
Нацрт  

 

Закон о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна 

 

 

Члан 1. 

У Закону о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС”, 

број 104/09), у члану 4. став 1. после речи: „пре дана подношења пријаве за признање 

тог индустријског дизајна,” додају се речи: „или пре датума признатог права 

првенства, уколико је оно затражено,” а после речи: „или ако не постоји раније 

поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна” додају се речи: „која 

је постала доступна јавности”.  

Став 2. брише се.  

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

 

Члан 2. 

У члану 5. став 1. речи: „дана признатог права првенства” замењују се речима: 

„датума признатог права првенства”. 

Став 2. мења се и гласи: „Приликом утврђивања индивидуалног карактера 

узима се у обзир степен слободе аутора приликом стварања индустријског дизајна 

одређеног производа, имајући у виду објективна ограничења проузрокована 

технолошким и функционалним карактеристикама тог производа.”  

  

Члан 3. 

У члану 7. став 1. речи: „датума првенства” замењују се речима: „датума 

признатог права првенства”, после речи: „ако је оно тражено” зарез се замењује 

тачком, a речи: „осим у случају када у стандардним токовима пословања није 

постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату област 

сазнају за откривање индустријског дизајна.” бришу се.  

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

„Не сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности у смислу 

става 1. овог члана, у случају када у стандардним токовима пословања није постојала 

разумна могућност да пословни кругови у Републици Србији специјализовани за 

дату област сазнају за откривање индустријског дизајна.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.   

 

Члан 4. 

 У члану 8. став 1. после речи: „може” брише се реч: „да”. 

У ставу 2. после речи: „може” брише се реч: „да”. 

У ставу 3. речи: „може да се заштити дизајн” замењују се речима: „биће 

одобрена заштита индустријском дизајну”. 

 

Члан 5. 

После члана 8. додају се назив члана и члан 8а који гласе:  

„Право на заштиту индустријског дизајна 

Члан 8а. 

Право на заштиту индустријског дизајна припада аутору или његовом 

правном следбенику, односно послодавцу, у случајевима предвиђеним овим законом. 
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Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна 

уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из 

међународних уговора или из начела узајамности. 

Постојање узајамности доказује лице које се на узајамност позива”. 

 

Члан 6. 

У члану 9. став 1. додају се тачке 1), 2) и 3) које гласе:  

„1) који не представља индустријски дизајн у смислу члана 2. став 1. овог 

закона; 

2) који не испуњава услове из чл. 3-8. овог закона;  

3) уколико је пријаву за признање индустрисјског дизајна поднело лице које 

нема право на заштиту индустријског дизајна у смислу члана 8а. став 1. овог 

закона;”. 

Досадашње тач. 1)-3) постају тач. 4)-6). 

 

Члан 7. 

Назив члана и члан 10. бришу се.  

 

Члан 8. 

У члану 16. после речи: „правно лице” додају се речи:„које нема 

пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије”. 

        

Члан 9. 

У члану 18. став 3. тачка 2) после речи: „опис” брише се реч: „дизајна”. 

После става 3. додају се ставови 4. и 5. који гласе:   

„Једна пријава може да садржи захтев за признање права на индустријски 

дизајн за један или више индустријских дизајна, а највише до 100. 

Ако пријава индустријског дизајна садржи захтев за признање права за више 

индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), сви производи на 

којима се тај индустријски дизајн примењује морају бити сврстани у исту класу и 

поткласу међународне класификације индустријског дизајна.” 

 

Члан 10. 

У члану 19. став 1. тачка 4) после речи: „назив”додаје се реч: „индустријског”. 

У тачки 5) после речи: „аутор” додаје се реч: „индустријског”.  

Став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 11. 

У члану 20. став 1. мења се и гласи: „Опис индустријског дизајна садржи 

прецизан и сажет опис битних карактеристика оних елемената индустријског дизајна 

који га чине новим у смислу члана 4. овог закона и различитим од индустријских 

дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5. овог закона.”  

Став 2. мења се и гласи:  

„Опис индустријског дизајна мора да буде заснован на поднетом приказу.”  

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 
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Члан 12. 

У члану 21. став 1. мења се и гласи: „Приказом се представља спољашњи 

изглед предмета заштите као и његови делови који се виде стално или приликом 

његове редовне употребе.”  

Став 2. мења се и гласи: „У приказу морају да се јасно представе сви елементи 

индустријског дизајна који га чине новим у смислу члана 4. овог закона и 

различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу 

члана 5. овог закона.”  

У ставу 3. после речи: „нацрт” брише се тачка и додају се речи: „и мора да 

испуњава прописане услове који се односе на квалитет и техничке карактеристике 

приказа.”.  

 

Члан 13. 

Назив члана 25. мења се и гласи: „Конвенцијско право првенства”.  

У члану 25. став 1. после речи: „у Републици Србији” додаје се реч: 

„конвенцијско”. 

Досадашњи ст. 4– 6. бришу се.  

 

Члан 14. 

После члана 25. додаје се назив члана и члан 25а који гласе:  

„Уверење о праву првенства 

Члан 25а 

На захтев домаћег или страног физичког или правног лица које је код 

надлежног органа поднело уредну пријаву за признање права на индустријски дизајн, 

надлежни орган издаје уверење о праву првенства.  

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: податке о 

подносиоцу пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису у 

пријави; доказ о уплати таксе за уверење. 

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве; 

податке о аутору индустријског дизајна; број пријаве и датум подношења пријаве; 

приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису у пријави. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана и садржину 

уверења о праву првенства из става 3. овог члана.” 

 

Члан 15. 

У члану 28. став 2. мења се и гласи:  

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се може решавати по 

хитном поступку у случају судског спора, или покренутог инспекцијског надзора или 

царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, 

односно царинског органа.” 

Став 3. брише се. 

 

Члан 16. 

 У члану 33. став 1. речи: „пријаве која садржи захтев за признање права на 

више индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), у складу са 

чланом 19. став 3. овог закона,” замењују се речима: „вишеструке пријаве у смислу 

члана 18. став 5. овог закона”. 
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Члан 17. 

У члану 39. став 2. тачка 5) речи: „увоз, извоз или транзит” замењују се 

речима: „увоз или извоз”. 

 

Члан 18. 

У члану 41. додаје се став 1. који гласи:  

„Право које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна обухвата 

сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника не оставља другачији 

укупан утисак.” 

Досадашњи став 1. који постаје став 2. мења се и гласи:  

„Обим права које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна 

одређен је приказом индустријског дизајна.”  

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.   

 

Члан 19. 

У члану 43. реч: „радње” брише се. 

Додаје се тачка 1) која гласи: „радње учињене у приватне и некомерцијалне 

сврхе;” 

Тачка 1) која постаје тачка 2) мења се и гласи: „радње учињене у 

експерименталне сврхе;”   

У тачки 2) која постаје тачка 3) испред речи: „умножавања” додаје се реч: 

„радње”. 

 

Члан 20. 

У члану 50. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„На сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису 

регулисана овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони 

односи.” 

 

Члан 21. 

У члану 51. после става 5. додаје се став 6, који гласи:  

„На сва питања која се односе на уступање права коришћења регистрованог 

индустријског дизајна, односно права из пријаве, а која нису регулисана овим 

законом примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.” 

  

Члан 22. 

У члану 58. став 1. речи: „предвиђени овим законом” бришу се. 

 

Члан 23. 

 Назив члана и члан 62. бришу се. 

 

Члан 24. 

Назив члана 63. мења се и гласи: „Повреда права”. 

У члану 63. став 1. речи: „на индустријски дизајн” бришу се.  

   У ставу 2. речи: „на индустријски дизајн” замењују се речима „из става 1. овог 

члана”, а реч: „заштићеног” замењује се речима: „регистрованог, односно 

пријављеног”. 
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Члан 25. 

Назив члана 64. мења се и гласи: „Право на тужбу”.  

У члану 64. став 1. после речи: „Тужбу због повреде права” речи: „на 

индустријски дизајн из члана 62. овог закона” замењују се речима: „из члана 63. овог 

закона”, а после речи:„стицалац” брише се реч: „искључиве”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Стицалац лиценце може поднети тужбу због повреде права уколико 

другачије није прописано уговором о лиценци.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. који постају ст. 3. и 4. бришу се.  

 

Члан 26. 

 После члана 64. додају се назив члана и члан 64а који гласе: 

„Тужба због повреде права 

Члан 64а 

У случају повреде права, тужилац може тужбом да захтева:  

1) утврђење повреде права;  

2) престанак повреде права;  

3) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без 

накнаде, предмета којима је извршена повреда права; 

4) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без 

накнаде, алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена 

повреда права, ако је то неопходно за заштиту права;  

5) накнаду штете настале повредом права и оправданих трошкова поступка; 

6) накнаду моралне штете за аутора;  

7) објављивање пресуде о трошку туженог;  

8) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права.  

Лице које повреди право одговара за штету по општим прописима о накнади 

штете.  

Ако је повреда учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може од 

туженог, уместо накнаде штете из става 1. тачка 5) овог члана захтевати накнаду до 

троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење права.  

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, суд 

узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тражених мера, као и 

интересе трећих лица.” 

 

Члан 27. 

Назив члана 65. мења се и гласи: „Поступак по тужби”. 

У члану 65. став 1. после речи: „Тужба због повреде права” бришу се речи „на 

индустријски дизајн”. 

После става 1. додају се ст. 2-5, који гласе: 

„Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан. 

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до 

коначне одлуке надлежног органа по пријави. 

Ако је пред надлежним органом, односно судом покренут поступак из чл. 58. 

и 71. овог закона, суд који поступа по тужби из члана 64. и 64а овог закона дужан је 

да прекине поступак до коначне одлуке надлежног органа, односно правоснажне 

одлуке суда. 

На поступак по тужби из става 1. овог члана примењују се одредбе закона 

којим се уређује парнични поступак .” 
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Члан 28. 

У члану 66. став 1. реч: „захтев” замењује се речју: „предлог”, а речи: „његов 

заштићени индустријски дизајн или право из пријаве” замењују се речима: „његово 

право”. 

После става 1. додају се ст. 2-4, који гласе: 

„Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца 

права, суд може да одреди привремену меру без претходног саслушања противне 

странке. 

У случају из става 2. овог члана суд ће одлуку о одређивању привремене мере 

да донесе у року од 10 дана од дана подношења предлога.  

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. овог 

члана не одлаже извршење решења.” 

 

Члан 29. 

У члану 67. став 1. мења се и гласи: 

„На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено, или да 

ће бити повређено, суд може одредити обезбеђење доказа. ” 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештавања или 

саслушања лица од кога се докази прикупљају, ако постоји опасност од настанка 

ненадокандиве штете на страни носиоца права, или ако предлагач учини вероватним 

да ће докази бити уништени или да ће их касније бити немогуће прибавити.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 30. 

Назив члана 68. мења се и гласи: „Покретање поступка за одређивање 

привремене мере, односно обезбеђење доказа”. 

У члану 68. став 1. речи: „заштићеног индустријског дизајна, односно повреде 

права из пријаве ”, замењују се речју: „права”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„У случају када тужба није поднета у року из става 1. овог члана, суд ће на 

предлог лица против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, 

укинути решење којим је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, 

обуставити поступак и укинути спроведене радње.” 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„У случају из става 2. овог члана, лице против кога је одређена привремена 

мера, односно обезбеђење доказа, има право на накнаду штете која му је нанесена 

привременом мером, односно обезбеђењем доказа.”        

 

Члан 31. 

У члану 69. речи: „заштићеног индустријског дизајна” замењује се речју: 

„права”, реч: „изрицање” замењује се речју: „одређивање”, а после речи: 

„привремене мере” додаје се зарез и речи: „односно за обезбеђење доказа”. 

 

Члан 32. 

У члану 70. став 1. речи: „заштићеног индустријског дизајна или права из 

пријаве” замењују се речју: „права”, а реч „информацију” замењује се речју: 

„информације”. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 
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„Достављање информација из става 1. овог члана суд може наложити и 

другом лицу: 

1) код кога је пронађена роба која се налази у промету, а којом се повређује 

право; 

2) које пружа услуге у промету, а којима се повређује право; 

3) за које је утврђено да на комерцијалној основи пружа услуге које се користе 

у активностима којима се повређује право; 

4) које је од стране лица из тач. 1), 2) или 3) овог става наведено као лице 

укључено у производњу или дистрибуцију роба или пружање услуга којима се 

повређује право. 

Под информацијама из става 1. овог члана сматрају се нарочито: 

            1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима 

која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружање 

услуга, као и о продавцима којима је роба намењена; 

            2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе или 

услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге.” 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

 

Члан 33. 

Назив члана 71. мења се и гласи: „Тужба за оспоравање права”. 

 

Члан 34. 

Назив члана 74. мења се и гласи: „Тужба за признање ауторства”. 

 

Члан 35. 

После члана 74. додају се назив члана и члан 74а, који гласе: 

„Ревизија 

Члан 74а 

Ревизија је дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом 

степену у споровима који се односе на заштиту и употребу регистрованог 

индустријског дизајна или права из пријаве.” 

 

Члан 36. 

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по 

прописима по којима су започети. 

 

Члан 37. 

Подзаконски прописи за извршење овог закона биће донети у року од четири 

месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

 До доношења подзаконских прописа из става 1. овог члана, примењују се 

одредбе прописа донетих на основу Закона о правној заштити индустријског дизајна 

(„Службени гласник РС”, број 104/09), ако нису супротне овом закону. 

 

Члан 38. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА 

О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 4. 

 Индустријски дизајн се сматра новим ако идентичан индустријски 

дизајн није постао доступан јавности пре дана подношења пријаве за признање 

тога индустријског дизајна, ИЛИ ПРЕ ДАТУМА ПРИЗНАТОГ ПРАВА 

ПРВЕНСТВА, УКОЛИКО ЈЕ ОНО ЗАТРАЖЕНО, или ако не постоји раније 

поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна КОЈА ЈЕ 

ПОСТАЛА ДОСТУПНА ЈАВНОСТИ.  

У случају да је затражено право првенства из члана 25. или члана 26. 

овог закона, сматраће се да је индустријски дизајн нов ако није постао доступан 

јавности пре дана признатог права првенства. 

Индустријски дизајни се сматрају идентичним ако се разликују само у 

небитним детаљима. Разлика у небитним детаљима постоји ако информисани 

корисник, на први поглед, не разликује индустријске дизајне. 

 

Индивидуални карактер 

Члан 5. 

Индустријски дизајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак 

који оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који на 

тог корисника оставља било који други индустријски дизајн, а који је постао 

доступан јавности пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или дана 

признатог права првенства ДАТУМА ПРИЗНАТОГ ПРАВА ПРВЕНТСВА 

супротстављеног индустријског дизајна. 

Приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна 

узима се у обзир степен слободе и објективно ограничење аутора приликом 

стварања дизајна конкретног производа, проузроковано технолошким и 

функционалним карактеристикама тог производа. ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА 

ИНДИВИДУАЛНОГ КАРАКТЕРА УЗИМА СЕ У ОБЗИР СТЕПЕН СЛОБОДЕ 

АУТОРА ПРИЛИКОМ СТВАРАЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА 

ОДРЕЂЕНОГ ПРОИЗВОДА, ИМАЈУЋИ У ВИДУ ОБЈЕКТИВНА 

ОГРАНИЧЕЊА ПРОУЗРОКОВАНА ТЕХНОЛОШКИМ И 

ФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТОГ ПРОИЗВОДА.  

 

Доступност јавности 

Члан 7. 

Сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности, у смислу 

чл. 4. и 5. овог закона, ако је објављен, излаган, коришћен у промету робе и 

услуга, или на други начин откривен пре дана подношења пријаве 

индустријског дизајна, или датума првенства ДАТУМА ПРИЗНАТОГ ПРАВА 

ПРВЕНСТВА, ако је оно тражено., осим у случају када у стандардним токовима 

пословања није постојала разумна могућност да пословни кругови 

специјализовани за дату област сазнају за откривање индустријског дизајна. 

НЕ СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН ПОСТАО 

ДОСТУПАН ЈАВНОСТИ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ 

КАДА У СТАНДАРДНИМ ТОКОВИМА ПОСЛОВАЊА НИЈЕ ПОСТОЈАЛА 

РАЗУМНА МОГУЋНОСТ ДА ПОСЛОВНИ КРУГОВИ У РЕПУБЛИЦИ 
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СРБИЈИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ЗА ДАТУ ОБЛАСТ САЗНАЈУ ЗА 

ОТКРИВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА.  

Не сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности у 

смислу става 1. овог члана уколико је откривен трећем лицу под условом 

чувања тајности индустријског дизајна. 

Не сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности, у 

смислу чл. 4. и 5. овог закона, ако је индустријски дизајн открио аутор, његов 

правни следбеник или треће лице на основу информације добијене од аутора 

или његовог правног следбеника, или радње коју је један од њих предузео, под 

условом да је, од тренутка када је индустријски дизајн откривен до тренутка 

подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн, односно до 

тренутка затраженог права првенства, протекло мање од 12 месеци, као и ако је 

индустријски дизајн постао доступан јавности као последица злоупотребе 

везане за аутора или његовог правног следбеника. 

 

Искључење заштите због техничке функције 

Члан 8. 

Индустријским дизајном не може да се заштитити спољашњи изглед 

производа који је искључиво одређен техничком функцијом производа. 

Индустријским дизајном не може да се заштитити спољашњи изглед 

производа који мора да буде репродукован у свом тачном облику и 

димензијама, како би се омогућило да буде механички повезан са, или 

постављен у, око или уз други производ, тако да сваки производ може да обавља 

своју функцију. 

Под условима из чл. 4. и 5. овог закона, независно од става 2. овог члана, 

може да се заштити дизајн БИЋЕ ОДОБРЕНА ЗАШТИТА ИНДУСТРИЈСКОМ 

ДИЗАЈНУ који омогућава вишеструко састављање, или повезивање међусобно 

замењивих производа у модуларном систему. 

 

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА  

ЧЛАН 8а. 

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА ПРИПАДА 

АУТОРУ ИЛИ ЊЕГОВОМ ПРАВНОМ СЛЕДБЕНИКУ, ОДНОСНО 

ПОСЛОДАВЦУ, У СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ.  

СТРАНА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА УЖИВАЈУ ИСТА ПРАВА КАО И ДОМАЋА 

ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА, АКО ТО ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ 

УГОВОРА ИЛИ ИЗ НАЧЕЛА УЗАЈАМНОСТИ.  

ПОСТОЈАЊЕ УЗАЈАМНОСТИ ДОКАЗУЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ НА 

УЗАЈАМНОСТ ПОЗИВА.  

 

Индустријски дизајн који не може да се заштити 

Члан 9. 

На основу овог закона заштита се не може одобрити индустријском 

дизајну: 

1) КОЈИ НЕ ПРЕДСТАВЉА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН У СМИСЛУ 

ЧЛАНА  2. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 3-8. ОВОГ ЗАКОНА;   
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3) УКОЛИКО ЈЕ ПРИЈАВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДИЗАЈНА ПОДНЕЛО ЛИЦЕ КОЈЕ НЕМА ПРАВО НА ЗАШТИТУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА У СМИСЛУ ЧЛАНА 8А. СТ. 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

1)4)  чије је објављивање или употреба противна јавном поретку или 

прихваћеним моралним принципима; 

2)5)  који повређује ауторско право или права индустријске својине 

другог лица; 

3)6) који садржи државни или други јавни грб, заставу или симбол, назив 

или скраћеницу назива неке земље или међународне организације, религиозне и 

националне симболе, као и њихово подражавање, осим по одобрењу надлежног 

органа. 

Индустријски дизајн који представља, односно садржи лик неког лица, 

може да се заштити само уз изричиту сагласност тог лица. 

Индустријски дизајн који представља односно садржи лик умрлог лица 

може да се заштити само по пристанку његових родитеља, брачног друга и деце. 

Индустријски дизајн који представља односно садржи лик историјске 

или друге умрле знамените личности може да се заштити уз дозволу надлежног 

органа и пристанак њених сродника до трећег степена сродства. 

 

Право на заштиту индустријског дизајна 

Члан 10. 

Право на заштиту индустријског дизајна припада аутору или његовом 

правном следбенику, односно послодавцу, у случајевима предвиђеним овим 

законом. 

Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна 

уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из 

међународних уговора или из начела узајамности. 

Постојање узајамности доказује лице које се на узајамност позива. 

 

Заступање 

Члан 16. 

Страно физичко или правно лице КОЈЕ НЕМА ПРЕБИВАЛИШТЕ, 

ОДНОСНО СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у поступку 

пред надлежним органом мора заступати заступник који је уписан у Регистар 

заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат. 

 

Пријава за признање права на индустријски дизајн 

Члан 18. 

Поступак за признање права на индустријски дизајн покреће се пријавом 

за признање права на индустријски дизајн (у даљем тексту: пријава). 

Пријава из става 1. овог члана подноси сe надлежном органу у писаном 

облику, непосредно или поштом. 

Пријава мора да садржи: 

1) захтев за признање права на индустријски дизајн; 

2) опис дизајна индустријског дизајна;  

3) дводимензионални приказ индустријског дизајна (у даљем тексту: 

приказ). 

ЈЕДНА ПРИЈАВА МОЖЕ ДА САДРЖИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ 

ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН ЗА ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ 

ИНДУСТРИЈСКИХ ДИЗАЈНА, А НАЈВИШЕ ДО 100.  
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АКО ПРИЈАВА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА САДРЖИ ЗАХТЕВ ЗА 

ПРИЗНАЊЕ ПРАВА ЗА ВИШЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ДИЗАЈНА (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: ВИШЕСТРУКА ПРИЈАВА), СВИ ПРОИЗВОДИ НА КОЈИМА СЕ 

ТАЈ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН ПРИМЕЊУЈЕ МОРАЈУ БИТИ СВРСТАНИ У 

ИСТУ КЛАСУ И ПОТКЛАСУ МЕЂУНАРОДНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА. 

 

Захтев за признање права на индустријски дизајн 

Члан 19. 

Захтев за признање права на индустријски дизајн садржи нарочито: 

1) податке о подносиоцу пријаве; 

2) податке о аутору индустријског дизајна или изјаву аутора да не жели 

да буде наведен у пријави; 

3) назначење да ли се пријава односи на један или више индустријских 

дизајна; 

4) стваран и кратак назив ИНДУСТРИЈСКОГ дизајна; 

5) правни основ за подношење пријаве, ако аутор ИНДУСТРИЈСКОГ 

дизајна није подносилац пријаве; 

6) потпис подносиоца пријаве. 

Захтев за признање права на индустријски дизајн може да садржи и 

изјаву да се захтева објављивање признатог права на индустријски дизајн 12 

месеци након датума доношења решења о признању права на индустријски 

дизајн (одложено објављивање). 

Једна пријава може да садржи захтев за признање права на индустријски 

дизајн за један или више индустријских дизајна (до 100) који се примењују на 

производима сврстаним у исту класу међународне класификације индустријских 

дизајна. 

Аутор индустријског дизајна може током поступка заштите, као и током 

целог рока трајања права на индустријски дизајн, повући своју изјаву да не жели 

да му име буде наведено у пријави, регистрима, као ни у другим исправама 

предвиђеним овим законом. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује 

прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину. 

 

Опис индустријског дизајна 

Члан 20. 

Опис индустријског дизајна треба да буде прецизан и сажет опис 

укупног спољашњег изгледа предмета заштите, заснован на поднетом приказу, 

који се види стално или приликом његове редовне употребе и да испуњава друге 

прописане услове. ОПИС ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА САДРЖИ ПРЕЦИЗАН 

И САЖЕТ ОПИС БИТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДИЗАЈНА КОЈE ГА ЧИНЕ НОВИМ У СМИСЛУ ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА И 

РАЗЛИЧИТИМ ОД ИНДУСТРИЈСКИХ ДИЗАЈНА КОЈИ СУ ПОСТАЛИ 

ДОСТУПНИ ЈАВНОСТИ У СМИСЛУ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА.  

Опис индустријског дизајна треба да се односи само на спољни облик 

предмета заштите, што подразумева површине тела, односно његових делова 

које се виде стално или при њиховој редовној употреби, односно само на слику 

или цртеж којим је приказан предмет заштите, а који може да се пренесе на 

одређени производ или његов део. ОПИС ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА МОРА 

ДА БУДЕ ЗАСНОВАН НА ПОДНЕТОМ ПРИКАЗУ. 
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Опис индустријског дизајна не треба да садржи податке који се односе на 

конструкцију, функцију или функционалне предности и сличне податке о телу 

или његовим деловима. 

Опис индустријског дизајна садржи нарочито: податке о подносиоцу 

пријаве; кратак и прави назив предмета заштите; новост предмета заштите, 

односно његових појединих делова; намену предмета заштите. 

Влада ближе прописује садржину описа индустријског дизајна, као и 

број примерака описа индустријског дизајна који се подносе уз захтев за 

признање права на индустријски дизајн. 

 

Приказ 

Члан 21. 

Приказ садржи искључиво предмет заштите. ПРИКАЗОМ СЕ 

ПРЕДСТАВЉА СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД ПРЕДМЕТА ЗАШТИТЕ КАО И 

ЊЕГОВИ ДЕЛОВИ КОЈИ СЕ ВИДЕ СТАЛНО ИЛИ ПРИЛИКОМ ЊЕГОВЕ 

РЕДОВНЕ УПОТРЕБЕ.  

Приказ треба да буде такав да се сви детаљи индустријског дизајна јасно 

виде и да, у погледу квалитета и других техничких захтева, испуњава прописане 

услове. У ПРИКАЗУ МОРАЈУ ДА СЕ ЈАСНО ПРЕДСТАВЕ СВИ ЕЛЕМЕНТИ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА КОЈИ ГА ЧИНЕ НОВИМ У СМИСЛУ ЧЛАНА 

4. ОВОГ ЗАКОНА И РАЗЛИЧИТИМ ОД ИНДУСТРИЈСКИХ ДИЗАЈНА КОЈИ 

СУ ПОСТАЛИ ДОСТУПНИ ЈАВНОСТИ У СМИСЛУ ЧЛАНА 5. ОВОГ 

ЗАКОНА.  

Приказ може бити поднет као фотографија или нацрт И МОРА ДА 

ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КВАЛИТЕТ И 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИКАЗА.   

Ако је у питању пријава за признање права на дводимензионални 

индустријски дизајн, као приказ се може доставити дводимензионални 

примерак (узорак) пријављеног индустријског дизајна, с тим да се најдоцније у 

року од шест месеци од дана подношења пријаве надлежном органу мора 

доставити приказ из става 1. овог члана. 

Влада ближе прописује техничке карактеристике приказа, као и број 

примерака приказа који се подносе уз захтев за признање права на индустријски 

дизајн. 

 

Међународно КОНВЕНЦИЈСКО право првенства 

Члан 25. 

Правном или физичком лицу које је поднело уредну пријаву 

индустријског дизајна са дејством у некој земљи чланици Париске уније или 

Светске трговинске организације, признаће се у Републици Србији 

КОНВЕНЦИЈСКО право првенства од датума подношења те пријаве ако у 

Републици Србији за исти индустријски дизајн поднесе пријаву у року од шест 

месеци од дана подношења пријаве са дејством у односној земљи. У захтеву за 

признање индустријског дизајна назначава се датум подношења, број пријаве и 

земља за коју је пријава поднета. 

Уредном пријавом из става 1. овог члана сматра се свака пријава која 

испуњава услове уредности према националном законодавству земље чланице 

Париске уније или Светске трговинске организације за коју је пријава поднета 

или према међународном уговору закљученом између ових земаља, без обзира 

на доцнију правну судбину те пријаве. 
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Правно или физичко лице из става 1. овог члана дужно је да, у року од 

три месеца од дана подношења пријаве у Републици Србији, достави надлежном 

органу препис пријаве из става 1. овог члана, оверен од надлежног органа земље 

чланице Париске уније, Светске трговинске организације, односно међународне 

организације којој је та пријава поднесена. 

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: приказ 

истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису у пријави; доказ о уплати 

таксе за уверење. 

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу 

пријаве; податке о аутору индустријског дизајна; број пријаве и датум 

подношења пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису 

у пријави. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 4. овог члана и 

садржину уверења о праву првенства из става 5. овог члана. 

 

УВЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА 

ЧЛАН 25а 

НА ЗАХТЕВ ДОМАЋЕГ ИЛИ СТРАНОГ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ПРАВНОГ 

ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПОДНЕЛО УРЕДНУ ПРИЈАВУ 

ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА.  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРАВУ ПРВЕНСТВА САДРЖИ 

НАРОЧИТО: ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ; ПРИКАЗ ИСТОВЕТАН 

ПРИКАЗУ У ПРИЈАВИ; ДОКАЗ О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА УВЕРЕЊЕ.  

УВЕРЕЊЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА САДРЖИ НАРОЧИТО: ПОДАТКЕ 

О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ; ПОДАТКЕ О АУТОРУ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДИЗАЈНА; БРОЈ ПРИЈАВЕ И ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ; ПРИКАЗ 

ИСТОВЕТАН ПРИКАЗУ У ПРИЈАВИ; ОПИС ИСТОВЕТАН ОПИСУ У 

ПРИЈАВИ. 

ВЛАДА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 2. 

ОВОГ ЧЛАНА И САДРЖИНУ УВЕРЕЊА О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ИЗ СТАВА 

3. ОВОГ ЧЛАНА.  

 

Редослед испитивања пријава 

Члан 28. 

Пријаве се испитују по редоследу одређеном датумом и сатом њиховог 

подношења. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се може решавати по 

хитном поступку: 

1) у случају судског спора, или покренутог инспекцијског надзора или 

царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, 

односно царинског органа; 

2) ако је поднет захтев за међународно регистровање индустријског 

дизајна. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИЈАВА СЕ 

МОЖЕ РЕШАВАТИ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ У СЛУЧАЈУ СУДСКОГ 

СПОРА, ИЛИ ПОКРЕНУТОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИЛИ 

ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА, НА ЗАХТЕВ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ОДНОСНО ЦАРИНСКОГ ОРГАНА.  



- 7 - 

У случајевима из става 2. тачка 1) овог члана подноси се захтев за 

испитивање пријаве по хитном поступку. 

 

Раздвајање пријаве 

Члан 33. 

Подносилац пријаве која садржи захтев за признање права на више 

индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), у складу са 

чланом 19. став 3. овог закона, ВИШЕСТРУКЕ ПРИЈАВЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 

18. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА може, уз плаћање прописане таксе, да поднесе 

захтев за раздвајање своје вишеструке пријаве на више појединачних, или 

вишеструких издвојених пријава. 

Свака од издвојених пријава из става 1. овог члана добија нови број 

пријаве и заводи се у Регистар пријава, али задржава датум подношења 

првобитне вишеструке пријаве и њено право првенства. 

О раздвајању пријаве доноси се посебно решење, у коме се назначава 

број, односно бројеви нових пријава, индустријски дизајни који остају у 

првобитној вишеструкој пријави и индустријски дизајни који су у издвојеној, 

или издвојеним пријавама. 

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: број и датум подношења 

првобитне пријаве чије се раздвајање тражи; опис и приказ индустријског 

дизајна; назначење бројева класа Међународне класификације индустријског 

дизајна које остају у првобитној пријави и бројева класа Међународне 

класификације индустријског дизајна које се раздвајају. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује 

прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину. 

 

Садржина права на индустријски дизајн 

Члан 39. 

Носилац права на индустријски дизајн има искључиво право на 

економско искоришћавање заштићеног индустријског дизајна и да то право 

ускрати сваком трећем лицу. 

Под економским искоришћавањем из става 1. овог члана подразумева се 

индустријска и занатска израда производа за тржиште, на основу примене 

заштићеног индустријског дизајна, као и: 

1) употреба таквог производа у привредној делатности; 

2) складиштење таквог производа ради његовог стављања у промет; 

3) понуда таквог производа ради његовог стављања у промет; 

4) стављање у промет таквог производа; 

5) увоз, извоз или транзит УВОЗ ИЛИ ИЗВОЗ таквог производа. 

 

Обим права на индустријски дизајн 

Члан 41. 

ПРАВО КОЈЕ СЕ СТИЧЕ НА ОСНОВУ РЕГИСТРОВАНОГ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА ОБУХВАТА СВАКИ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН 

КОЈИ НА ИНФОРМИСАНОГ КОРИСНИКА НЕ ОСТАВЉА ДРУГАЧИЈИ 

УКУПАН УТИСАК.   

Обим права која се стичу на основу заштићеног индустријског дизајна 

одређен је садржином описа индустријског дизајна који је заснован на поднетом 

приказу. ОБИМ ПРАВА КОЈЕ СЕ СТИЧЕ НА ОСНОВУ РЕГИСТРОВАНОГ 
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ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА ОДРЕЂЕН ЈЕ ПРИКАЗОМ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДИЗАЈНА. 

Подносилац пријаве може сам, или на писмени захтев надлежног органа 

у остављеном року, да изјави да не тражи било каква искључива права на 

елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустријског дизајна. 

Приликом утврђивања обима права на индустријски дизајн у случају 

спора, суд ће узети у обзир слободу аутора приликом стварања индустријског 

дизајна, у смислу члана 5. став 2. овог закона. 

 

Ограничење права 

Члан 43. 

Носилац права на индустријски дизајн не може да забрани трећем лицу 

радње: 

1) РАДЊЕ УЧИЊЕНЕ У ПРИВАТНЕ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ 

1) ) учињене у некомерцијалне и експерименталне сврхе; РАДЊЕ 

УЧИЊЕНЕ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ СВРХЕ; 

2) 3) РАДЊЕ умножавања у сврху подучавања или цитирања, под 

условом да су такве радње у складу са праксом лојалне конкуренције и да 

неоправдано не угрожавају нормално искоришћавање индустријског дизајна, 

као и да је наведено одакле је индустријски дизајн преузет. 

 

Уговор о преносу права 

Члан 50. 

Уговором о преносу права из члана 49. став 1. овог закона, носилац права 

на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве може пренети право на 

регистровани индустријски дизајн, односно право из пријаве. 

Уговор о преносу права из става 1. овог члана саставља се у писменој 

форми и мора садржати назначење уговорних страна, број регистрованог 

индустријског дизајна, односно број пријаве и висину накнаде, ако је уговорена. 

НА СВА ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА УГОВОР О ПРЕНОСУ 

ПРАВА, А КОЈА НИСУ РЕГУЛИСАНА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ 

ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ.  

 

Лиценца 

Члан 51. 

Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве 

може уговором о лиценци уступити право коришћења регистрованог 

индустријског дизајна, односно права из пријаве. 

Уговор о лиценци из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и 

мора садржати назначење уговорних страна, број регистрованог индустријског 

дизајна или број пријаве, време трајања лиценце и обим лиценце. 

Уговор о лиценци из става 1. овог члана уписује се у одговарајући 

регистар надлежног органа на захтев носиоца права на индустријски дизајн, 

односно подносиоца пријаве или стицаоца права. 

Упис уговора о лиценци из става 1. овог члана у одговарајући регистар 

надлежног органа производи правно дејство према трећим лицима. 

О упису уговора о лиценци из става 1. овог члана у одговарајући 

регистар надлежног органа, доноси се посебно решење. 

НА СВА ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА УСТУПАЊЕ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА ОДНОСНО 
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ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ, А КОЈА НИСУ РЕГУЛИСАНА ОВИМ ЗАКОНОМ, 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ОБЛИГАЦИОНИ 

ОДНОСИ.  

 

Члан 58. 

Регистровани индустријски дизајн се може огласити ништавим ако се 

утврди да у време његовог регистровања нису били испуњени услови за 

признање индустријског дизајна предвиђени овим законом. 

Регистровани индустријски дизајн се може огласити ништавим за све 

време трајања заштите, и то на предлог заинтересованог лица или на предлог 

јавног тужиоца (у даљем тексту: предлагач). 

 

Заштита у случају повреде права на индустријски дизајн 

Члан 62. 

У случају повреде права на индустријски дизајн или права из пријаве, 

тужилац може тужбом да захтева: 

1) утврђење повреде права; 

2) престанак повреде права; 

3) уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда 

права; 

4) уништење или преиначење алата и опреме уз помоћ којих су 

произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за 

заштиту права; 

5) накнаду имовинске штете и оправданих трошкова поступка; 

6) накнаду моралне штете за аутора; 

7) објављивање пресуде о трошку туженог; 

8) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди 

права. 

Лице које повреди право на индустријски дизајн одговара за штету по 

општим правилима о накнади штете. 

Ако је повреда права на индустријски дизајн учињена намерно, тужилац 

може од туженог, уместо накнаде имовинске штете, да захтева накнаду до 

троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење 

дизајна. 

Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан. 

 

Повреда права на индустријски дизајн 

Члан 63.  

Повредом права на индустријски дизајн сматра се свако неовлашћено 

искоришћавање регистрованог индустријског дизајна у смислу члана 39. овог 

закона и неовлашћено објављивање предмета пријаве. 

Повредом права на индустријски дизајн ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

сматра се и подражавање заштићеног РЕГИСТРОВАНОГ, ОДНОСНО 

ПРИЈАВЉЕНОГ индустријског дизајна. 

Приликом утврђивања да ли постоји повреда права на индустријски 

дизајн, суд нарочито води рачуна о одредбама чл. 8, 9. и 41. овог закона. 
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Активна легитимација за тужбу  

ПРАВО НА ТУЖБУ 

Члан 64.  

Тужбу због повреде права на индустријски дизајн из члана 62. овог 

закона ИЗ ЧЛАНА 63. ОВОГ ЗАКОНА могу да поднесу подносилац пријаве, 

носилац права на индустријски дизајн и стицалац искључиве лиценце. 

СТИЦАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ТУЖБУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ 

ПРАВА УКОЛИКО ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ ПРОПИСАНО УГОВОРОМ О 

ЛИЦЕНЦИ. 

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до 

одлуке надлежног органа о признању индустријског дизајна. 

Ако је пред надлежним органом покренут поступак из члана 58. овог 

закона, суд који поступа по тужби из члана 62. овог закона дужан је да застане 

са поступком до коначне одлуке надлежног органа. 

 

ТУЖБА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА 

ЧЛАН 64а. 

У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ ПРАВА, ТУЖИЛАЦ МОЖЕ ТУЖБОМ ДА 

ЗАХТЕВА;  

1) УТВРЂЕЊЕ ПОВРЕДЕ ПРАВА;  

2) ПРЕСТАНАК ПОВРЕДЕ ПРАВА; 

3) ОДУЗИМАЊЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА, УНИШТЕЊЕ ИЛИ 

ПРЕИНАЧЕЊЕ, БЕЗ НАКНАДЕ, ПРЕДМЕТА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА 

ПОВРЕДА ПРАВА;  

4) ОДУЗИМАЊЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА, УНИШТЕЊЕ ИЛИ 

ПРЕИНАЧЕЊЕ, БЕЗ НАКНАДЕ, АЛАТА И ОПРЕМЕ УЗ ПОМОЋ КОЈИХ СУ 

ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПОВРЕДА ПРАВА, 

АКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА;  

5) НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ПОВРЕДОМ ПРАВА И 

ОПРАВДАНИХ ТРОШКОВА ПОСТУПКА;   

6) НАКНАДУ МОРАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА АУТОРА;  

7) ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ О ТРОШКУ ТУЖЕНОГ;  

8) ДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ТРЕЋИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ 

УЧЕСТВОВАЛА У ПОВРЕДИ ПРАВА.  

ЛИЦЕ КОЈЕ ПОВРЕДИ ПРАВО ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ ПО ОПШТИМ 

ПРОПИСИМА О НАКНАДИ ШТЕТЕ.  

АКО ЈЕ ПОВРЕДА УЧИЊЕНА НАМЕРНО ИЛИ КРАЈЊОМ 

НЕПАЖЊОМ, ТУЖИЛАЦ МОЖЕ ОД ТУЖЕНОГ, УМЕСТО НАКНАДЕ 

ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 5) ОВОГ ЧЛАНА ЗАХТЕВАТИ НАКНАДУ ДО 

ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА УОБИЧАЈЕНЕ ЛИЦЕНЦНЕ НАКНАДЕ КОЈУ БИ 

ПРИМИО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА. 

ПРИ РАЗМАТРАЊУ ТУЖБЕНИХ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3) И 4) 

ОВОГ ЧЛАНА, СУД УЗИМА У ОБЗИР СРАЗМЕРУ ИЗМЕЂУ ОЗБИЉНОСТИ 

ПРОВРЕДЕ ПРАВА И ТРАЖЕНИХ МЕРА, КАО И ИНТЕРЕСЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА.  
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Рок за подношење тужбе 

ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ 

Члан 65. 

Тужба због повреде права на индустријски дизајн може да се поднесе у 

року од три године од дана када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а 

најдоцније у року од пет година од дана када је повреда први пут учињена. 

ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ХИТАН.  

ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ СУД 

ЋЕ ПРЕКИНУТИ ДО КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПО 

ПРИЈАВИ.  

АКО ЈЕ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ, ОДНОСНО СУДОМ 

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ИЗ ЧЛ. 58. И 71. ОВОГ ЗАКОНА, СУД КОЈИ 

ПОСТУПА ПО ТУЖБИ ИЗ ЧЛАНА 64. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖАН ЈЕ ДА 

ЗАСТАНЕ СА ПОСТУПКОМ ДО КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА, ОДНОСНО ПРАВНОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ СУДА.   

НА ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПАРНИЧНИ 

ПОСТУПАК.  

 

Привремена мера 

Члан 66. 

На захтев ПРЕДЛОГ лица које учини вероватним да је његов заштићени 

индустријски дизајн или право из пријаве  ЊЕГОВО ПРАВО повређено, или да 

ће бити повређено, суд може да одреди привремену меру одузимања или 

искључења из промета предмета којим се врши повреда, средстава за 

производњу тих предмета, односно меру забране настављања започетих радњи 

којима се врши или би се могла извршити повреда. 

АКО ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА НЕНАДОКНАДИВЕ 

ШТЕТЕ НА СТРАНИ НОСИОЦА ПРАВА, СУД МОЖЕ ДА ОДРЕДИ 

ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ БЕЗ ПРЕТХОДНОГ САСЛУШАЊА ПРОТИВНЕ 

СТРАНКЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СУД ЋЕ ОДЛУКУ О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ДА ДОНЕСЕ У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД 

ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА.   

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ СУД ОДРЕДИО 

ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ 

РЕШЕЊА.  

 

Обезбеђење доказа 

Члан 67. 

На захтев лица које учини вероватним да је његов заштићени 

индустријски дизајн или право из пријаве повређено, односно да може доћи до 

повреде тог права, или да постоји опасност од настанка неотклоњиве штете, као 

и да постоји оправдана сумња да ће докази о томе бити уништени или да ће их 

касније бити немогуће прибавити, суд може приступити обезбеђењу доказа без 

претходног обавештавања или саслушања лица од кога се докази прикупљају. 

НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ ЊЕГОВО ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО, ИЛИ ДА ЋЕ БИТИ ПОВРЕЂЕНО, СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА.  
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СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА И БЕЗ 

ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТАВАЊА ИЛИ САСЛУШАЊА ЛИЦА ОД КОГА СЕ 

ДОКАЗИ ПРИКУПЉАЈУ, АКО ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА 

НЕНАДОКНАДИВЕ ШТЕТЕ НА СТРАНИ НОСИОЦА ПРАВА, ИЛИ АКО 

ПРЕДЛАГАЧ УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ДА ЋЕ ДОКАЗИ БИТИ УНИШТЕНИ 

ИЛИ ДА ЋЕ ИХ КАСНИЈЕ БИТИ НЕМОГУЋЕ ПРИБАВИТИ.  

Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се преглед 

просторија, возила, књига, докумената, као и заплена предмета, испитивање 

сведока и вештака. 

Лицу од кога се докази прикупљају, судско решење о одређивању 

обезбеђења доказа уручује се у тренутку прикупљања доказа, а одсутном лицу, 

чим то постане могуће. 

 

Рок за тражење привремених мера 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ, 

ОДНОСНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА 

Члан 68. 

Привремене мере из члана 66. овог закона и обезбеђење доказа из члана 

67. овог закона могу се тражити и пре подношења тужбе због повреде 

заштићеног индустријског дизајна, односно повреде права из пријаве ПРАВА, 

под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о 

одређивању привремене мере, односно решења о одређивању обезбеђења 

доказа. 

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из члана 

66. овог закона не одлаже извршење решења. У СЛУЧАЈУ КАДА ТУЖБА НИЈЕ 

ПОДНЕТА У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СУД ЋЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЛИЦА ПРОТИВ КОГА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПРИВРЕМЕНА МЕРА, ОДНОСНО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, УКИНУТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ОДРЕЂЕНА 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА, ОДНОСНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, ОБУСТАВИТИ 

ПОСТУПАК И УКИНУТИ СПРОВЕДЕНЕ РАДЊЕ.  

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА ЈЕ 

ОДРЕЂЕНА ПРИВРЕМЕНА МЕРА, ОДНОСНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, 

ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈА МУ ЈЕ НАНЕСЕНА 

ПРИВРЕМЕНОМ МЕРОМ ОДНОСНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ДОКАЗА.  

 

Средство обезбеђења 

Члан 69. 

На захтев лица против кога је покренут поступак због повреде 

заштићеног индустријског дизајна ПРАВА или поступак за изрицање 

ОДРЕЂИВАЊЕ привремене мере, ОДНОСНО ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, суд 

може да одреди полагање одговарајућег новчаног износа као средства 

обезбеђења у случају неоснованости захтева, на терет подносиоца захтева. 

 

Обавеза пружања информација 

Члан 70. 

Суд може да нареди лицу које је извршило повреду заштићеног 

индустријског дизајна или права из пријаве ПРАВА да пружи информацију 

ИНФОРМАЦИЈЕ о трећим лицима која су учествовала у повреди заштићеног 

индустријског дизајна или права из пријаве и о њиховим дистрибутивним 

каналима. 
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ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СУД 

МОЖЕ НАЛОЖИТИ И ДРУГОМ ЛИЦУ:  

1) КОД КОГА ЈЕ ПРОНАЂЕНА РОБА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ПРОМЕТУ, А 

КОЈОМ СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО;  

2) КОЈЕ ПРУЖА УСЛУГЕ У ПРОМЕТУ, А КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ 

ПРАВО;  

3) ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НА КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ОСНОВИ ПРУЖА 

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У АКТИВНОСТИМА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ 

ПРАВО;  

4) КОЈЕ ЈЕ ОД СТРАНЕ ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 1), 2) ИЛИ 3) ОВОГ СТАВА 

НАВЕДЕНО КАО ЛИЦЕ УКЉУЧЕНО У ПРОИЗВОДЊУ ИЛИ 

ДИСТРИБУЦИЈУ РОБА ИЛИ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ 

ПРАВО.  

ПОД ИНФОРМАЦИЈАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ 

НАРОЧИТО:  

1) ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧИМА, ДИСТРИБУТЕРИМА, 

ДОБАВЉАЧИМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕТХОДНО БИЛА 

УКЉУЧЕНА У ПРОИЗВОДЊУ ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈУ РОБЕ ИЛИ ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА, КАО И О ПРОДАВЦИМА КОЈИМА ЈЕ РОБА НАМЕЊЕНА;  

2) ПОДАЦИ О КОЛИЧИНАМА ПРОИЗВЕДЕНЕ, ИСПОРУЧЕНЕ ИЛИ 

НАРУЧЕНЕ РОБЕ ИЛИ УСЛУГА, КАО И ЦЕНАМА ОСТВАРЕНИМ ЗА 

ТАКВУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ.  

Лице из става 1. овог члана које не изврши обавезу пружања 

информације одговара за штету која из тога произађе. 

 

Оспоравање права на индустријски дизајн ТУЖБА ЗА ОСПОРАВАЊЕ ПРАВА  

Члан 71. 

Аутор индустријског дизајна или његов правни следбеник може тужбом 

да захтева од суда да утврди да он има право на подношење пријаве уместо 

лица, или заједно са лицем које је поднело пријаву. 

Аутор индустријског дизајна или његов правни следбеник може тужбом 

да захтева од суда да утврди да је он носилац регистрованог индустријског 

дизајна уместо лица, или заједно са лицем на чије име је код надлежног органа 

регистрован индустријски дизајн. 

Тужба из става 1. овог члана може да се поднесе до окончања поступка за 

признање индустријског дизајна, а тужба из става 2. овог члана може да се 

поднесе до истека рока важења индустријског дизајна. 

 

Спор за признање ауторства 

ТУЖБА ЗА ПРИЗНАЊЕ АУТОРСТВА  

Члан 74. 

Лице које себе сматра аутором индустријског дизајна или његов правни 

следбеник, може тужбом да захтева од суда да утврди да је он аутор 

индустријског дизајна који је предмет пријаве, или признатог права на 

индустријски дизајн, и да буде наведен као аутор у пријави и свим другим 

документима, као и у одговарајућим регистрима. 

Тужилац из става 1. овог члана може да захтева и објављивање пресуде о 

трошку туженог, накнаду моралне и имовинске штете и трошкова поступка. 

Рок за подношење тужбе из става 1. овог члана није временски 

ограничен. 
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РЕВИЗИЈА 

ЧЛАН 74а 

РЕВИЗИЈА ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ПРОТИВ ПРАВНОСНАЖНИХ ПРЕСУДА 

ДОНЕТИХ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ У СПОРОВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 

ЗАШТИТУ И УПОТРЕБУ РЕГИСТРОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, 

ИЛИ ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ.  
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