСКИ ПАТЕНТ 

 

Чл. 160. до 173.  

Одредбе ових чланова регулишу поступање по европским пријавама патената, 

као и поступање у вези са признатим европким патентом. Ове одредбе по својој 

суштини одговарају чл. 145 до 157. важећег закона с тим што су извршена одређена 

терминолошка усаглашавања.  
 

Члан 160. 

Овим чланом је прописано дејство европске пријаве и европског патента у 

Републици Србији тако што европска пријава патента и европски патент имају исто 

правно дејство, и третираће се под истим условима као и национална пријава патента и 

национални патент. 

 

Члан 161. 

 Ст. 1, 3, 4. и 5. овог члана је прописан начин подношење европске пријаве 

патента и издвојене европске пријаве патента, језик подношења пријаве, као и питање 

поступања са европском пријавом за коју се процени да је од значаја за одбрану или 

безбедност Републике Србије. Ове одредбе су усклађене са одредбама чл. 14, 75, 76. и 

77.  Конвенције о европском патенту.  

 

Члан 162. 

Овај члан прописује плаћање такси и трошкова у вези са европским пријавама 

патената  Европском заводу за патенте. Ова одредба је усклађена са одредбом из става 

2. члана 78. Конвенције о европском патенту.  

 

Члан 163. 

Овим чланом се прописује право првенства европске пријаве патента којој је 

признат датум подношења и у којој је назначена Република Србија, као и привремена 

права подносиоца европске пријаве патента од датума кад подносилац пријаве достави 

превод патентних захтева објављене европске пријаве патента на српски језик лицу које 

користи тај проналазак у Републици Србији. Ове одредбе су усклађене са одредбама из 

чл. 64, 66. и 67. Конвеције о европском патенту. 

 

Члан 164. 

Ставом 1. овог члана је прописано да европски патент у коме је назначена 

Република Србија обезбеђује једнака права као национални патент од датума када је од 

стране Европског завода за патенте објављен податак о признању европског патента, 

под условима прописаним ст. 2. до 6. овог члана.  

Ст. 2. до 6. прописују се услови и поступак за упис европског патента у Регистар 

патената. Правна последица недостављања превода у прописаном року, као и правна 

последица неплаћања трошкова објаве европског патента је да се европски патент за 

Републику Србију сматра неважећим од почетка.  

Ставом 7. прописане су правне последице укидања или оглашавања ништавим 

или ограничавања европског патента у поступку пред Европским заводом за патенте.  
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Ст. 8. и 9. се прописује да орган управе надлежан за послове интелектуалне 

својине доноси решење о упису европског патента у Регистар патената под условом да 

су плаћени трошкови штампања превода патентног списа на српски језик. Уколико 

прописани трошкови штампања не буду плаћени орган надлежан за послове 

интелектуалне својине ће захтев за упис европског патента закључком одбацити. Ове 

одредбе су усклађене са одредбама из чл. 64. и 65. Конвеције о европском патенту. 

Ставом 10. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне 

својине ближе прописује садржај објаве европског патента. 

 

Члан 165. 

Одредбама овог члана се дефинише појам аутентичности текста европских 

пријава патената или европских патената састављених на језику поступка који се води 

пред Европским заводом за патенте у било ком поступку у Републици Србији и исте су  

усклађене са одредбама члана 70. Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 166. 

Одредбама овог члана прописује се да европска пријава патента и европски 

патент у којима је назначена Република Србија имају иста дејства у погледу стања 

технике као и национална пријава патената или малог патента и национални патент или 

мали патент. Ове одредбе су усклађене са одредбама из чл. 74. и 139. Конвеције о 

европском патенту. 

      

Члан 167. 

Овај члан уређује истовремену заштиту европског патента у којем је назначена 

Република Србија и националног патента или малог патента који имају исти датум 

подношења или исти датум првенства. Ова одредба је усклађена са одредбом  из члана 

139. Конвенције о европском патенту. 

 

Члан 168. 

Одредбама овог члана се детаљно регулише у којим случајевима се може 

европска пријава патента претворити у националну пријаву патента као и поступање 

надлежног органа у прописаном случају.  

 

Члан 169. 

Овај члан  прописује када се плаћају таксе за одржавање права из европских 

патената органу управе надлежном за послове интелектуалне својине. Ова одредба је 

усклађена са одредбом  из става 1. члана 141. Конвенције о европском патенту. 

 

 Члан 170. 

Овим чланом је прописано да се одредбе овог закона о преносу права, лиценци, 

заложном праву и принудним лиценцама примењују на европске пријаве патената и 

европске патенте са дејством на територији Републике Србије. 

 

Члан 171. 

Овим чланом је прописано да се одредбе овог закона о грађанскоправној 

заштити права у случају повреде права примењују на европске пријаве патената и 

европске патенте у којима је назначена Република Србија. 

 

Члан 172. 
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Овим чланом је прописано да европски патент може бити оглашен ништавим у 

поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине у складу 

са одредбама предложеног закона, са дејством за Републику Србију, као и поступање 

надлежног органа са предлогом за оглашавање ништавим европског патента, након 

покретања поступка пред Европским заводом за патенте поводом приговора из члана 

99. Конвенције о европском патенту или захтева за ограничење или оглашавање 

ништавим из члана 105.а Конвенције о европском патенту.  

 

Члан 173. 

Одредбама овог члана се дефинише примена Конвенције о европском патенту. 

 

XV. МЕЂУНАРОДНА ПРИЈАВА ПРЕМА УГОВОРУ О САРАДЊИ У 

ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА 

 

Члан 174.   

Овај члан је преузет из важећег закона и прописује да су међународне пријаве, 

пријаве које се подносе у складу са Уговором о сарадњи у области патената и 

Правилником за примену Уговора о сарадњи у области патената. 

 

Члан 175. 

Овај члан регулише поступање органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине по међународној пријави која се органу управе надлежном за 

послове интелектуалне својине подноси као заводу примаоцу. 

 

Члан 176. 

Овим чланом је регулисано поступање органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине са пријавом која се органу управе надлежом за послове 

интелектуалне својине подноси као назначеном или изабраном органу и преузета је из 

важећег закона. 

 

Члан 177. 

Овај члан прописује да подносилац међународне пријаве патента који је 

држављанин Републике Србије као орган за међународно претраживање и међународно 

претходно испитивање међународних пријава поднетих органу управе надлежном за 

послове интелектуалне својине као органу примаоцу, може назначити у складу са 

међународним уговорима. 

XVI. МАЛИ ПАТЕНТ 

 

Члан 178. 

Одредбама овог члана се прописују предмет и услови заштите проналаска малим 

патентом и по својој суштитни одговара чалнау 163. важећег закона, с тим што су 

извршена одређена терминолошка усаглашавања. 

 

Члан 179. 

Одредбама овог члана се прописује поступак признања малог патента и по својој 

суштитни одговара чалнау 164. важећег закона, с тим што су извршена одређена 

терминолошка усаглашавања.  

 

Члан 180. 
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Овом одредбом се прописује поступак испитивања признатог малог патента. 

Наиме, након стицања признатог малог патента, који представља неиспитано право у 

погледу новости, инвентивног нивоа и индустријске применљивости предметног 

проналаска, на захтев носиоца признатог малог патента, врши се његово испитивање 

према критеријумима који су прописани за суштинско испитивање пријаве патента. 

Након спроведеног суштинског испитивања признатог малог патента, ако су испуњени 

прописани услови, носиоцу признатог малог патента се издаје потврда о испитивању. 

Уколико нису испуњени прописани услови, надлежни орган признати мали патент по 

службеној дужности оглашава ништавим. 

 

Члан 181.  

Одредбама овог члана дата је могућност подносиоцу пријаве да се предомисли 

током поступка испитивања пријаве, и да уместо заштите малим патентом затражи 

претварање пријаве у пријаву  патента или дизајна и обрнуто. До ове ситуације може 

доћи ако подносилац пријаве током испитивања схвати да му други облик заштите 

његовог проналаска више одговара од оног који је првобитно затражио, или уколико 

орган управе надлежан за послове интелектуалне својине сугерише подносиоцу пријаве 

да искористи институт претварања због немогућности заштите проналаска оним правом 

које је првобитно затражено. У погледу датума подношења претворене пријаве, 

предвиђено је да иста задржава датум подношења првобитне пријаве.  

 

Члан 182. 

Овај члан прописује сходну примену одредаба овог закона које се односе патент 

на мали патент и преузет је из важећег закона.  

 

XVII.УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА 

 

Члан 183.  

Одредбе овог члана прописују да надлежни орган води Регистар заступника за 

индустријску својину као и садржину тог регистра. 

 

Члан 184. 

Одредбама овог члана сепрописују услови за упис у Регистар заступника. 

Чланом 168. важећег закона прописани су услови за упис физичких и правних лица у 

Регистар заступника који води надлежни орган. У односу на важеће одредбе закона, у 

погледу услова које треба да испуњавају физичка лица за упис у регистар, 

предложеним одредбама предвиђа се пооштравање критеријума додавањем услова да 

лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова заступника 

и да има најмање три године радног искуства на пословима индустријске својине. 

Циљ који треба да буде постигнут овим изменама је унапређење 

професионалности и стручности рада заступника који поступају пред надлежним 

органом. У погледу услова неосуђиваности, наведено условљавање је познато и у 

другим европским земљама са сличном традицијом у области заштите интелектуалне 

својине (Чешка, Пољска, Румунија, Мађарска, Естонија) у чијим прописима је овај 

услов слично дефинисан. Други услов који се односи на искуство на пословима 

индустријске својине је такође познат у упоредном праву (поред наведених земаља овај 

услов у својим законима прописује и Хрватска). Ст. 3-6. истог члана уводе се одредбе о 

стручном испиту који је један од услова за упис у Регистар заступника. 
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Чл. 185. и 186. 

Одредбама ових чланова се прописују услови и поступак уписа у Регистар 

заступника, упис промена података уписаних у у Регистар заступника, као и обнова 

уписа, брисање и поновни упис у Регистар заступника.  

Чланом 185. прописује се поступак уписа у Регистар заступника и уписа 

промене података, као и одлуке надлежног органа које могу бити донете у поступку по 

захтеву за упис. Истим чланом прописује се и обавеза објављивања у службеном 

гласилу, као и одредбе о надлежности за доношење подзаконских прописа којима ће се 

уредити садржина захтева, прилози и садржина прилога.  

Чланом 186. прописује се поступак обнове уписа и истовремено предвиђа 

обавеза лица која су уписана у Регистар заступника да обнављају упис у Регистар 

заступника сваке године. Поред тога, прописују се услови и поступак брисања и 

поновног уписа лица у Регистар заступника, обавеза објављивања у службеном 

гласилу, као и одредбе о надлежности за доношење подзаконских прописа којима ће се 

уредити садржина захтева у Регистар заступника, прилози и садржина прилога. Овим 

члановима прописују се одредбе у погледу радњи везаних за Регистар заступника које 

су сада регулисане Уредбом о упису у Регистар заступника који води Завод за 

интелектуалну својину („Службени лист СРЈ”, брoj 39/95). 

 

Члан 187. 

Ова одредба прописује сходну примену одредаба закона који уређује општи 

управни поступак на питања поступака по пријавама патената или малих патената и 

признатих права, која нису уређена овим законом. 

 

XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чл. 188. до 189. 

Одредбе ових чланова прописују да се неовлашћена производња, увоз, извоз, 

нуђење ради стављања у промет, складиштење или коришћење у комерцијалне сврхе 

производа  или поступка заштићеног патентом, или малим патентом санкционише као 

прекршај ако ове радње учини правно лица или одговорно лице у правном лицу или 

физичко лице. Одредбама члана 188. је прописано да се неовлашћено заступање 

санкционише као прекршај. Висине казни одређене су у оквирима прописаним законом 

о прекршајима. 

 

XIX. ИНФОРМАЦИОНО-ОБРАЗОВНИ ПОСЛОВИ 

 

Члан 190. 

Ове одредбе су нове у односу на важећи закон и прописују да надлежни орган 

обавља и информационо-образовне послове, између осталих пружање обукa 

заинтересованим лицима и стручне помоћи органима надлежним за принудно 

спровођење права интелектуалне својине, као и пружање услуге дијагностике 

интелектуалне својине у привредним субјектима. Садржина ове одредбе представља 

разраду члана 31. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 

14/15 и 54/15) којим је прописано да надлежни орган обавља информационо-образовне 

послове у области заштите интелектуалне својине. 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. 
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XX. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чл.. 191. до 199. 

 Одредбама ових чланова прописне су прелазне и завшне одредбе 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За реализацију овог закључка ниje потрeбнo издвајањe додатних финансијских 

средстaва из буџета Републике Србије. 

 

 


