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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Закона о правној заштити индустријског дизајна 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона 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 

 

Неопходност доношења новог Закона о правној заштити индустријског дизајна (тренутно 

на снази Закон о правној заштити дизајна „Службени лист СЦГ” број 61/04, ступио на снагу 

1.1.2005. године) произлази из неколико основних околности:  

 

Предложеним законом врши се његово терминолошко усклађивање са Уставом 

Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2008) имајући у 

виду да је Закон о правној заштити дизајна (“Службени лист СЦГ” број 61/04) закон бивше 

Државне заједнице Србија и Црна Гора.  

 

Такође, примена Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 

Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране захтева потпуну 

хармонизацију Закона о правној заштити индустријског дизајна са упутствима и уредбама 

Европске уније које се односе на индустријски дизајн. Имајући наведено у виду, предложени 

закон је у највећој мери усклађен са следећим правним тековинама Европске уније: 

Упутством 98/71/EC Европског парламента и Савета министара од 13. октобра 1998. године о 

правној заштити дизајна (у даљем тексту: Упутство ЕУ); Уредбом Савета Европске министара 

6/2002 од 12. децембра 2001. године о комунитарном дизајну (у даљем тексту: Уредба ЕУ о 

комунитарном дизајну), Уредбом Европске комисије 2245/2002 од 21. октобра 2002. године 

ради примене Уредбе Савета Европске уније 6/2002 о комунитарном дизајну, Одлуком Савета 

министара 2006/954/EC од 18. децембра 2006 којом се потврђује приступање Европске 

заједнице Женевском акту Хашког споразума о међународном регистровању индустријских 

дизајна, усвојеног у Женеви 2. јула 1999.  

  

Поред тога, предложени закон је усклађен са решењима која је Светска трговинска 

организација прописала за своје чланице Споразумом о трговинским аспектима права 

интелектуалне својине који је ступио на снагу 1. јануара 1995. године (у даљем тексту: 

TRIPS), као и са Женевским актом Хашког споразума о међународној регистрацији 

индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференицји од 2. јула 1999. године (у 

даљем тексту: Женевски акт Хашког споразума). 

 

Решења из предложеног Закона о правној заштити индустријског дизајна резултат су 

провере одређених института важећег закона у пракси, као и неопходности да се у том смислу 

учине побољшања појединих одредби постојећег закона у циљу јачања правне заштите која се 

пружа носиоцу индустријског дизајна. 

 

У изради нацрта закона коришћена су законска решења САД, Велике Британије, 

Немачке, Шведске, Мађарске, Немачке, Швајцарске, Румуније, Бугарске, Словеније, 

Хрватске, као и препоруке Светске организације за интелектуалну својину. 
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Имајући у виду да је важећи Закон о правној заштити дизајна („Службени лист СЦГ” број 

61/04), у највећој мери усаглашен за захтевима и решењима садржаним у Упутству ЕУ и 

Уредби ЕУ о комунитарном дизајну, то је основна измена у односу на важећи закон 

терминолошке природе и тиче се дефинисања предмета заштите. Предложеним Законом о 

индустријском дизајну, предмет заштите се дефинише као „индустријски дизајн”, уместо до 

сада коришћеног термина „право на дизајн”. Дизајн који се штити на основу овог закона мора 

да буде погодан за индустријску примену, што значи да се примењује на производима који се 

производе на занатски или индустријски начин. Термин „индустријски дизајн“ означава да се 

ради о дизајну који је намењен за индустријску односно занатску производњу и на тај начин 

разликује се од дизајна који има искључиво естетске карактеристике, који се не производи на 

индустријски односно занатски начин и који представља уметничко дело које се штити само 

по основу ауторског права. Поред тога, термин „индустријски дизајн“ користи се и у 

Женевском акту Хашког споразума о међународном регистровању индустријског дизајна, 

који је Република Србија обавезна да ратификује сагласно Споразуму о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране. Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о 

међународном регистровању индустријског дизајна, тренутно је у скупштинској процедури 

ради усвајања. Термин „индустријски дизајн“ користи се и у законима Републике Чешке, 

Бугарске, Словеније, Македоније и Хрватске.   

 

У односу на важећи Закон о правној заштити дизајна,  битну новину представља увођење 

права на жалбу. Чланом 214. Закона о општем управном поступку прописано је да се против 

првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа 

управе, односно управне организације може изјавити жалба само кад је то законом 

предвиђено. Имајући у виду да важећим Законом о правној заштити дизајна није прописана 

могућност изјављивања жалбе против управних аката Завода донетих у првом степену, то се 

против свих управних аката Завода могао покренути и водити само управни спор пред судом.   

 

Увођење права на жалбу и жалбеног поступка је у складу са начелом двостепености у 

одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. На тај начин, остварује се 

ефикаснија управна контрола над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину која 

није адекватно остварена у управном спору.  Досадашња пракса је показала да се суд који 

суди у управном спору углавном користи ограниченом јурисдикцијом, односно утврђивањем 

да ли је управни акт незаконит због процесних недостатака, и предмет враћа доносиоцу 

управног акта који доноси нови управни акт, а ретко пуном јурисдикцијом кад пресудом у 

потпуности замењује управни акт. Због свега наведеног, показало се да управни спор, без 

могућности претходног решавања по жалби странке, не представља адекватно средство за 

брзу и потпуну заштиту правних интереса странака. С обзиром на напред наведне разлоге, 

предложени Нацрт закона о индустријском дизајну предвиђа да се против одлука надлежног 

органа може изјавити жалба, а за одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе.   

 

Предложени закон за разлику од важећег закона садржи детаљне одредбе о поступку 

уписа промена, преноса, лиценце, залоге. Поред тога, унета је нова одредба којом је уређено 

дејство уписа уговора о залози у регистре које води Завод за интелектуалну својину. 

Неопходност за увођење ове одредбе произилази из Закона о заложном праву на покретним 

стварима уписаним у Регистар („Сл. гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05), којим је у члану 4. 

прописано  да упис уговора о залози у Регистар залоге има конститутивно дејство између 

повериоца и дужника, а чланом 14. ст. 3. прописано је да се одредбе овог закона примењују на 

залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар завода 

надлежног за интелектуалну својину.  
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Члан 1. 

 

Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 1. важећег  Закона о правној 

заштити дизајна („Службени лист СЦГ” број 61/04). Ставом 2. изричито је прописано да се 

заштита пружа за укупан визуелни утисак који производ оставља на информисаног потрошача 

у конкретној области. Оваква одредба омогућава заштиту на основу подношења једне пријаве  

индустријског дизајна за укупан спољашњи изглед производа (и тродимензионалног облика 

и дводимензионалних орнаменталних елемената), чиме се домаћи подносиоци пријава 

изједначавају са страним подносиоцима пријава  који пријаве подносе преко Хашког 

аранжмана о међународном регистровању индустријског дизајна. 

Република Србија је потписница Хашког споразума о међународном регистровању 

индустријског дизајна. Сагласно овом међународном уговору сви индустријски дизајни који 

су посредством Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину 

регистровани за територију Републике Србије имају у Републици Србији исто дејство као да 

су регистровани непосредно пред Заводом за интелектуалну својину. Поступак међународног 

регистровања индустријског дизајна је регулисан одредбама наведеног међународног 

споразума, па се стога у свим питањима која нису регулисана наведеним међународним 

споразумом примењују одредбе овог закона.   

 

Члан 2. 

 

Одредбом члана 2. која је у целости преузета из важећег закона, дефинисан је појам 

индустријског дизајна као и појмови производа, односно сложеног производа на којима се 

индустријски дизајн може применити. Прецизно су набројане могуће визуелне 

карактеристике индустријског дизајна (енумерација није исцрпна), и изричито је искључен 

компјутерски програм као могући производ за примену индустријског дизајна. Ова одредба је 

у складу са чланом 1 . Упутства ЕУ. 

 

Чл. 3-6. 

 

Овим одредбама, услови за заштиту индустријског дизајна прописани су новост и 

индивидуални карактер индустријског дизајна. Одредба члана 3. је у складу са чланом 3. 

Упутства ЕУ. Овај члан је преузет из важећег закона уз одговарајућу терминолошку измену. 

 

Чланом 4. дефинисан је појам новости, а у ставовима 2. и 3. садржано је ближе упутство 

за утврђивање битне сличности супротстављених индустријских дизајна. Прописује се 

утврђивање разлика између супротстављених индустријских дизајна, а не евентуалних 

сличности, тако да ће се заштита одобравати и у случају постојања мањих разлика. Одредба 

овог члана су усклађена је са чланом 4. Упутства ЕУ. 

Чланом 5. дефинише се индивидуални карактер индустријског дизајна. Индивидуални 

карактер индустријског дизајна огледа се у његовој оригиналности, али у исто време 
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представља и подобност индустријског дизајна за разликовање од стране информисаног 

корисника, на основу укупног утиска који на корисника оставља производ који у себи 

инкорпорише индустријски дизајн. Одредба става 2. посебно је значајна јер се њом прописује 

обавеза узимања у обзир објективних ограничења аутора приликом стварања индустријског 

дизајна конкретног производа, чиме се даје могућност за стваралачко тумачење испуњености 

услова за признање права на индустријски дизајн, као и евентуалних повреда заштићеног 

индустријског дизајна, према околностима случаја. Одреба овог члана је усклађена са чланом 

5. Упутства ЕУ. 

Чланом 6.  прописани су елементи за утврђивање новости и индивидуалног карактера 

индустријског дизајна сложеног производа и дефинисан појам редовне употребе. Редовном 

употребом се не може сматрати одржавање, поправка или сервисирање производа, што је,на 

основу постојећег закона, према околностима случаја, понекада прихватано у судској пракси. 

Одредбе овог члана усклађене су са чланом 3. Упутства ЕУ. 

 

 

Члан 7. 

 

Одредбом члана 7. која је у целости преузета из важећег закона, детаљно се дефинише 

када, и под којим условима се сматра да је индустријски дизајн изгубио прописани услов 

новости за признање, на основу тога што је постао доступан јавности. Стандард доступности 

јавности је прецизиран у ставу 1. тако да  се одређује релевантна јавност. Да би се сматрало да 

је нешто било доступно јавности мора да постоји разумна могућност пословних кругова у 

стандардним токовима пословања, специјализованих  за дату област, да сазнају за откривање 

индустријског дизајна. То практично значи да излагање индустријског дизајна нерелевантној 

јавности (нпр. транспорт новог модела аутомобила железницом до сајамске хале где ће бити 

изложен, или до полигона за испитивање, презентација дизајнерског решења као референце у 

пословним преговорима са лицима  из области различите од области у коју спада 

индустријски дизајн, итд.) неће само по себи утицати на аутоматско губљење новости 

индустријског дизајна. Од посебног су значаја ставови 2. и 3. којима се регулишу случајеви 

чувања тајности индустријског дизајна и злоупотребе везане за аутора или његовог правног 

следбеника, што је до сада у пракси изазивало дилеме и различите одлуке. Одредбе овог члана 

усклађене су са чланом 6. Упутства ЕУ. 

 

 

Члан 8. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона, с тим што је право на дизајн замењено термином 

индустријски дизајн. Смисао правне заштите индустријског дизајна је у томе да се носиоцу 

индустријског дизајна обезбеди искључиво право да производи предмет заштићеног изгледа, 

а не да му се да искључиво право да производи врсту предмета на који се индустријски дизајн 

односи. Зато се не може заштитити тело чији је изглед одређен искључиво техничком 

функцијом производа, јер би се тиме посредно добила заштита за врсту производа, а не само 

за његов спољашњи изглед.  

У ставу 2. прописано је искључење заштите спољашњег изгледа производа који је у свом  

облику и димензијама у потпуности одређен другим производом са којим је механички 

повезан или у који или око кога је постављен. Овде се ради о производима чији је спољашњи 

изглед детерминисан њиховом међусобно условљеном функцијом. Пример: део уређаја чији 

је спољни изглед у потпуности условљен техничком функцијом другог дела уређаја.  

У ставу 3. прописано је да се може заштитити спољни изглед производа који је састављен 

од међусобно заменљивих производа у модуларном систему. Иако је у модуларном систему 

спољни изглед међусобно заменљивих производа у одређеној мери зависан од њихове 
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појединачне техничке функције и детерминисан њиховом међусобно условљеном функцијом, 

чињеница да постоји више различитих облика који се међусобно могу замењивати представља 

разлог да се сваком производу који настане њиховим комбиновањем одобри заштита. Овакво 

решење је прихваћено у чл. 7. ст. 3. Упутства ЕУ.  

 

Члан 9. 

 

У члану 9. који је у потпуности преузет из важећег закона, системом негативне 

енумерације су набројани услови које индустријскi дизајн треба да испуњава да би могао бити 

заштићен на основу овог закона. Одредбе овог члана усклађене су сa  TRIPS споразумом и 

чланом 8. Упутства ЕУ. Одредбе овог члана су делимично усклађене са чланом 11. Упутства 

ЕУ. Наиме, за разлику од члана 11. Упутства ЕУ којим је прописано да се новост 

индустријског дизајна испитује искључиво по приговору носиоца раније регистрованог 

индустријског дизајна,  предложени закон, исто као и важећи Закон о правној заштити дизајна 

задржава систем испитивања новости по службеној дужности. Наведено решење је задржано 

из разлога што примена система опозиције захтева објављивање свих  поднетих пријаве 

индустријског дизајна, за шта у овом тренутку нису испуњени технички и материјални 

предуслови. Поред тога, предлагач је оценио да постојећи систем према коме Завод за 

интелектуалну својину по службеној дужности испитује новост индустријског дизајна, 

тренутно представља најефикасније и најсигурније средство за заштиту интереса како 

носилаца права, тако и свих учесника у промету.   

У ставу 1. тач. 1. овог члана прописује се забрана заштите индустријског дизајна за 

дизајн чије је објављивање или употреба противна јавном поретку или прихваћеним 

моралним принципима.  

У ставу 1. тач. 2. овог члана прописује се забрана заштите индустријског дизајна за 

индустријски дизајн који повређује ауторско право или права индустријске својине другог 

лица. По овом основу одбиће се заштита индустријског дизајна за индустријски дизајн који у 

себи садржи елемент који представља репродукцију уметничког дела. Исто тако индустријски 

дизајн који својим изгледом или садржајем повређују друга права индустријске својине, као 

што су патенти, жигови и ознаке географског порекла неће уживати заштиту као 

индустријски дизајн.  

У ставу 1. тач. 3. овог члана прописује се забрана заштите индустријског дизајна за 

индустријски дизајн 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. Надлежни орган 

који даје евентуално одобрење одређиваће се према околностима случаја, с обзиром на 

карактер пријављеног индустријског дизајна.  

У ст. 2, 3. и 4. овог члана прописани су услови под којима се може заштитити 

индустријски дизајн који представља односно садржи лик лица, умрлог лица, или историјске 

или друге умрле знамените личности.   

 

 

Члан 10. 

 

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

чланица Париске конвенције и представља општепознату одредбу о формалном и 

материјалном реципроцитету из међународног приватног права. 

 

Члан 11. 
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Овај члан је преузет из важћег закона с тим што је право на дизајн замењено термином 

индустријски дизајн. Овим чланом прописује се дужина трајања заштите индустријског 

дизајна. Индустријски дизајн може уз плаћање прописаних такси за одржавање права да важи 

укупно 25 година рачунајући од дана подношења пријаве. Ова одредба је у складу са  чланом 

10. Упутства ЕУ. 

 

Члан 12. 

 

Заштита индустријског дизајна, остварује се у управном поступку који води Завод за 

интелектуалну својину, као посебна организација у чијој надлежности је вођење управног 

поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, сагласно члану 40. Закона о 

министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008).  

Чланом 12. став 2. прописује се да се да се против одлука надлежног органа може 

изјавити жалба, а за одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе, a чланом 7. став 3. 

прописано је да се против одлуке Владе о жалби може покренути управни спор. 

Предложеним одредбама остварује се двостепеност у одлучивању, као једно од основних 

начела управног поступка којим се обезбеђује ефикаснија управна контрола над законитошћу 

решења која доноси Завод за интелектуалну својину у првом степену, а која није могла бити 

остварена на адекватан начин у управном спору.    

 

Члан 13. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Овим чланом су ближе уређени регистри пријава 

које води Завод и прописано  је да регистри које Завод води (Регистри пријава и Регистар 

индустријског дизајна) имају статус јавних књига, са свим правним последицама. 

 

Члан 14. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Обавеза обавештавања јавности о пријављеном и 

регистрованом индустријском дизајну произилази из чл. 12. Париске конвенције. Под 

заинтересованим лицем треба подразумевати свако лице које жели неку информацију, а не 

само лице које има неки правни интерес. 

 

Члан 15. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Систем међународног регистровања 

индустријског дизајна се базира на Хашком аранжману о међународном регистровању 

индустријског дизајна и њиме се омогућава да се подношењем једне међународне пријаве 

оствари истовремено правна заштита у оним земљама чланицама Хашког аранжмана у којима 

пријавилац жели да добије правну заштиту. Захтев за међународно регистровање 

индустријског дизајна подноси се Заводу за интелектуалну својину, који уредан захтев 

прослеђује Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину.  

 

Члан 16. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Овом одредбом се традиционално, као и у већини 

закона развијених земаља, као услов за појављивање страних лица пред Заводом за 

интелектуалну својину и надлежним судом захтева да страно лице има професионалног 

заступника који је домаћи држављанин, одосно домаће правно лице. 

 

Члан 17. 
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Овом одредбом се регулише која лица могу бити уписана у Регистар заступника који 

води Завод за интелектуалну својину. Услови за упис у Регистар заступника су прописани 

Законом о патентима.  

 

 

Члан 18. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. У овом члану прописује се да се поступак за 

признање права на индустријски дизајн покреће подношењем пријаве, дакле, оног поднеска 

који, у смислу овог закона, представља пријаву. 

 

У ставу 3. наведени су битни делови пријаве. 

 

Члан 19. 

 

Чланом 19. који је преузет из важећег закона уређена је садржина захтева за признање 

права на индустријски дизајн. 

 

У ставу 2. овог члана прописана је могућност да подносилац пријаве захтева тзв. 

одложено објављивање свог индустријског дизајна. Ово решење је у складу са чл. 5. и 6. 

Хашког аранжмана. 

 

Члан 20. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Овим чланом је прописано шта треба да садржи 

опис индустријског дизајна. У складу са концепцијом индустријског дизајна, акценат је 

стављен на сажети опис укупног спољашњег изгледа предмета заштите, који је заснован на 

приказу поднетом у пријави индустријског дизајна. Спољашњи изглед мора да буде видљив 

стално и тиме се обим заштите практично сужава, јер се заштита не односи на елементе 

унутрашње конструкције неког производа, а за евентуално остваривање такве заштите 

потребно да се поднесе нова пријава индустријског дизајна, која мора да испуњава све 

законом прописане услове. 

 

Члан 21. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона и њиме су прописани услови које мора да 

испуњава приказ индустријског дизајна.  Ставом 4. овог члана предвиђена је могућност да се 

као приказ индустријског дизајна, достави  његов дводимензионални примерак, тј. узорак. 

Овакво решење је под утицајем захтева из текстилне индустрије прихваћено од стране 

великог броја земаља које и даље врше испитивање новости индустријског дизајна и које 

немају тзв. систем депоновања пријава индустријског дизајна. TRIPS споразум у члану 25. 

прописује да земље чланице треба да омогуће заштиту индустријског дизајна из области 

текстила уз такве услове који се односе на испитивање, објављивање и трошкове који 

неразумно не умањују могућност тражења и добијања такве заштите. Овакво решење 

представља одговор на те захтеве и прихваћено је и у Женевском акту Хашког аранжмана. 

Рок од 6 месеци који је предвиђен за подношење прописаног приказа одређен је  као доваљно 

дуг за подносиоца пријаве да одлучи да ли ће наставити прописани поступак за заштиту своје 

пријаве индустријског дизајна или ће од ње одустати. То је и максимални рок за тражење 

права првенства, као и крајњи рок после кога се, у пракси Завода, пријава узима у поступак. 
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Члан 22. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. У управном поступку се плаћају таксе и накнаде 

трошкова поступка и  пружања информационих услуга. 

 

 

Чл. 23. и 24. 

 

Чланом 23. је као и у важећем закону прописано утврђивање датума подношења пријаве, 

а чланом 24. је у складу са општеприхваћеним међународним стандардима уређено право 

првенства.  

 

Члан 25. 

 

Овом одредбом се прописују неопходни услови да би се пријави индустријског дизајна 

поднетој  у некој земљи чланици  Париске уније или Светске трговинске организације 

признало право првенства у Републици Србији (тзв. конвенцијско право првенства).  Ова 

одредба је усклађена са чланом 4. Париске конвенције, јер не ограничава кориснике тзв. 

конвенцијског права првенства само на држављане земаља Париске уније, већ проширује круг 

лица која се могу позивати на конвенцијско право првенства и на она лица која имају 

домицил или стварно и озбиљно индустријско или трговинско предузеће у земљи чланици 

Париске уније. У упоредном праву је општеприхваћено да се конвенцијским приоритетом 

може користити сваки пријавилац из било које земље на свету уколико је поднео уредну 

пријаву индустријског дизајна која има дејство у земљи чланици Париске конвенције. Ово 

дејство се обезбеђује на основу међународних уговора, на пример Хашког аранжмана о 

међународном регистровању индустријског дизајна из 1921. године према коме се 

међународна пријава индустријског дизајна подноси у једној земљи, а има дејство у другим 

земљама чланицама Хашког аранжмана.   

Предложена одредба је у складу са чланом 4. TRIPS-а који обавезује земље чланице на 

пружање третмана најповлашћеније нације. Наиме, земље чланице су дужне да обезбеде 

конвенцијско право првенства и пријавиоцима који су поднели уредну пријаву индустријског 

дизајна која има дејство у земљи чланици Светске трговинске организације.   

 

Члан 26. 

 

Ова одредба је преузета из важећег закона. Овим чланом се у складу са чл. 4. ТРИПС-а  

право на тзв. "сајамски приоритет" дозвољава и оном подносиоцу пријаве који је пре 

подношења пријаве изложио свој индустријски дизајн на изложби или сајму одржаном у некој 

од земаља чланица Светске трговинске организације. 

 

 

Члан 27. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. Овај чланом се изричито забрањује пракса 

подносилаца пријава да накнадно достављају нови приказ предмета заштите који се значајно 

разликује од првобитног приказа. Овакво понашање представља једну врсту нелојалног 

понашања јер на тај начин подносиоци пријава накнадно желе да прошире обим права који би 

им евентуално био признат. 
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Чл. 28-34. 

 

Ове одредбе су преузете из важећег закона и њихма се уређује поступак формалног и 

материјалног испитивања пријаве за признање права на индустријски дизајн.  

Чланом 28. уређен је редослед испитивања пријава. Ставом 1. прописано је да се пријаве 

испитују по редоследу одређеном датумом њиховог подношења, а ставом 2. су прописани 

изузеци од овог правила. У односу на важећи Закон о правној заштити дизајна, предложеном 

одредбом става 2. тачка 1. овог члана, поред судова и надлежног органа тржишне инспекције, 

даје се овлашћење и царинским органима да у случају када је покренут царински поступак, 

затраже од Завода за интелектуалну својину решавање пријаве по хитном поступку. Наиме, 

предложеним решењем се омогућава  ефикасније поступање царинских органа у складу са 

одредбама  Царинског закона  („Сл. гласник РС“, бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 

62/2006 – др. закон и 63/2006 – испр. др. закона),  којима се уређују мере за заштиту права 

интелектуалне својине на граници (чл. 240-247. Царинског закона). Поменутим одредбама 

прописано је да ће царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине прекинути 

царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или 

транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине 

(чл. 241. Царинског закона). Имајући у виду да увозом, извозом или транзитом робе може да 

буде повређен и индустријски дизајн за који је поднета пријава за признање индустријског 

дизајна, али о којој у том тренутку, још није одлучено, неопходно је да поступак по тој 

пријави буде окончан по хитном поступку и да буде донета одлука о томе да ли ће 

пријављеном знаку бити призната заштита индустријског дизајна. Наиме, одлука о поднетој 

пријави за признање индустријског дизајна у конкретном случају представља претходно 

питање, јер ће од исхода поступка пред Заводом зависити даље поступање царинског органа.   

У члану  29. се попут одговарајуће одредбе у важећем Закону о правној заштити дизајна 

прописује минимум услова које пријава мора да испуњава да би била формално уредна. Као 

рок за повраћај у пређашње стање у случају одбацивања пријаве из разлога формалне 

неуредности, прописан је рок од 3 месеца од дана пријема закључка о одбацивању.   

Чланом 30. уређује се иситивање испуњености материјалних услова за признање 

индустријског дизајна.  

Одредба члана 31. је у потпуности преузета из важећег Закона о правној заштити дизајна 

и њом се прописује поступање надлежног органа у случају када се утврди да пријава не 

испуњава материјално правне услове за признање индустријског дизајна.  

Предложени закон чланом 32. уређује ситуацију када пријавилац у току поступка 

одустане од поднете пријаве за признање индустријског дизајна. Иако, се на ову ситуацију 

примењују општа правила Закона о општем управном поступку, важно је да буде посебно 

нормирана у Закону о индустријском дизајну, из разлога што и права из пријаве могу бити 

предмет уговора о лиценци, залози, франшизи, те су тако и лица у чију корист су ова права 

уписана заинтересована за правну судбину поднете пријаве за признање индустријског 

дизајна. Због тога је у ставу 2. овог члана изричито прописано да, у случају када је у Регистру 

пријава уписано одређено право у корист трећег лица, подносилац пријаве не може одустати 

од пријаве без писмене сагласности лица на чије име је уписано то право. 

Чланом 33. прописано је раздвајање пријаве. Ова одредба је усклађена са Упутством ЕУ и 

Женевским актом Хашког аранжмана. Због недовољног познавања прописа и Међународне 

класификације индустријског дизајна честа је појава да се подноси вишеструка пријава 

индустријског дизајна која садржи више предмета заштите који припадају различитим 

класама Међународне класификације. У таквим случајевима врши се раздвајање пријаве. 

У члану 34. детаљно је прописан поступак за делимично признање вишеструке пријаве 

индустријског дизајна, чиме се озакоњује постојећа пракса Завода заснована на примени 

Закона о општем управном поступку. 
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Члан 35. 

 

Чланом 35. који је у потпуности преузет из важећег закона прописана је могућност 

претварања пријаве за признање права на индустријски дизајн у пријаву за признање патента 

или малог патента. У пракси, до ове ситуације најчешће долази када Завод установи да се 

пријава односи на техничко решење неког проблема, а не на изглед производа. У том случају 

Завод указује подносиоцу пријаве на могућност претварања пријаве индустријског дизајна у 

пријаву за признање патента или малог патента. 

 

 

Чл. 36-38. 

Чланом 36. уређује се поступање Завода за интелектуалну својину, када се након 

спроведеног поступка испитивања услова за признање индустријског дизајна утврди да 

пријављени индустријски дизајн испуњава услове за правну заштиту на основу овог закона. У 

наведеном случају, Завод закључком позива пријавиоца да плати таксу за првих пет година 

заштите и трошкове објаве признатог индустријског дизајна и да достави доказе о извршеним 

уплатама. Када подносилац пријаве достави доказе о извршеним уплатама, признати 

индустријски дизајн, са прописаним подацима, уписује се у Регистар индустријског дизајна, 

носиоцу права на индустријски дизајн издаје се исправа о индустријском дизајну, а признато 

право се објављује у Гласнику интелектуалне својине (службено гласило Завода за 

интелектуалну својину). Исправа о индустријском дизајну има карактер решења у управном 

поступку. Одредба члана 37. је усклађена са чл. 196. ст. 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97) који прописује да се посебним прописом решењу може 

дати и други назив.    

Члан 39. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона. У ставу 1. овог члана дефинисана је садржина 

права на индустријски дизајн, која се састоји у искључивом праву носиоца права на 

привредно искоришћавање заштићеног индустријског дизајна. 

 

У ставу 2, у складу са чл. 12. Упутства ЕУ таксативно су наведене радње које се сматрају 

економским искоришћавањем индустријског дизајна. С обзиром на то да су облици 

привредног искоришћавања индустријског дизајна разноврсни, прецизније одређивање овог 

појма неопходно је због исто тако разноврсних облика злоупотребе и повреде права. На овај 

начин законом се прописује правни основ и постављају оквири који ће судовима знатно 

олакшати одлучивање о повреди права на индустријски дизајн. 

 

У односу на постојеће законско решење, ставом 2. тач. 5. овог члана прописује се да се 

економским искоришћавањем заштићеног индустријског дизајна сматра поред увоза и извоза, 

и транзит производа производеног применог заштићеног индустријског дизајна. Из овако 

дефинисане садржине права произилази и садржина тужбеног захтева у поступку по тужби 

због повреде права, а из тога даље произилазе овлашћења суда у поступку грађанско правне 

заштите у случају повреде права. Ова измена се показала као неопходна из разлога што према 

досадашњем законском решењу, неовлашћени транзит производа израђеног применом 

заштићеног индустријског дизајна није представљао повреду права. Због тога, до сада није 

постојао механизам заштите носилаца права на индустријски дизајн у случајевима када до 

повреде заштићеног индустријског дизајна дође током транзита робе, а судови нису имали 
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овлашћење да  у тим случајевима одређују привремене мере, као ни мере обезбеђења доказа. 

Исто тако, овом изменом се одредбе Закона о правној заштити индустријског дизајна 

усклађују са одредбама Царинског закона („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 62/2006) који 

је ступио на снагу 1.1.2007. године, којима се регулишу мере за заштиту права интелектуалне 

својине на граници (чл. 240-244. Царинског закона), и обезбеђује се ефикасна сарадња судова 

и царинских органа у случајевима када се увозом, извозом или транзитом робе повређује 

заштићени индустријски дизајн. Наиме, сагласно Царинском закону, царински орган може на 

захтев носиоца права интелектуалне својине или по службеној дужности прекинути царински 

поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом 

робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине. Царински 

закон даље, у члану 244. прописује да ће, у случају када је царински поступак прекинут по 

службеној дужности, а царински орган у року 15 дана од дана када су заинтересоване стране 

обавештене о прекиду поступка не буде обавештен да је покренут поступак који води 

мериторној одлуци, или да је надлежни орган одредио привремену меру на основу које се 

одлаже пуштање робе, роба бити пуштена ако су испуњени услови за увоз, извоз или транзит.  

 

 

Члан 40. 

 

Овај члан је преузет из важећег закона, с тим што је право на дизајн замењено са 

термином индустријски дизајн. Овим чланом прописана су морална и имовинска права аутора 

индустријског дизајна.  

У ставу 2. утврђује се морално право аутора индустријског дизајна да његово име буде 

познато и наведено у пријави за признање права на индустријски дизајн и у исправи 

индустријског дизајна. 

У ставу 3. утврђује се имовинско право аутора индустријског дизајна да ужива економску 

корист од имовинског искоришћавања предмета пријаве или признатог индустријског дизајна.  

 

Члан 41.  

 

Чланом 41. прописан је обим права који се стиче на основу признатог индустријског 

дизајна.  

У ставу 2. исто као и у важећем Закону о правној заштити дизајна, садржана је оредба 

којом је регулисан тзв. „disclaimer“. Овај институт потиче из англосаксонског права и у 

почетку је био везан за жигове. Доцније је прихваћен код свих права индустријске својине, 

посебно оних која спадају у тзв. знаке разликовања, где већина правних теоретичара сврстава 

и индустријски дизајн. Данас тај институт садржи већина савремених закона о жиговима и 

индустријском дизајну. Већ приликом подношења пријаве, на сопствену иницијативу, или у 

поступку испитивања пријаве, на иницијативу Завода, подносилац пријаве писмено одустаје 

од захтева за заштиту оних елемената пријављеног индустријског дизајна којима се не може 

одобрити заштита. На тај начин, пошто дисклејмер  заједно са описом индустријског дизајна и 

његовим приказом чини саставни део исправе о индустријском дизајну, у случају спора суду 

је лако да одреди обим права на индустријски дизајн и елементе индустријског дизајна који ту 

заштиту уживају.  

 

Чл. 42- 45. 

 

Овим одредбама које су преузете из важећег закона, прописани су случајеви ограничења 

права као и исцрпљење права. 

У члану 42. прописано је тзв. право раније употребе. Ова одредба је у целости преузета 

из важећег закона. Реч је о праву које је по први пут прописано Законом о правној заштити 
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дизајна из 2005. године. Разлог за његову примену у случају индустријског дизајна проистиче 

из чињенице да се он односи и на мале патенте, који за предмет заштите могу да имају 

идентичне предмете који би се налазили у неким пријавама индустријског дизајна. Мада је 

предмет пријаве индустријског дизајна по дефиницији естетски изглед неког производа,у 

њему могу да буду скривени и неки функционални елементи (нпр. одређени ергономски 

облик или чак и корисни модел) о којима Завод не мора ништа да зна, нити их испитује по 

службеној дужности, ако нису очигледни већ на први поглед. Имплицитно, овакво решење 

није супротно ни члану 26. TRIPS споразума. Ово решење је посебно важно зато што је 

законом предвиђена могућност тзв. одложеног објављивања индустријског дизајна, до 12 

месеци од дана донешења решења о признању права на индустријски дизајн, при чему такав 

индустријски дизајн остаје у тајности, па треба пружити одговарајућу заштиту савесном лицу 

које је отпочело коришћење индустријског дизајна у производњи, којим би се могло 

повредити право на регистровани индустријски дизајн. 

У члану 43. прописани су традиционални случајеви ограничења права из индустријског 

дизајна, који су у складу са чланом 13. став 1. Упутства ЕУ. 

У члану 44. предвиђено је традиционално изузеће из Париске конвенције, које је 

усклађено са чланом 13. став 2. Упутства ЕУ. 

Одредба члана 45. попут одредбе садржане у важећем Закону о правној заштити дизајна 

уређује  тзв. исцрпљење права и околности када је могуће забранити тзв. паралелни увоз. 

Суштински, ради се о спречавању носиоца права на индустријски дизајн да монополско право 

које му припада злоупотребљава, тако шти ће свој монопол покушати да прошири и ван 

оквира које дозвољава класично право на индустријски дизајн. Сваки носилац права на 

индустријски дизајн, уговором, дакле облигационо-правним односом, може трећим лицима да 

онемогући даљу препродају робе која инкорпорише или је направљена према његовом 

заштићеном индустријском дизајну, али то не може на основу својинског права, као власник 

права на индустријски дизајн. Тиме се омогућава тзв. паралелни увоз, односно ситуација да се 

на тржишту нађе производ, аутентичан и легално стављен у промет од стране носиоца права 

на индустријски дизајн, а који нуди његов конкурент, и који се на том тржишту налази без 

сагласности носиоца права на индустријски дизајн, па представља конкуренцију његовом 

производу, или ексклузивном дистрибутеру тог производа. У таквим случајевима не ради се о 

повреди права на индустријски дизајн, већ о повреди неког облигационог односа или, 

евентуално, царинских прописа, ако ти производи нису у земљу ушли легалним каналима 

трговине. Једини случај када носилац права на индустријски дизајн може да забрани тзв.  

паралелни увоз је прописан у ставу 2. овог члана. Услов за такву забрану је настанак битних 

промена својстава или квара производа, након његовог стављаља у промет. Тако се практично 

носиоцу права на индустријски дизајн омогућава да чува свој реноме. 
 

 

Члан 46.  

 

Одредба члана је у целости преузета из важећег Закона о правној заштити дизајна. 

Имајући у виду да одређени производ на коме је установљено правао на индустријски дизајн 

може бити заштићен и другим правима индустријске својине – жигом, патентом, малим 

патентном, или правом из прописа о нелојалној конкуренцији неопходно је одредити какво је 

међусобно дејство ових права. Како је предмет и обим наведених права различит, то је 

општеусвојено схватање, потврђено и чланом 16. Упутства ЕУ да право на индустријски 

дизајн неће утицати на права која произилазе из Закона о жиговима, Закона о патентима и 

прописом којим се санкционише нелојална конкуренција.  

У погледу питања да ли аутор индустријског дизајна има могућност кумулације заштите 

– по основу предметног закона и Закона о ауторском и сродним правима, имајући у виду да се 

у ауторском праву као предмет заштите појављује и ауторско дело у области примењене 
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уметности, усвојено је схаватање да ауторско право и право на индустријски дизајн не 

искључују једно друго. Конкретно, ауторскоправна заштита у сваком случају настаје самим 

чином настанка ауторског дела, што не искључује право аутора да поднесе пријаву за 

признање права на индустријски дизајн и евентуално стекне право на индустријски дизајн. 

Битно је да у случају кумулације заштите носилац права не може вршити своја искључива 

овлашћења према трећим лицима два пута (нпр. две забране, два уговора, две накнаде за исти 

облик коришћења предмета заштите и слично). Смисао кумулације заштите је у томе да после 

истека рока или престанка права на индустријски дизајн, ауторскоправна заштита наставља да 

постоји до редовног истека рока важења ауторскоправне заштите.    

 

 

Члан 47. 

 

Имајући у виду да је Законом о патентима детаљно регулисано право на проналазак 

настао у радном односу, а да се ради о аналогној правној ситуацији, из разлога 

рационалности, као и у ЗМУ, ова одредба упућује на решење из Закона о патентима. 

 

Члан 48. 

  

Чланом 48, регулише се поступање Завода у случају када носилац права на индустријски 

дизајн, односно подносилац пријаве поднесе захтев за упис промене имена и адресе у 

одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину.  

 

Члан 49.  

 

Овим чланом се уређује пренос права на индустријски дизајн, односно права из пријаве, 

чија последица је промена титулара индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве. У 

односу на постојећи Закон о правној заштити дизајна, овим чланом се такстативно набраја 

шта све може да представља правни основ за пренос права. До сада је било уређено само 

питање преноса права до кога дође на основу уговора о преносу права. Међутим, уговор о 

преносу права је само један од могућих правних основа за промену титулара индустријског 

дизајна, односно подносиоца пријаве, с обзиром на то да до преноса права и сходно томе 

промене промена титулара индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве може да дође 

и на основу било статусне промене носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца 

пријаве, или судске, односно административне одлуке којом се утврђује нови носилац права. 

Наиме, индустријски дизајн по својој правној природи представља имовинско право, те се у 

споровима у којима се решава о имовинским односима у случају поделе привредног друштва 

(нпр. спорови у вези са деобним билансом привредног друштва), имеђу осталог може 

решавати и о власништву на индустријском дизајну, а као резултат таквих судских спорова, 

могуће је да дође и до промене носиоца индустријског дизајна. Поред тога, могуће је да 

правно лице које носилац индустријског дизајна буде промењено и административном 

одлуком (нпр. одлуком владе).  

На правне односе који нису регулисани овим законом, примењују се прописи којима се 

уређују облигациони односи. Сходно томе, упис преноса права у одговарајуће регистре 

Завода за интелектуалну својину нема конститутивно дејство, већ деклараторно дејство. Ово 

је изричито прописано ставом 3. овог члана према коме упис преноса индустријског дизајна у 

одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину има дејство према трећим лицима.  

 

 

Члан 50. 
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У овом члану прописан је минимум услова које уговор о преносу права на индустријски 

дизајн, односно права из пријаве мора да испуњава.  

   

Члан 51. 

Овом одредбом прописани су битни елементи уговора о лиценци. У ставу 2. прописан је 

минимум услова које такав уговор мора да испуњава. Ставом 4.  је прописано да упис преноса 

индустријског дизајна у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину има дејство 

према трећим лицима.   

 

Члан 52.  

  

Овом одредбом прописани су битни елементи уговора о залози. У ставу 3. овог члана је 

прописано да поверилац стиче заложно право уписом у Регистар пријава односно Регистар 

индустријског дизајна. Упис залоге у Регистар пријава, односно Регистар индустријског 

дизајна има конститутивно дејство између уговорних страна, што представља изузетак од 

општег правила облигациних односа да права и обавезе између уговорних страна производе 

дејство закључењем самог уговора. Неопходност за увођење ове одредбе произилази из 

Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар („Сл. гласник СР“, бр. 

57/03 и 61/05).  До доношења овог закона, на залогу су се примењивале одредбе Закона о 

облигационим односима (чл. 966-996) по којима је заложно право на покретним стварима 

настајало предајом ствари, а на потраживањима и другим правима закључењем уговора. 

Међутим, Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар (члан 4.), 

прописано  је да упис уговора о залози у Регистар залоге има конститутивно дејство између 

повериоца и дужника, а чланом 14. ст. 3. овог закона, прописано је да се одредбе овог закона 

примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у 

регистар органа надлежног за послове интелектуалне својине.  

 

Чл. 53-55. 

 

Овим одредбама регулисан је поступак по поднетом захтеву за упис преноса права, 

лиценце и залоге.  

 

Чл. 56 – 57. 

 

 У члану 56, прецизирано је у којим случајевима може да престане право на индустријски 

дизајн, а у члану 57. уређена су права трећих лица уписаних у регистре. Ове одредбе су у 

потпуности преузете из важећег Закона о правној заштити дизајна. Уколико је на 

индустријском дизајну уписано одређено право у корист трећег лица (лиценца, залога или 

др.), одрицањем носиоца индустријског дизајна од свог права, треће лице у чију корист је 

уписано одређено право трпело би штету.  Исто тако, треће лице у чију корист је уписано 

одређено право на индустријском дизајну трпело би штету и ако би због пропуштања носиоца 

права на индустријски дизајн да у одређеном року плати прописану таксу за важење 

индустријског дизајна, регистровани индустријски дизајн престао да важи. Због тога је овом 

одредбом прописано да се у случају када је на регистрованом индустријском дизајну уписано 

одређено право у корист трећег лица, носилац тог индустријског дизајна може одрећи свог 

права само уз писмену сагласност лица на чије име је уписано то право.  Ставом 2. овог члана 

је прописано да, ако носилац индустријског дизајна у одређеном року не плати прописану 
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таксу, а у Регистру иднустријског дизајна је уписана лиценца, залога или неко друго право у 

корист трећег лица, надлежни орган ће то лице обавестити да није плаћена такса и да је може 

платити у року од шест месеци од дана пријема обавештења и тиме одржати важење 

регистрованог индустријског дизајна. 

 

 

Чл. 58. – 61. 

 

Ове одредбе су уз одговарајуће терминлошке измене, преузете из важећег Закона о 

правној заштити дизајна.  Овим члановима је регулисан поступак по предлогу за оглашавање 

ништавим индустријског дизајна.  

 

  Чл. 62 – 65. 

 

Одредбе ових чланова представљају решења из важећег Закона о правној заштити 

дизајна, усклађена са Упутства ЕУ и ТРИПС споразумом. У члану 62, таксативно су наведени 

следећи тужбени захтеви: утврђење повреде права; престанак повреде права; уништење или 

преиначење предмета којима је извршена повреда права; уништење или преиначење алата и 

опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то 

неопходно за заштиту права; накнада имовинске штете и оправданих трошкова поступка; 

накнада моралне штете за аутора; објављивање пресуде о трошку туженог; давање података о 

трећим лицима која су учествовала у повреди права. 

Предложеним чланом 63, прецизира се шта чини повреду права на индустријски дизајн. 

Ова одредба је усаглашена са општеприхваћеним стандардима земаља чланица ЕУ. 

Чланом 64. став 1. прописано је која лица имају активну легитимацију у случају повреде 

права на индустријски дизајн, а ставом 2. прописана је обавеза суда да прекине поступак до 

одлуке надлежног органа о признању права на индустријски дизајн. Ставом 3. истог члана 

прописана је обавеза суда који поступа по тужби због повреде права на индустријски дизајн 

да застане са поступком до коначне одлуке надлежног органа. 
 

Чл. 66 – 70. 

 

Овим члановима извршено је усклађивање са одредбама ТРИПС споразума које се 

односе на спровођење права. И до сада су ове мере нису биле прописане ЗПЗД. Ради се о тзв. 

мерама ex parte, када је због могућности настанка непосредне или блиске штете неопходно да 

се  хитно предузму  мере које отклањају могућу штету. Значајно је прописивање полагања 

средства обезбеђења, како би се избегли неоправдани захтеви за доношење привремених 

мера. Сви чланови садрже стандардне одредбе које су прихватиле све чланице Светске 

трговинске организације. 

 

Чл. 71 – 74. 

 

Овим члановима је регулисано тзв. оспоравање индустријског дизајна, као и спор за 

признање ауторства. Суштински, у питању су преузети чланови постојећег ЗПЗД. 

 

Чл. 75 -  77. 

 

Као и у важећем Закону о правној заштити дизајна из 2005. године, предлаже се да 

повреда права на индустријски дизајн, односно права из пријаве за признање права на 
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индустријски дизајн, као и неовлашћено заступање буду санкционисани као привредни 

преступи, ако ове радње учини привредно друштво, оносно одговорно лице у привредном 

друштву, а као прекршаји, ако ове радње учини физичко лице односно предузетник. 

Неовлашћено заступање се санкционише као прекршај. Висине новчаних казни утврђују се 

Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине.  

 

 

Чл. 78. – 82. 

 

У складу са концепцијом закона и предложеним решењима овим члановима су прописане 

уобичајене прелазне и завршне одредбе. 

Сагласно терминолошким изменама које се врше предложеним заком, прелазним 

одредбама је прописано да ће се Регистар пријава за признање дизајна преименовати у 

Регистар пријава за признање права на индустријски дизајна, а Регистар дизајна ће се 

преименовати се у Регистар индустријског дизајна и наставиће да се воде од одговарајућег 

редног броја.  

Прелазним одредбама је уређено да се закон примењује на индустријске дизајне који су 

регистровани по неком од ранијих закона о правној заштити дизајна или о моделима и 

узорцима, као и на пријаве за признање права на дизајна по којима управни поступак није 

окончан. Поред тога, уређено је да залоге које су до дана ступања на снагу овог закона 

уписане у Регистар заложног права на покретним стварима и правима код Агенције за 

привредне регистре остају на снази и биће уписане у одговарајући регистар надлежног органа, 

а Агенција за привредне регистре, дужна је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

овог закона надлежном органу достави податке и документацију на основу којих је извршен 

упис залоге на индустријском дизајну у Регистар залоге. 
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IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. 
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Анализа ефеката Закона 

 

Решења из предложеног Закона о правној заштити индустријског дизајна резултат 

су провере одређених института важећег закона у пракси, као и неопходности да се у том 

смислу учине побољшања појединих одредби постојећег закона у циљу јачања правне 

заштите која се пружа носиоцу права на индустријски дизајн. 

 

1. Проблеми које закон треба да реши и циљеви који ће се доношењем закона постићи 

 

a) Терминолошка питања 

Предложеним законом врши се његово терминолошко усклађивање са Уставом 

Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2008) имајући у 

виду да је Закон о правној заштити дизајна (“Службени лист СЦГ” број 61/04) закон бивше 

Државне заједнице Србија и Црна Гора. Орган пред којим се води поступак правне 

заштите индустријског дизајна према важећем закону је орган управе Савета министара 

надлежан за послове интелектуалне својине. Предложеним законом орган надлежан за 

вођење поступка правне заштите индустријског дизајна дефинисан је као „орган државне 

управе надлежан за послове интелектуалне својине“ (чл. 11. ст. 2. Нацрта закона о правној 

заштити индустријског дизајна).  

Поред тога, битна терминолошка измена у односу на важећи закон односи се на 

дефинисање предмета заштите. Предложеним Законом о индустријском дизајну, предмет 

заштите се дефинише као „индустријски дизајн”, уместо до сада коришћеног термина 

„право на дизајн”. Дизајн који се штити на основу овог закона мора да буде погодан за 

индустријску примену, што значи да се примењује на производима који се производе на 

занатски или индустријски начин. Термин „индустријски дизајн“ означава да се ради о 

дизајну који је намењен за индустријску односно занатску производњу и на тај начин 

разликује се од дизајна који има искључиво естетске карактеристике , који се не производи 

на индустријски односно занатски начин и који представља уметничко дело које може да 

се штити само по основу ауторског права. Поред тога, термин „индустријски дизајн“ 

користи се и у Женевском акту Хашког споразума о међународном регистровању 

индустријског дизајна, који је Република Србија обавезна да ратификује сагласно 

Споразуму о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових 

држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. Закон о 

потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународном регистровању 

индустријског дизајна, тренутно је у скупштинској процедури ради усвајања. Термин 

„индустријски дизајн“ користи се и у законима Републике Чешке, Бугарске, Словеније, 

Македоније и Хрватске.   

б) Увођење жалбеног поступка (чл. 12. ст. 2. и 3) 

Основни проблем који предложени закон треба да реши односи се на непостојање 

другостепеног органа који би решавао о жалбама на одлуке Завода за интелектуалну 

својину. Одлуке Завода за интелектуалну својину су према важећем закону коначне, а 

странке своја права могу да остваре вођењем управног спора пред Врховним судом. 

Надлежност највише судске инстанце за решавање питања која се односе на одбијање 
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захтева за признање права на индустријски дизајн делује одвраћајуће за странке у поступку 

које за поступак пред Заводом по правилу не ангажују професионалне заступнике, а која за 

састављање тужбе то морају да учине. Такође, управни спор по правилу траје две до три 

године, што је за привреднике предуго имајући у виду да је индустријски дизајн који се 

штити на основу овог закона намењен индустријској односно занатској производњи и 

економском искоришћавању, па странке након одређеног времена губе интерес за заштиту 

пријављеног индустријског дизајна.  

Предложене одредбе имају за циљ да се кроз увођење жалбеног поступка у 

потпуности оствари двостепеност као основни принцип управног поступка чиме ће се 

постићи ефикаснија управнa контролa над законитошћу одлука Завода за интелектуалну 

својину која није адекватно остварена у управном спору. Предложена решења ће имати 

директног утицаја како на странке у поступку којима ће бити омогућено ефикасније 

одлучивање уз, тако и на Врховни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити 

растерећен.  

 

в) Упис уговора о залози (чл. 52) 

Упис уговора о залози је неопходно регулисати Законом о правног заштити 

индустријског дизајна у циљу решавања проблема неусклађености са Законом о заложном 

праву на покретним стварима уписаним у Регистар залоге („Службени гласник РС“, бр. 

57/03 и 61/05). Важећим законом о правној заштити дизајна, прописано је да сви уговори о 

промету  права у регистар завода надлежног за интелектуалну својину имају дејство према 

трећим лицима (члан 47.). Чланом 4. Закона о заложном праву на покретним стварима 

уписаним у регистар, прописано је да упис уговора о залози у Регистар залоге има 

конститутивно дејство између повериоца и дужника. Чланом 14. ст. 3. истог закона 

прописано је да се одредбе овог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, 

а да се залога на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну 

својину. Због тога се предложеним чланом 52. ст. 4. изричито прописује да поверилац 

стиче заложно право уписом у одговарајући регистар надлежног органа.  

 

г) Садржина права – овлашћења носиоца права на индустријски дизајн (чл. 39. ст. 

2. тач. 5.) 

У делу којим се регулише садржина права, предложени закон проширује 

овлашћења носиоца права на индустријски дизајн.  

Једно од овлашћења носиоца права на индустријски дизајн према важећем закону је 

да забрани увоз и извоз проивода произведеног применом заштићеног индустријског 

дизајна. Међутим, према досадашњем законском решењу, неовлашћени транзит производа 

израђеног применом заштићеног индустријског дизајна не представља повреду права. Због 

тога, према садашњем законском решењу не постоји механизам заштите носилаца права на 

индустријски дизајн у случајевима када до повреде заштићеног индустријског дизајна дође 

током транзита робе, а сходно томе судови немају овлашћење да  у тим случајевима 

одређују привремене мере, као ни мере обезбеђења доказа. 

 У циљу превазилажења овог проблема, предложени закон, у члану 39. ст. 2. тач. 5. 

проширује овлашћење носиоца права на индустријски дизајн и на забрану транзита робе 

произведене применом заштићеног индустријског дизајна. Овако дефинисана садржина 

права представља основ за подношење тужбе због повреде заштићеног дизајна и у случају 

када до повреде заштићеног индустријског дизајна дође током транзита робе, а из овога 

даље произилазе и овлашћења суда на одређивање привремене мере и обезбеђење доказа. 

Исто тако, овом изменом се решава и проблем неусклађености са одредбама Царинског 

закона („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 62/2006) који је ступио на снагу 1.1.2007. 

године, а којима се регулишу мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 
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240-244. Царинског закона). Циљ који се жели постићи овом изменом је и обезбеђивање 

ефикасне сарадње судова и царинских органа у случајевима када се увозом, извозом или 

транзитом робе повређује заштићени индустријски дизајн.  

 

д) Грађанско правна заштита (чл. 68.) 

У погледу рока у коме се након доношења решења о одређивању привремене мере, 

односно решења о одређивању обезбеђења доказа, најкасније мора поднети тужба због 

повреде права на индустријски дизајн, предложеним законом у члану 68. рок од 15 дана 

продужен је на 30 дана што је у сагласности са захтевима ТРИПС-а у коме је прописано да 

овај рок не сме износити мање од 30 дана. Због тога је предложеним законом у члану 68. 

рок од 15 дана продужен на 30 дана.   

 

2. Могућности за решење проблема 

 

Разматрајући могућности за решење напред наведених проблема, предлагач је 

закључио да је неопходно донети нови Закон о правној заштити индустријског дизајна и то 

из следећих разлога:  

1. Будући да је важећи Закон о правној заштити дизајна је закон бивше Државне 

заједнице Србија и Црна Гора, то је орган у чијој надлежности је вођење управној поступка 

за признање и заштиту дизајна дефинисан као орган Државне заједнице Србија и Црна 

Гора. Сагласно члану 40. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008), Завод 

за интелектуалну својину посебна организација у чијој надлежности је вођење управног 

поступка за признање и заштиту индустријског дизајна. Имајући наведено у виду 

неопходно је извршити терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и 

Законом о министарствима, што је могуће учинити само доношењем новог закона.  

2. Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар („Сл. 

гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05) прописано је да   прописано  је да упис уговора о залози у 

Регистар залоге има конститутивно дејство између повериоца и дужника (чл. 4). Чланом 

14. ст. 3. истог закона прописано је да се одредбе овог закона примењују на залогу права 

интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар завода надлежног 

за интелектуалну својину. Према важећем Закону о правној заштити дизајна, упис залоге у 

одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину има деклараторно дејство. Да би се 

обај проблем решио неопходно је новим законом установити да упис залоге у одговарајући 

регистар Завода за интелектуалну својину има конститутивно дејство.  

3. Према важећем Закону о индустријском дизајну, све одлуке Завода за 

интелектуалну својину су коначне и против њих се може покренути управни спор. Имајући 

у виду да се у пракси показало да интереси странака нису остварени на адекватан начин у 

управном спору, то је у циљу остваривања ефикасније управне контроле над законитошћу 

одлука Завода за интелектуалну својину неопходно увођење двостепености у одлучивању 

као једног од основних начела управног поступка. Чланом 214. Закона о општем управном 

поступку прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или 

другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације може 

изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. 
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3. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

Иако је важећи Закон о правној заштити дизајна у највећој мери усаглашен са 

релевантним прописима ЕУ и са решењима садржаним у Споразуму о трговинским 

аспектима права интелектуалне својине, током примене важећег закона у пракси показала 

се неопхдност да се учине побољшања појединих одредби постојећег закона у циљу јачања 

правне заштите која се пружа носиоцу индустријског дизајна. Један део ових проблема 

није могуће отклонити без измена важећег закона.   

Доношење новог закона је неопходно ради терминолошког усклађивања са 

Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2008) 

имајући у виду да је Закон о правној заштити дизајна (“Службени лист СЦГ” број 61/04) 

закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора.  

Конститутивно дејство уписа залоге у одговарајући регистар Завода за 

интелектуалну својину могуће је установити само доношењем новог закона, имајући у 

виду да према важећем закону упис залоге у одговарајући регистар има деклараторно 

дејство.   

Чланом 214. Закона о општем управном поступку прописано је да се против 

првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког 

органа управе, односно управне организације, може изјавити жалба само кад је то законом 

предвиђено. Имајући у виду да је сагласно члану 40. Закона о министарствима, Завод за 

интелектуалну својину посебна организација у чијој надлежности је вођење управног 

поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, то је увођење жалбеног 

поступка могуће само доношењем новог закона. 

 

4. На кога и како ће утицати предложена решења  
Предложена решења ће имати непосредан ефекат на све привредне субјекте 

(физичка и правна лица) која заштићени индустријски дизајн примењују на индустријске 

или занатске производе.  

Предложена решења која се односе на увођење права на жалбу и жалбеног 

поступка ће имати директног утицаја како на странке у поступку којима ће бити омогућено 

ефикасније одлучивање, тако и на Врховни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити 

растерећен. 

 

5. Трошкови које ће примена новог закона изазвати за грађане и привреду 

 

Примена новог закона неће изазвати нове трошкове за грађане и привреду.  

 

6. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове  

 

Позитивни ефекти доношења новог Закона о правној заштити индустријског 

дизајна су вишеструки и оправдавају трошкове поступка. Имајући у виду да индустријски 

дизајн представља аспект производа који га чини естетски пријемчивим и атрактивним, он 

није само уметнички или креативни елемент, већ доприноси комерцијалној вредности 

производа и олакшава његов маркетинг и комерцијализацију. Правна заштита 

индустријског дизајна значајно доприноси тржишном развоју производа и омогућава 

повратак уложене инвестиције. Правна заштита индустријског дизајна промовише 

креативност у индустријском и занатском сектору, доприноси експанзији привредних 

активности и повећава извозни потенцијал националних производа.  

 

7. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију  
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Имајући у виду да решења предвиђена предложеним законом имају за циљ јачање 

правне заштите носиоца права на индустријски дизајн и постизање веће ефикасности у 

поступку правне заштите индустријског дизајна, очекује се да ће привредни субјекти бити 

додатно мотивисани на правну заштиту индустријског дизајна што ће имати директног 

утицаја на стимулисање тржишне конкуренције.  

Исто тако, будући да правна заштита индустријског дизајна доприноси укупном 

тржишном развоју, то може да има и индиректног утицаја на појаву нових привредних 

субјеката.   

 

8. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу примедбе 

 Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије усвојеним на  

39. седници одржаној 28. априла 2009. године одређен је Програм  јавне расправе о радној 

верзији Нацрта закона о правној заштити индустријског дизајна. Јавна расправа је 

спроведена у периоду од 29. марта2009. године до 15. маја 2009. године. О времену 

одржавања јавне расправе јавност је обавештена преко сајта Завода за интелектуалну 

својину. Садржина радног текста Нацрта закона о правној заштити индустријског дизајна и 

образложење Нацрта закона о правној заштити индустријског дизајна стављени су на увид 

јавности путем сајта Завода за интелектуалну својину, а свим заинтересованим лицима је  

омогућено да у електронској форми, или поштом, доставе Заводу за интелектуалну својину 

своје примедбе и коментаре у вези са радним текстом Нацрта закона о правној заштити 

индустријског дизајна. У јавној расправи било је омогућено учешће свих субјеката 

заинтересованих за питања правне заштите индустријског дизајна.  

За све време трајања јавне расправе, Заводу за интелектуалну својину нису 

достављене било какве примедбе или сугестије у вези са радним текстом Нацрта закона о 

правној заштити индустријског дизајна. Разлог за ово свакако лежи у чињеници да је и 

важећи закон израђен у складу са светским стандардима који постоје у овој области, а 

предложена решења представљају додатна побољшања.   

 

 

9. Подаци о поступцима који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са 

правном заштитом индустријског дизајна за 2008. годину 

 

У току 2008. године домаћи и страни пријавиоци поднели су 153 пријава 

непосредно Заводу, од којих је 30 вишеструких, што чини укупно 227 дизајна. У односу на 

2007. годину број пријава поднетих непосредно Заводу мањи је за 11 пријава (око 6,3 %), а 

путем  Хашког аранжмана поднето је 351 пријава што је за 49 пријава мање у односу на 

2007. годину или око (13,96 %).  

Поступак по пријави за признање индустријског дизајна траје у просеку 10 месеци. 

При томе треба узети у то да се пријаве не испитују првих 6 месеци од датума 

подоношења, из разлога поштовања међународног права првенства које је регулисано 

чланом 25. Нацрта закона. Међународно право првенства значи да ће се правном или 

физичком лицу које је поднело уредну пријаву индустријског дизајна са дејством у некој 

земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације, признати у 

Републици Србији 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. Другим речима, могуће је да једна 

пријава која је касније поднета Заводу за интелектуалну својину ужива право првенства у 

односу на другу ранију пријаву. У таквој ситуацији, уколико би се свака пријава 

испитивала одмах по подношењу, била би могућа ситуација да право на индустријски 
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дизајн буде признато по ранијој пријави, иако нека каснија пријава ужива раније право 

првенства у односу на ту раније поднету пријаву. Имајући наведено у виду, као и обавезу 

испитивања новости дизајна, правна сигурност налаже да се са испитивањам пријаве 

сачека првих 6 месеци од датума њеног подношења.  

 

Структура пријављених дизајна у периоду од 1998. до 2008. године 

Година 
Хашки 

аранжман 

Националне пријаве 
Укупно Стране Домаће 

1998 806 13 118 937 

1999 825 13 141 979 

2000 913 11 99 1023 

2001 925 27 134 1086 

2002 934 14 181 1129 

2003 712 36 152 900 

2004 455 39 126 620 

2005 418 24 92 534 

2006 475 28 147 650 

2007 400 16 148 564 

2008 351 37 116 504 

 

 

 

Структура пријављених дизајна у 2008. години који су поднети непосредно Заводу  

Република Србија 116 75,82% 

Страни пријавиоци 37 24,18% 

Укупно 153 100% 

 

Током 2008. године окончан је поступак испитивања за 508 пријава, од тог броја 

поступак је окончан позитивно за 413 пријава, а негативно за 95 пријава. Од позитивно 

окончаних пријава, 62 су поднете непосредно Заводу, а 351 је поднето на основу Хашког 

аранжмана. Од 95 пријава за које је поступак негативно окончан, све су биле поднете 

непосредно Заводу. 

 

У 2008. години регистровано је укупно 413 дизајна, и то 351 на основу Хашког 

аранжмана, и 62 дизајна на основу пријава поднетих непосредно Заводу.  

Структура регистрованих дизајна у периоду од 1998. до 2008. године 

Година 
Хашки 

аранжман 

Националне регистрације 
Укупно Стране Домаће 

1998 806 20 109 935 

1999 825 1 23 849 

2000 913 5 14 932 

2001 925 20 62 1007 

2002 934 13 80 1027 

2003 712 13 71 796 
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Расподела дизајна регистрованих на основу пријава поднетих непосредно Заводу у 2008. 

год.  

Република Србија 45 72,58% 

Страни пријавиоци 17 27,42% 

Укупно 62 100% 

 

 

Поступајући по пријавама дизајна поднетим непосредно Заводу, Група за дизајн је 

издала је 65 исправа дизајна, донела је 93 закључка о одбацивању и 2 закључка о обустави 

поступка укупно 95 закључака, 1 решење је огласила ништавим и донела 1 решење о 

одбијању предлога за оглашавање ништавим, 9 закључака по предлозима за оглашавање 

ништавим решења о признању права на дизајн. Осим тога, урађено је 4 одговора на тужбу, 

248 резултата испитивања уредности, 53 резултата испитивања новости, 53 закључака о 

плаћању таксе ради добијања исправе, 6 решења о преносу права, 46 закључака о 

продужењу рока, 19 приоритетних уверења, 5 дописа и једно правно мишљење као и 13 

решења за привреду. 

 
 

2004 455 13 103 571 

2005 418 16 24 458 

2006 475 28 147 650 

2007 400 28 59 475 

2008 351 17 45 413 


