
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПАТЕНТИМА 

Члан 1. 

У Закону о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. 
закон) члан 2. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 

„6) регистар је збирка података коју у електронском облику води и 
одржава надлежни орган, а која се односи на поднете пријаве, признате 
патенте са сертификатима о додатној заштити, мале патенте и заступнике 
страног физичког или правног лица које нема седиште или пребивалиште на 
територији Републике Србије;”.  

У тачки 9) после речи: „по пријави,” речи: „патенту или малом патентуˮ 
замењују се речима: „захтеву за признање сертификата о додатној заштити, 
патенту, малом патенту, сертификату о додатној заштити или захтеву за упис 
европског патента у Регистар патената”. 

Тачка 20) мења се и гласи:  

„20) лек значи сваку супстанцу или комбинацију супстанци намењених за 
лечење или спречавање болести код људи или животиња и сваку супстанцу 
или комбинацију супстанци која се може применити на људима или 
животињама у сврху постављања медицинске дијагнозе или поновног 
успостављања, исправљања или измене физиолошких функција код људи или 
животиња;”. 

Тачка 21) мења се и гласи: 

„21) основни патент значи патент који је у захтеву за признање 
сертификата одређен од стране носиоца патента, а којим се штити производ из 
члана 113. став 2. овог закона, препарат из тачке 25. овог члана, поступак за 
добијање производа или примена производа;”. 

У тачки 22) подтачка (4) речи: „или њихових делова” бришу се, а тачка на 
крају замењује се тачком запетом. 

После подтачке (4) додаје се подтачка (5), која гласи: 

„(5) уништавање делова биљака, контрола или спречавање нежељеног 
раста биљака;” 

Тачка 24) мења се и гласи:  

„24) активна супстанца је супстанца или микроорганизам, укључујући 
вирусе, која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље, 
делове биљака или биљне производе;”. 

Тачка 25) мења се и гласи: 

„25) препарат је мешавина или раствор две или више супстанци, од којих 
је најмање једна активна супстанца, намењених за примену као средство за 
заштиту биља; 

У тачки 26) речи: „воће, поврће” замењују се речју: „плодове”. 

У тачки 27) после речи: „биље” додају се речи: „из тачке 26) овог члана”. 

У тачки 28) после речи: „царству” додају се запета и речи: „као и вируси, 
бактерије и микоплазме”, а тачка на крају замењује се тачком запетом. 
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После тачке 28) додају се тачке 29) и 30), које гласе:  

„29) подаци о подносиоцу пријаве, носиоцу патента, подносиоцу захтева 
или предлога, стицаоцу права или лиценце, залогодавцу и заложном повериоцу 
су: лично име и адреса физичког лица, односно пословно име и седиште 
правног лица. 

30) подаци о заступнику су: лично име и седиште заступничке 
канцеларије физичког лица, односно пословно име и седиште правног лица.ˮ 

Члан 2. 

После члана 2. додају се називи изнад чланова и чл. 2а и 2б, који гласе: 

„Прикупљање, обрада и заштита података 

Члан 2а 

Надлежни орган приликом прикупљања и обраде података о личности 
поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.  

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 2б 

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја садржаним 
у пријави патента, регистрима из члана 70. овог закона, списима објављених 
пријава патената, признатих патената, малих патената, сертификата о додатној 
заштити и другим информацијама којима располаже надлежни орган, остварује 
се у складу са законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног 
значаја.” 

Члан 3. 

У члану 9. став 1. тачка 3) после речи: „или животињеˮ додају се запета и 
речи: „као и биљке или животиње добијене искључиво битно биолошким 
поступкомˮ.  

Члан 4. 

У члану 10. став 3. речи: „које се примењујуˮ замењују се речима: „за 
употребуˮ.  

Члан 5. 

У члану 11. став 3. брише се. 

Члан 6. 

У члану 25. став 1. после речи: „сорти” запета и речи: „с тим да се тако 
добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе” бришу се. 

У ставу 2. после речи: „сагласност,ˮ додаје се реч: „ пољопривредниˮ. 

Члан 7. 

Назив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе: 

„Унакрсна принудна лиценца 

Члан 29. 

Кад оплемењивач биљака не може да стекне или користи право 
оплемењивача биљне сорте, а да тиме не повреди ранији патент, он може 
органу државне управе надлежном за послове пољопривреде поднети захтев 
за издавање принудне лиценце за коришћење заштићеног проналаска у обиму 
који је неопходан за коришћење права оплемењивача биљне сорте. 
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Ако принудна лиценца буде издата, носилац патента има право на 
унакрсну принудну лиценцу за коришћење заштићене биљне сорте, под 
разумним условима. 

Кад носилац патента који се односи на биотехнолошки проналазак не 
може да користи своје право, а да тиме не повреди раније право оплемењивача 
биљне сорте, може поднети органу државне управе надлежном за послове 
пољопривреде захтев за издавање принудне лиценце за коришћење заштићене 
биљне сорте.  

Aко принудна лиценца буде издата, носилац права оплемењивача 
биљне сорте има право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење 
заштићеног проналаска, под разумним условима. 

Принудна лиценца из ст. 1. и 3. овог члана не може бити искључива. 

Подносилац захтева за принудну лиценцу из ст. 1. и 3. овог члана мора 
доказати: 

1) да је безуспешно покушао да прибави уговорну лиценцу; 

2) да биљна сорта или проналазак представља значајан технички 
напредак од посебног економског интереса, у односу на проналазак заштићен 
патентом или заштићену биљну сорту. 

Принудна лиценца из ст. 1. и 3. овог члана може се преносити само 
заједно са производним погоном у којем се искоришћава проналазак за који је 
издата. 

За принудну лиценцу из ст. 1. и 3. овог члана стицалац лиценце дужан је 
да плаћа одговарајућу накнаду.ˮ 

Члан 8. 

У члану 67. став 2. мења се и гласи:  

„Против одлука надлежног органа из става 1. овог члана, може се 
изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке, ако овим 
законом није другачије прописано.ˮ 

Став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3.  

Члан 9. 

Назив изнад члана и члан 69. мењају се и гласе:  

„Таксе 

Члан 69. 

У управном поступку пред надлежним органом плаћају се републичке 
административне таксе, за које се надлежном органу достављају докази о 
уплатама.” 

Члан 10. 

Члан 70. мења се и гласи: 

„Члан 70. 

Надлежни орган води Регистар патената и Регистар малих патената. 

Регистар патената садржи: број пријаве патента; признати датум 
подношења пријаве; назив проналаска; ознаке по међународној класификацији 
патената; податке о праву првенства; податке о подносиоцу пријаве, носиоцу 
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патента и проналазачу или податак о достављеној изјави проналазача да не 
жели да буде наведен у пријави; податке о заступнику; датум објаве пријаве 
патента и број службеног гласила; датум накнадне објаве извештаја о 
претраживању и број службеног гласила; податке о променама које се односе 
на пријаву или патент (пренос права, лиценца, залога и др.); регистарски број 
патента; датум објаве патента и број службеног гласила; податке о сертификату 
о додатној заштити; као и податке о исходу поступка по поднетим пријавама. 

Поред података наведених у ставу 2. овог члана, за међународне 
пријаве патената, у Регистар патената уписује се број и датум подношења 
међународне пријаве патента и број и датум међународне објаве међународне 
пријаве патента. 

Поред података из ст. 2. и 3. овог члана, за проширене европске патенте 
и европске патенте, у Регистар патената уписује се број предмета и датум 
подношења захтева. 

Регистар малих патената садржи: број пријаве малог патента; признати 
датум подношења пријаве; назив проналаска; ознаке по међународној 
класификацији патената; податке о праву првенства; податке о подносиоцу 
пријаве, носиоцу малог патента и проналазачу или податак о достављеној 
изјави проналазача да не жели да буде наведен у пријави; податке о 
заступнику; податке о променама које се односе на пријаву или мали патент 
(пренос права, лиценца, залога и др.); регистарски број малог патента; датум 
објаве малог патента и број службеног гласила; податак о издатој потврди о 
испитивању признатог малог патента; податке о исходу поступка по поднетим 
пријавама.ˮ 

Члан 11. 

Члан 73. мења се и гласи: 

„Члан 73. 

Ако подносилац пријаве или носилац права упркос дужној пажњи коју су 
захтевале околности пропусти да, у прописаном року, предузме неку радњу у 
поступку, чија је непосредна правна последица губитак признатог датума 
подношења, права из пријаве или признатог права, надлежни орган решењем 
дозвољава поновно успостављање права, ако подносилац пријаве или носилац 
права у прописаном року: 

1) поднесе предлог за поновно успостављање права у писаној форми и 
предузме све пропуштене радње; 

2) наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме 
пропуштене радње и учини те разлоге вероватним; 

3) достави доказ о плаћеној републичкој административној такси. 

Ако надлежни орган дозволи поновно успостављање права, поништава 
одлуку коју је донео у вези са пропуштањем.  

Предлог за поновно успостављање права подноси се у року од три 
месеца од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је 
подносилац предлога касније сазнао за пропуштање, од дана сазнања за 
пропуштање, али не по протеку рока од 12 месеци од дана пропуштања рока 
или ако се предлог односи на неплаћање таксе за одржавање права, најкасније 
12 месеци од дана истека додатног рока за плаћање из члана 40. става 5. овог 
закона.  
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Предлог за поновно успостављање права поднет након истека рока из 
става 2. овог члана надлежни орган одбацује. 

Ако предлог за поновно успостављање права не испуњава прописане 
услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. тач. 1) и 
3) овог члана, надлежни орган писаним путем позива подносиоца предлога да 
отклони недостатке у примереном року. 

Ако подносилац предлога не поступи по позиву из става 5. овог члана 
надлежни, орган предлог за поновно успостављање права одбацује. 

Предлог за поновно успостављање права не може се поднети због 
пропуштања рока за предузимање следећих радњи у поступку: 

1) подношење предлога из става 1. овог члана; 

2) подношење захтева за продужење рока; 

3) подношење захтева за наставак поступка; 

4) радњи у поступцима пред надлежним органом у којима учествује 
више странака; 

5) подношење захтева за обнову права првенства и захтева за 
исправљање или допуну захтева за признање права првенства. 

Предлог за поновно успостављање права поднет због пропуштања 
радњи наведених у ставу 7. овог члана надлежни орган одбацује. 

Надлежни орган не може одбити предлог из става 1. овог члана, у 
целости или делимично, уколико претходно не обавести подносиоца предлога о 
разлозима одбијања и не позове га да се у року од два месеца писмено изјасни 
о тим разлозима.  

Свако савесно лице које је отпочело коришћење у производњи 
проналаска који је предмет објављене пријаве или које је извршило све 
неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења у времену између 
губитка права и објаве података о усвајању предлога за поновно успостављање 
права, има право да настави коришћење проналаска искључиво у производне 
сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе.” 

Члан 12. 

Члан 74. мења се и гласи: 

„Члан 74. 

Ако је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок одређен од 
стране надлежног органа за предузимање радње у поступку пред надлежним 
органом у вези са пријавом или признатим правом из члана 107. став 6, члана 
149. став 8. и члана 120. став 3. овог закона, може поднети захтев за наставак 
поступка у вези са пријавом или признатим правом, а надлежни орган решењем 
одобрава наставак поступка, под условом да подносилац пријаве или носилац 
права:  

1) поднесе захтев за наставак поступка у писаној форми и изврши све 
пропуштене радње у прописаном року; 

2) достави доказ о плаћеној републичкој административној такси. 

Ако надлежни орган дозволи наставак поступка, поништава одлуку коју је 
донео у вези са пропуштањем.  

Захтев за наставак поступка може се поднети у року од три месеца од 
дана пријема обавештења надлежног органа о пропуштању рока одређеног од 
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стране надлежног органа или од пријема обавештења о губитку права као 
непосредној правној последици пропуштања рока.  

Захтев за наставак поступка поднет након истека рока из става 3. овог 
члана надлежни орган одбацује. 

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 3. овог члана, 
надлежни орган захтев за наставак поступка одбацује.  

Ако захтев за наставак поступка не испуњава прописане услове у 
погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. овог члана, 
надлежни орган писаним путем позива подносиоца захтева да отклони 
недостатке у примереном року. 

Ако подносилац захтева не поступи по позиву из става 6. овог члана, 
надлежни орган захтев за наставак поступка одбацује. 

Захтев за наставак поступка не може се поднети ако је пропуштен рок: 

1) из става 3. овог члана; 

2) за подношење захтева за обнову права првенства и захтева за 
исправљање или допуну захтева за признање права првенства; 

3) за подношење предлога за поновно успостављање права из члана 
73. овог закона; 

4) за подношење другог или било ког каснијег захтева за продужење 
рока; 

5) за радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује 
више странака. 

Захтев за наставак поступка поднет због пропуштања рокова наведених 
у ставу 8. овог члана надлежни орган одбацује.  

Aко је надлежни орган усвојио захтев из става 1. овог члана на 
одговарајући начин примењује се одредба члана 73. став 10. овог закона.”  

Члан 13. 

У члану 75. став 1. после речи: „адресе носиоца права или подносиоца 
пријаве” додају се запета и речи: „као и друге промене”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи: регистарски број 
патента или малог патента, број пријаве, податке о носиоцу права и подносиоцу 
пријаве и назначење врсте промене.”  

У ставу 5. реч: „прописанеˮ замењује се речима: „републичке 
административнеˮ. 

После става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

„Право да поднесу захтев за промену имена и адресе проналазача имају 
подносилац пријаве, носилац права и проналазач.” 

Став 10. брише се. 
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Члан 14. 

Члан 76. мења се и гласи: 

„Члан 76. 

Језичке грешке, грешке у писању, као и друге сличне неисправности у 
поднесцима и актима, исправљају се на основу писаног захтева подносиоца 
пријаве, носиоца права или по службеној дужности.” 

Члан 15. 

У члану 80. став 1. мења се и гласи: 

„Захтев за признање права садржи изричито назначење да се тражи 
признање патента или малог патента, податке о подносиоцу пријаве, податке о 
проналазачу, односно напомену о изјави да проналазач не жели да буде 
наведен у пријави, назив проналаска који јасно и сажето изражава суштину 
проналаска и који не сме да садржи измишљене или комерцијалне називе, 
жигове, имена шифре, скраћенице за уобичајене производе и сл; захтев са 
подацима о затраженом праву првенства: датум, број пријаве и земља у којој је 
поднета пријава која служи као основ за признање права првенства; податке о 
излагању на међународној изложби ако је проналазак био излаган; број 
првобитне пријаве, у случају подношења издвојене пријаве; број основне 
пријаве или основног патента у случају подношења допунске пријаве патента; 
податке о осталим деловима пријаве (број страница описа проналаска, број 
патентних захтева и број страница нацрта); потпис подносиоца пријаве.”  

Став 4. мења се и гласи: 

„Ако проналазач не жели да његово име буде наведено у захтеву за 
признање права, регистрима, као ни у другим исправама предвиђеним овим 
законом, подносилац пријаве је дужан да достави надлежном органу писану 
изјаву проналазача о томе.” 

Став 6. мења се и гласи: 

„Надлежни орган ближе одређује прилоге који се подносе уз захтев за 
признање права.” 

Члан 16. 

Члан 82. мења се и гласи: 

„Члан 82. 

Проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из 
одговарајуће области може извести. 

Ако проналазак обухвата употребу биолошког материјала или се односи 
на биолошки материјал који није доступан јавности и који не може бити описан у 
пријави патента на начин који омогућава стручњаку из одговарајуће области да 
проналазак изведе, сматраће се да опис проналаска испуњава услов из става 
1. овог члана ако: 

1) је узорак биолошког материјала депонован, најкасније на датум 
подношења пријаве патента у надлежној депозитној установи; 

2) пријава патента садржи све информације о карактеристикама 
депонованог биолошког материјала које су доступне подносиоцу пријаве до 
дана подношења пријаве; 

3) су у пријави патента назначени назив и адреса надлежне депозитне 
установе, број под којим је биолошки материјал депонован и датум 



8 
 

депоновања. Подаци о извршеном депоновању се могу доставити накнадно до 
завршетка техничких припрема за објаву пријаве патента или до дана 
подношења захтева за превремену објаву. 

Надлежна установа из става 2. овог члана је установа која је одређена 
на основу Закона о потврђивању Будимпештанског споразума о међународном 
признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања („Службени 
лист СРЈ – Међународни уговориˮ, број 3/93). 

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин описа проналаска, 
услове за издавање узорка депонованог биолошког материјала, поновно 
депоновање биолошког материјала, као и начин достављања пописа секвенци 
откривених у опису проналаска.” 

Члан 17. 

У члану 86. став 1. тачка 3) речи: „и у случају да опис не испуњава 
прописане услове” бришу се. 

Члан 18. 

Члан 88. мења се и гласи: 

„Члан 88. 

Ако подносилац пријаве патента или носилац патента допуни или 
усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента, за 
извршену допуну, или усавршавање, може поднети допунску пријаву која не 
задржава датум подношења основне пријаве. 

Допунска пријава патента се може поднети на основну пријаву или на 
основни патент.  

Одустанком од основне пријаве патента обуставља се поступак по 
допунској пријави. Ако се поступак по основној пријави обустави из било ког 
другог разлога, подносилац пријаве има право, у року од три месеца од дана 
правноснажности одлуке о обустави поступка, да поднесе надлежном органу 
захтев да допунска пријава постане основна. 

Ако подносилац пријаве не поднесе у прописаном року захтев да 
допунска пријава постане основна, надлежни орган обуставља поступак по 
допунској пријави.  

На основу допунске пријаве, може се стећи допунски патент, с тим што 
он не може бити признат пре признања основног патента. 

Ако основни патент престане да важи или решење о његовом признању 
буде поништено, носилац патента има право да у року од три месеца од датума 
престанка патента или правноснажности одговарајућег решења, поднесе 
надлежном органу захтев да допунски патент постане основни. 

Ако носилац патента не поднесе у прописаном року захтев да допунски 
патент постане основни, надлежни орган доноси решење о престанку важења 
допунског патента. 

Ако постоји више допунских пријава или патената, само један од њих 
постаје основни, а остали се, као допунски, на захтев подносиоца пријаве или 
носиоца патента, који се подноси у року из става 6. овог члана, везују за 
основну пријаву или патент.” 
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Члан 19. 

Члан 97. мења се и гласи:  

„Члан 97. 

По пријему пријаве, надлежни орган испитује да ли су испуњени услови 
из члана 86. овог закона за признање датума подношења пријаве. 

Ако надлежни орган, приликом признавања датума подношења пријаве 
патента, утврди да у пријави патента недостаје део описа или да пријава 
патента садржи позив на нацрт који недостаје, позива подносиоца пријаве да у 
року од два месеца од пријема позива достави део описа односно нацрт, који 
недостаје. 

Ако подносилац пријаве достави део описа односно нацрт који је 
недостајао, у року од два месеца од подношења пријаве патента или у року из 
става 2. овог члана у случају када је надлежни орган позвао подносиоца 
пријаве да достави део описа односно нацрт, надлежни орган признаје као 
датум подношења пријаве патента, датум када је подносилац пријаве доставио 
део описа односно нацрт, који је недостајао. 

Ако подносилац пријаве достави део описа, односно нацрт који је 
недостајао, у року из става 2. овог члана, а при подношењу пријаве патента је 
захтевао право првенства, признати датум подношења пријаве патента остаје 
датум када су испуњени услови из члана 86. овог закона, под условом да је део 
описа, односно нацрт, који је недостајао у потпуности садржан у ранијој пријави 
патента.  

Ако подносилац пријаве не поступи по позиву надлежног органа у року из 
става 2. овог члана, сматраће се да се није ни позвао на део описа или на 
нацрт.  

Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року из става 2. овог 
члана, надлежни орган као датум подношења пријаве признаје датум кад је 
подносилац пријаве отклонио уочене недостатке. 

Ако пријава садржи позив на нацрт који није садржан у пријави, 
надлежни орган позива подносиоца пријаве да достави нацрт у року од два 
месеца. Ако подносилац достави нацрт у прописаном року, датумом 
подношења пријаве сматраће се датум пријема нацрта. Уколико нацрт не буде 
достављен, сматраће се да се подносилац на нацрт није ни позвао. 

Пријава којој је признат датум подношења, уписује се у Регистар 
патената или Регистар малих патената.  

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из става 2. овог 
члана, надлежни орган пријаву одбацује.ˮ 

Члан 20. 

У члану 98. став 3. реч: „нарочитоˮ брише се. 

Став 4. брише се. 

Члан 21. 

Члан 99. мења се и гласи: 

„Члан 99. 

После признања датума подношења пријаве, надлежни орган испитује 
да ли је: 
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1) плаћена такса за подношење пријаве и достављен доказ о уплати 
републичке административне таксе; 

2) достављено уредно пуномоћје заступника или изјава о заједничком 
представнику, у одговарајућем случају; 

3) у пријави назначен проналазач, односно да ли постоји његова изјава 
да не жели да буде наведен у пријави; 

4) поднет уредан захтев за признање права првенства; 

5) достављена изјава о основу стицања права на подношење пријаве; 

6) ако је подносилац пријаве страно лице, пријава поднета у складу са 
чланом 5. овог закона; 

7) садржај пријаве у складу са чланом 79. овог закона; 

8) задовољена форма списа у пријави;  

9) нацрт сачињен у складу са чланом 85. овог закона;  

10) апстракт сачињен у складу са чланом 84. овог закона; 

Ако се испитивањем из става 1. овог члана утврди да пријава није 
састављена у складу с одредбом става 1. овог члана, надлежни орган, уз 
навођење разлога, позива подносиоца пријаве да у року који не може бити 
краћи од два месеца, нити дужи од три месеца отклони недостатке.  

На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган може 
продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не 
дуже од три месеца. 

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, 
осим у случају недостављања изјаве о заједничком представнику, надлежни 
орган пријаву одбацује. 

Надлежни орган ближе прописује форму списа у пријави из става 1. 
тачка 8) овог члана.” 

Члан 22. 

У члану 100. став 10. речи: „садржину захтева за израду извештаја о 
претраживању и” бришу се. 

Члан 23. 

Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

Пријава патента објављује се у службеном гласилу у најкраћем року, и 
то: 

1) након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења 
пријаве, а ако је затражено право првенства, рачунајући од датума тог 
првенства или 

2) на захтев подносиоца пријаве, пријава патента може се објавити и 
раније. 

Пријава патента се објављује истовремено када се издаје и патентни 
спис, уколико одлука о признању патента ступи на снагу пре истека рока 
наведеног у ставу 1. тачка 1) овог члана. 
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Пријава патента се не објављује ако подносилац одустане од пријаве 
или је пријава патента одбачена пре завршетка техничких припрема за њену 
објаву. 

Надлежни орган ближе прописује када се техничке припреме за објаву 
пријаве патента сматрају завршеним, као и садржину објаве пријаве патента. 

За сваки број службеног гласила надлежни орган на својој интернет 
страници објављује када се техничке припреме за објаву пријаве патента 
сматрају завршеним.” 

Члан 24. 

У члану 103. став 1. речи: „достављања извештаја о претраживању” 
замењују се речима „објаве извештаја о претраживању у службеном гласилу.”  

Члан 25. 

У члану 104. став 5. мења се и гласи: 

„Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из 
става 1. овог члана, обавештава подносиоца пријаве о резултатима 
испитивања и позива да отклони констатоване недостатке, односно да се 
изјасни о разлозима због којих се патент не може признати, у року који не може 
бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца.” 

Члан 26. 

После члана 112. додаје се члан 112а, који гласи: 

„Члан 112а 

Надлежни орган ближе уређује начин претраживања стања технике и 
редослед радњи службеног лица у поступку суштинског испитивања пријаве 
патента.” 

Члан 27. 

Назив изнад члана 113. мења се и гласи: „Област примене”. 

У члану 113. став 2. реч: „мешавина” замењује се речју: „комбинација”. 

Члан 28. 

Члан 114. мења се и гласи: 

„Члан 114. 

У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната 
сертификатом односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање у 
промет одговарајућег лека за људе или животиње и на сваку примену 
производа као лека за коју је дозвола издата пре истека рока важења 
сертификата.  

У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната 
сертификатом односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање 
одговарајућег средства за заштиту биља у промет и на сваку примену 
производа као средства за заштиту биља за коју је дозвола издата пре истека 
рока важења сертификата. 

У складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, сертификат обезбеђује 
иста права као и основни патент и подлеже истим ограничењима и истим 
обавезама.” 
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Члан 29. 

Члан 116. мења се и гласи: 

„Члан 116. 

Сертификат се признаје на основу поднетог захтева, ако су на дан 
његовог подношења испуњени следећи услови:  

1) да је производ заштићен основним патентом који је на снази; 

2) да је у складу са посебним прописима издата важећа дозвола за 
стављање производа у промет као лека за људе или животиње, односно 
средства за заштиту биља;  

3) да производ већ није био предмет заштите сертификатом; 

4) да је дозвола из тачке 2) овог члана прва дозвола за стављање 
производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту 
биља на територији Републике Србије; 

5) да је прва дозвола издата после 1. јануара 2005. године.” 

Члан 30. 

У члану 117. став 2. речи: „објаве података о признању патента из члана 
111. овог закона” замењују се речима: „признања патента”. 

Члан 31. 

Члан 118. мења се и гласи: 

„Члан 118. 

Захтев за признање сертификата садржи: 

1) податке о подносиоцу захтева: име, презиме и адресу ако је у 
питању физичко лице или назив и седиште ако је у питању правно лице; 

2) податке о заступнику, уколико је именован; 

3) број признатог основног патента и назив проналаска; 

4) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет издате 
од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији 
Републике Србије. 

Уз захтев за признање сертификата подноси се: 

1) дозвола за стављање производа у промет издата од стране органа 
надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије, 
као и сажетак карактеристика производа; 

2) доказ о уплаћеној републичкој административној такси.  

Подаци о захтеву за признање сертификата уписују се у Регистар 
патената надлежног органа.” 

Члан 32. 

Члан 119. мења се и гласи:  

„Члан 119. 

У поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни 
орган утврђује следеће: 

1) да ли је захтев поднет у року прописаном чланом 117. овог закона; 
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2) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све 
податке и прилоге прописане чланом 118. ст. 1. и 2. овог закона; 

3) да ли је основни патент био важећи у време подношења захтева за 
признање сертификата и да ли је подносилац захтева истовремено и носилац 
основног патента. 

Ако захтев за признање сертификата не испуњава све услове из става 1. 
овог члана, надлежни орган позива подносиоца захтева да у року од 30 дана од 
дана пријема позива отклони недостатке наведене у позиву, односно да се о 
њима изјасни. 

Ако подносилац захтева у прописаном року не отклони недостатке 
наведене у позиву, односно о њима се не изјасни, надлежни орган захтев за 
признање сертификата одбацује. 

Ако су испуњени услови из става 1. овог члана или ако подносилац 
захтева отклони недостатке у року из става 2. овог члана, надлежни орган 
признаје као датум подношења захтева за признање сертификата датум када је 
сертификат поднет надлежном органу. 

Након признања датума подношења пријаве надлежни орган одбија 
промену захтева за признање сертификата у погледу основног патента. 

Ако захтев за признање сертификата испуњава услове из става 1. овог 
члана, надлежни орган утврђује да ли су на дан подношења захтева испуњени 
сви услови за признање сертификата прописани овим законом. 

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови за признање 
сертификата прописани овим законом, обавештава подносиоца о резултатима 
испитивања и позива да отклони утврђене недостатке, односно да се изјасни о 
разлозима због којих се сертификат не може признати, у року од два месеца од 
дана пријема обавештења. 

На образложени захтев подносиоца, надлежни орган доноси закључак о 
продужењу рока из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али 
не дуже од три месеца, под условом да је достављен доказ о уплати 
републичке административне таксе. 

Ако подносилац захтева пропусти да у остављеном року одговори на 
обавештење о резултатима испитивања из става 2. овог члана, надлежни орган 
одбацује захтев за признање сертификата.  

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови за признање 
сертификата прописани овим законом, доноси решење о одбијању захтева за 
признање сертификата.” 

Члан 33. 

Члан 120. мења се и гласи:  

„Члан 120. 

Ако су испуњени услови за признање сертификата прописани овим 
законом и ако је достављен доказ о уплати трошкова објаве, надлежни орган 
доноси решење о признању сертификата којим се одређује његово трајање.  

Ако је истекао законски рок важења основног патента, надлежни орган 
доноси решење из става 1. овог члана, уколико су плаћене и све доспеле 
годишње таксе за одржавање сертификата којима је истекао додатни рок за 
плаћање. 
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Уколико подносилац захтева не плати таксе из ст. 1. и 2. овог члана у 
року који је за то одређен, надлежни орган захтев одбацује.” 

Члан 34. 

Члан 121. мења се и гласи:  

„Члан 121. 

Надлежни орган у службеном гласилу објављује податке из захтева за 
признање сертификата прописане чланом 118. став 1. овог закона, податке о 
сертификату, податак о одбијању или одбацивању сертификата, као и о 
податак о престанку важења сертификата.” 

Члан 35. 

У члану 123. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„У сврху одређивања важења сертификата из става 1. овог члана, за 
производ који је обухваћен дозволом за стављање у промет средства за 
заштиту биља, узима се датум издавања прве привремене дозволе за 
стављање у промет, само ако је привремена дозвола непосредно праћена 
коначном дозволом за стављање у промет за исти производ.” 

Члан 36. 

После члана 123. додају се назив изнад члана и члан 123а, који гласе: 

„Продужење важења сертификата 

Члан 123а 

Важење сертификата за лек из члана 123. ст. 1. и 2. овог закона може се 
продужити за шест месеци, ако су за лек завршена сва потребна испитивања по 
одобреном педијатријском истраживачком плану у државама чланицама 
Европске уније, под условом да је дозвола за стављање лека у промет издата у 
свим државама чланицама Европске уније, у складу са посебним прописима.ˮ 

Члан 37. 

Члан 124. мења се и гласи: 

„Члан 124. 

За одржавање важења сертификата плаћа се републичка 
административна такса, рачунајући од датума почетка важења сертификата.ˮ 

Члан 38. 

Члан 125. мења се и гласи: 

„Члан 125. 

Сертификат престаје да важи: 

1) истеком временског периода из члана 123. овог закона; 

2) ако се носилац одрекне сертификата, сертификат престаје да важи 
наредног дана од дана достављања надлежном органу писане изјаве о 
одрицању; 

3) ако годишња такса из члана 124. овог закона није благовремено 
плаћена и није достављен доказ о извршеној уплати, наредног дана од дана 
истека рока из члана 124. овог закона; 

4) ако производ за који је признат сертификат више не може бити у 
промету због престанка важења дозволе из било ког разлога. 
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Надлежни орган одлучује о престанку сертификата у случају из става 1. 
тачка 4) овог члана по службеној дужности, или на захтев. 

О престанку важења сертификата надлежни орган доноси решење.  

Решење донето у случајевима из става 1. тач. 2) и 3) овог члана је 
коначно и против њега се може покренути управни спор.” 

Члан 39. 

Члан 127. мења се и гласи: 

„Члан 127. 

Решење о признању сертификата о додатној заштити оглашава се 
ништавим: 

1) ако је сертификат признат противно условима прописаним овим 
законом; 

2) ако је основни патент престао да важи у складу са чл. 41, 42. и 43. 
овог закона; 

3) ако је основни патент оглашен ништавим у потпуности или 
делимично, због чега производ за који је сертификат издат више није обухваћен 
патентним захтевима или ако након престанка основног патента постоје 
разлози који би такав поништај оправдали. 

На оглашавање ништавим сертификата о додатној заштити сходно се 
примењују одредбе овог закона које се односе на поступак по предлогу за 
оглашавање ништавим решења о признању патента. 

Ако је основни патент оглашен ништавим у потпуности или делимично, 
надлежни орган може по службеној дужности огласити ништавим и 
сертификат.” 

Члан 40. 

У члану 130. став 3. реч: „прописанеˮ замењује се речима: „републичке 
административнеˮ. 

У ставу 10. после речи: „предлога” додају се речи: „и позвати га да у року 
из става 5. овог члана достави образложене примедбе”. 

Став 11. мења се и гласи: 

„Уколико носилац права не достави патентне захтеве у измењеном 
облику или га надлежни орган није позвао да достави патентне захтеве у 
измењеном облику, надлежни орган обавештава странке у поступку о тексту 
патентних захтева са којим намерава да одржи патент или мали патент у 
важности у измењеном облику и позива их да поднесу образложене примедбе у 
року из става 5. овог члана.” 

После става 13. додаје се нови став 14, који гласи: 

„На образложени захтев носиоца права или подносиоца предлога, уз који 
се доставља доказ о уплати републичке административне таксе, надлежни 
орган продужава рок из става 5. овог члана за време које сматра примереним.” 

Досадашњи ст. 14. и 15. постају ст. 15. и 16. 

Досадашњи став 16, који постаје став 17, мења се и гласи: 

„Решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог 
патента надлежни орган доноси под условом да је плаћена републичка 
административна такса за објаву прописаних података из решења о 
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делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента и такса 
штампања патентног списа у измењеном облику.”  

У досадашњем ставу 17, који постаје став 18, број: „16.” замењује се 
бројем: „17.”. 

Досадашњи став 18. постаје став 19. 

Члан 41. 

Назив изнад члана и члан 132. мењају се и гласе: 

„Повреда права и право на тужбу 

Члан 132. 

Повредом права из објављене пријаве патента, патента или малог 
патента сматра се свако неовлашћено предузимање радњи из чл. 14. и 15. овог 
закона. 

Тужбу због повреде права или постојања озбиљне опасности да ће 
право бити повређено надлежом суду може да поднесе: подносилац пријаве 
патента, носилац права или стицалац лиценце. 

Подносилац пријаве или стицалац лиценце има право на тужбу након 
објаве пријаве патента. 

Стицалац лиценце може да поднесе тужбу надлежном суду због повреде 
права у обиму у комe је на основу закона или уговора стекао право на 
искоришћавање проналаска, уколико другачије није уговорено. 

Ако су више лица носиоци права или носиоци права из објављене 
пријаве патента на истом проналаску сваки од њих је овлашћен да у своје име и 
за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.” 

Члан 42. 

Члан 133. мења се и гласи: 

„Члан 133. 

Тужбом се може захтевати нарочито: 

1) утврђење повреде права или озбиљне опасности да ће право бити 
повређено; 

2) забрана радњи којима се повређује право или радњи које 
представљају озбиљну опасност да ће право бити повређено, као и забрана 
понављања таквих или сличних радњи под претњом новчане казне; 

3) накнада штете због повреде права; 

4) објављивање пресуде о трошку туженог; 

5) одузимање, односно трајно искључење из промета или уништење, 
или преиначење без било какве накнаде, производа који су настали или 
стечени повредом права; 

6) забрана отуђења, одузимање или уништење, без било какве 
накнаде, материјала и предмета (прибор, алат) који су претежно употребљени у 
стварању производа којима се повређује право. 

У случају повреде права тужба се може поднети и против лица чије су 
услуге коришћене при повреди права (посредник). 

При одлучивању о тужбеном захтеву из става 1. тачка 4) овог члана, суд 
одлучује у којем ће средству јавног информисања бити објављена пресуда. Ако 
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суд одлучи да се објави само део пресуде, при одлучивању о тужбеном 
захтеву, одредиће да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из 
којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је извршио повреду. 

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд 
узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде и тужбених захтева, као и 
интерес трећих лица. 

Подносилац пријаве има право на накнаду штете од датума објаве. 

На питања у вези са накнадом штете нанете повредом права, која нису 
уређена овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређују 
облигациони односи.” 

Члан 43. 

После члана 133. додају се назив изнад члана и члан 133а, који гласе: 

„Накнада штете 

Члан 133а 

Оштећени има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете. 

При одређивању висине накнаде штете суд узима у обзир све околности 
конкретног случаја, као што су негативне економске последице које трпи 
оштећени, укључујући изгубљену добит и добит коју је штетник остварио 
повредом права.  

Суд може уместо накнаде штете из става 1. овог члана, када околности 
случаја то оправдавају, да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може 
бити нижа од накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета 
заштите, да је то коришћење било законито. 

Лице које повреду права није учинило намерно или крајњом непажњом, 
дужно је да оштећеном надокнади штету само у висини добити коју је 
остварило повредом права.” 

Члан 44. 

Члан 134. мења се и гласи: 

„Члан 134. 

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено 
или да постоји озбиљна опасност да ће бити повређено, суд може одредити 
привремену меру: 

1) одузимања, односно искључења из промета производа којима се 
повређује право; 

2) одузимања или забрану отуђења материјала и предмета (прибор, 
алат) претежно употребљених у стварању производа којима се повређује 
право, односно претежно намењених стварању производа којима се повређује 
право; 

3) забране предузимања радњи којима се повређује право или које 
представљају озбиљну опасност да ће право бити повређено. 

Привремена мера се може, под истим условима, одредити и против 
сваког лица чије услуге је користило лице које вређа право (посредник).  

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено 
или да постоји озбиљна опасност да ће бити повређено приликом обављања 
привредне делатности и које учини вероватним постојање опасности која би 
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осујетила или знатно отежала накнаду штете, суд може, поред привремених 
мера из става 1. овог члана, одредити и привремену меру: 

1) заплене покретне и непокретне имовине лица против кога се 
привремена мера предлаже;  

2) забране исплата новчаних средстава са рачуна лица против кога се 
привремена мера предлаже. 

Ради одређивања и спровођења привремене мере из става 3. овог члана 
суд може наложити достављање банкарских, финансијских, пословних или 
других докумената и података или наложити да се омогући приступ тим 
документима и подацима. 

На лице коме је изречена забрана из става 1. тач. 2) и 3) и става 3. тачка 
2) овог члана, као и налог из става 4. овог члана, а које не поступи по забрани, 
односно налогу, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 
извршење и обезбеђење.”  

Члан 45. 

Назив изнад члана и члан 135. мењају се и гласе:  

„Поступак за одређивање привремене мере 

Члан 135. 

Суд може одредити привремену меру одмах по пријему предлога за 
одређивање привремене мере и без претходног изјашњења противне странке, 
а нарочито ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи 
ненадокнадиву штету.  

Решење којим је одређена привремена мера, у случају из става 1. oвог 
члана, доставља се странкама у поступку без одлагања, а најкасније одмах по 
спровођењу мере. 

Када је привремена мера одређена пре покретања парничног или другог 
поступка, тужба, односно предлог за покретање другог поступка ради 
оправдања мере, мора се поднети у року од 30 дана од дана доношења 
решења о одређивању привремене мере.” 

Члан 46. 

После члана 135. додају се називи изнад чланова и чл. 135а и 135б, који 
гласе: 

„Укидање привремене мере и накнада штете 

Члан 135а 

Ако у року из члана 135. став 3. овог закона тужба не буде поднета, 
односно не буде покренут други поступак ради оправдања привремене мере, 
суд на предлог лица против кога је привремена мера одређена обуставља 
поступак и укида спроведене радње. 

Ако поступак по привременој мери буде обустављен и спроведене 
радње буду укинуте у складу са овим чланом, или ако суд утврди да повреда 
права није учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити 
повређено, лице против кога је одређена привремена мера има право на 
накнаду штете која јој је нанета привременом мером. 

Суд може условити одређивање привремене мере полагањем 
одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају настанка штете из 
става 2. овог члана. 



19 
 

Сходна примена закона којим се уређује извршење и обезбеђење 

Члан 135б 

На питања у вези са поступком одређивања привремене мере, која нису 
уређена овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују 
извршење и обезбеђење.” 

Члан 47. 

Члан 136. мења се и гласи:  

„Члан 136. 

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено 
или да ће бити повређено, суд може у току, као и пре покретања парничног 
поступка, одредити обезбеђење доказа, под условом да поверљиве 
информације буду заштићене. 

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

1) узимање детаљног описа производа којима се повређује право, са 
или без узимања узорака тих производа;  

2) одузимање производа или дела производа којима се повређује 
право, а ако је то оправдано, и одузимање материјала и предмета (прибор, 
алат) претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа 
којима се повређује право, као и докумената који се односе на наведено.” 

Члан 48. 

После члана 136. додају се називи изнад чланова и чл. 136а-136г, који 
гласе: 

„Поступак за обезбеђење доказа 

Члан 136а 

Суд може одредити обезбеђење доказа одмах по пријему предлога за 
обезбеђење доказа и без изјашњења противне странке, а нарочито ако постоји 
опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако 
постоји очигледна опасност да ће докази бити уништени.  

Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог 
члана, доставља се странкама у поступку без одлагања, а најкасније одмах по 
спровођењу мере. 

Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка, 
тужба се мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о 
одређивању обезбеђења доказа. 

Укидање обезбеђења доказа и накнада штете 

Члан 136б 

Ако у року из члана 136а став 3. овог закона тужба не буде поднета, суд 
на предлог противне странке обуставља поступак и укида спроведене радње.  

Ако поступак обезбеђења доказа буде обустављен и спроведене радње 
буду укинуте, или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није 
постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено, противна странка 
има право на накнаду штете која му је нанета обезбеђењем доказа. 

Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем 
одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка 
штете из става 2. овог члана. 
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Прибављање доказа 

Члан 136в 

Ако се странка у поступку која је учинила вероватним своје тврдње 
позива на доказ који се налази у поседу противне странке, суд противној 
странци налаже да достави тај доказ водећи рачуна о примени прописа о 
заштити поверљивих информација.  

Под условима из става 1. овог члана, у случају да је право повређено 
приликом обављања привредне делатности, суд, на предлог једне странке у 
поступку, позива другу странку да достави банкарске, финансијске и пословне 
документе који се налазе у њеном поседу, под условом да поверљиве 
информације буду заштићене. 

Сходна примена закона којим се уређује парнични поступак 

Члан 136г 

На питања у вези са поступком за обезбеђење доказа, која нису уређена 
овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује парнични 
поступак.” 

Члан 49. 

Члан 139. мења се и гласи: 

„Члан 139. 

Суд може, на оправдан захтев лица чије је право повређено, наложити 
лицу које је извршило повреду права да пружи информације о лицима која су 
учествовала у повреди права, као и о пореклу и дистрибутивним каналима 
производа или услуга којима се повређује право, као и да преда документе који 
су у вези са повредом права. 

Достављање информација из става 1. овог члана суд може наложити и 
другом лицу: 

1) код кога су пронађени производи којима се повређује право 
приликом обављања привредне делатности;  

2) које користи услуге којима се право повређује приликом обављања 
привредне делатности; 

3) које приликом обављања привредне делатности пружа услуге које се 
користе у активностима које повређују право; 

4) које је лице из тач. 1), 2) или 3) овог става навело као лице укључено 
у производњу или дистрибуцију производа 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 
производа или пружање услуга, као и подаци о продавцима који те производе 
продају;  

2) подаци о количини произведених, испоручених или наручених 
производа или услуга, као и подаци о ценама оствареним за те производе или 
услуге. 

Ако лица из ст. 1. и 2. овог члана из неоправданих разлога не поступе по 
налогу суда и не доставе тражене информације, одговараће за штету која на тај 
начин настане.” 
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Члан 50. 

Члан 149. мења се и гласи:  

„Члан 149. 

„Европски патент у коме је назначена Република Србија, под условима 
из ст. 2-6. овог члана, од датума када је од стране Европског завода за патенте 
објављен податак о признању европског патента, обезбеђује једнака права као 
и национални патент у складу са овим законом. 

У року од три месеца од датума објаве података о признању европског 
патента, носилац патента доставља надлежном органу: 

1) захтев за упис европског патента у регистар патената;  

2) патентни спис како је објављен у службеном гласилу Европског 
завода за патенте преведен на српски језик; 

3) доказ о плаћеним трошковима објаве. 

Ако Европски завод за патентe одржи европски патент на снази са 
измењеним патентним захтевима, носилац патента доставља надлежном 
органу превод измењеног патентног списа на српски језик и доказ о плаћеној 
републичкој административној такси за објаву, у року од три месеца од датума 
објаве у службеном гласилу Европског завода за патенте, податка о одлуци да 
европски патент са изменама остаје на снази. 

Надлежни орган објављује сваки превод који је благовремено поднет на 
основу одредаба става 2. или става 3. овог члана. 

Ако превод из става 2. или става 3. овог члана није поднет благовремено 
или ако републичке административне таксе нису плаћенe у роковима из ст, 2. и 
3. овог члана, европски патент за Републику Србију се сматра неважећим од 
почетка. 

Сматра се да европски патент и пријава на којој је он заснован од 
почетка нису имали дејства из става 1. овог члана и члана 148. став 2. овог 
закона, у обиму у којем је тај патент пред Европским заводом за патенте 
оглашен ништавим, као и у обиму у коме је оглашен ништавим на основу 
решења из члана 131. овог закона. 

Надлежни орган доноси решење о упису европског патента у Регистар 
патената под условом да су достављени докази о плаћеном трошку штампања 
патентног списа на српски језик. 

Уколико подносилац захтева за упис европског патента у Регистар 
патената не достави доказ о плаћеном трошку из става 7. овог члана у 
остављеном року од дана пријема позива за плаћање трошка, надлежни орган 
захтев за упис европског патента у Регистар патената одбацује закључком. 

Превод исправљеног патентног списа, онако како је објављен од стране 
Европског завода за патенте, надлежни орган објављује на писани захтев 
носиоца права, уз достављање доказа о уплати прописаних трошкова објаве и 
његовог превода. 

Подаци о европском патенту, уписани у регистар патената објављују се у 
службеном гласилу надлежног органа.” 

Члан 51. 

У члану 160. став 1. реч: „и” замењује се речју: „или”. 
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Члан 52. 

Назив изнад члана и члан 162. мењају се и гласе: 

„Орган за међународно претраживање и међународно претходно испитивање 

Члан 162. 

За међународне пријаве поднете надлежном органу као органу 
примаоцу, подносилац пријаве може назначити орган за међународно 
претраживање и међународно претходно испитивање у складу са потписаним 
међународним уговорима.” 

Члан 53. 

У члану 164. став 1. мења се и гласи:  

„Ако надлежни орган утврди да пријава малог патента испуњава услове 
из члана 163. ст. 2-6, члана 99. и члана 104. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) овог закона, 
под условом да су достављени докази о извршеним уплатама такси из члана 
107. став 5. овог закона, доноси решење о признању малог патента. У поступку 
признања малог патента, предмет проналаска који је наведен у пријави се не 
испитује на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост.” 

У ставу 5. после речи: „одбацити” речи: „закључком, против кога се може 
изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема” бришу се. 

Став 6. брише се. 

Досадашњи став 7. постаје став 6. 

Члан 54. 

У члану 165. став 6. после речи: „или” додаје се реч: „правноснажна”.  

Став 8. брише се. 

Члан 55. 

Члан 166. мења се и гласи: 

„Члан 166. 

До доношења решења о признању права, подносилац пријаве може 
поднети захтев за претварање пријаве малог патента у пријаву патента или 
дизајна и обрнуто. 

Претворена пријава задржава признати датум подношења пријаве из 
које је претворена.” 

Члан 56. 

Члан 168. мења се и гласи: 

„Члан 168. 

У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати физичка 
лица која су држављани Републике Србије, која имају пребивалиште на 
територији Републике Србије, која знају један светски језик, која се заступањем 
баве у виду занимања и која испуњавају следеће услове: 

1) да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини недостојним за 
обављање послова заступника; 

2) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, фармацеутски факултет или правни факултет;  
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3) да имају најмање три године радног искуства на пословима 
индустријске својине и положен стручни испит у надлежном органу или најмање 
пет година радног искуства на пословима индустријске својине у надлежном 
органу. 

У регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати и правна 
лица која имају седиште у Републици Србији и која запошљавају најмање једно 
лице са завршеним правним факултетом и једно лице са завршеним једним од 
факултета техничко-технолошких или природно-математичких наука или 
фармацеутски факултет која испуњавају услове из става 1. овог члана. 

Лица из ст. 1. и 2. овог члана достављају надлежном органу адресу 
седишта заступничке канцеларије. 

Стручни испит из става 1. тачка 3) овог члана полаже се пред испитном 
комисијом коју образује надлежни орган. 

За полагање стручног испита плаћа се републичка административна 
такса. 

Надлежни орган издаје уверење о положеном стручном испиту. 

Надлежни орган ближе прописује програм и начин полагања стручног 
испита.” 

Члан 57. 

После члана 168. додају се називи изнад чланова и чл. 168а и 168б, који 
гласе: 

„Упис у Регистар заступника 

Члан 168а 

Упис у Регистар заступника, који садржи редни број заступника, податке 
о заступнику и датум уписа у регистар врши се на основу писаног захтева 
физичког, односно правног лица. 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да уз захтев за упис 
достави доказе о испуњености услова из члана 168. овог закона и доказ о 
уплати републичке административне таксе. 

Ако уз захтев за упис нису достављени докази о испуњености услова или 
доказ о уплати републичке административне таксе, надлежни орган одбацује 
захтев. 

Ако лице из става 1. овог члана испуњава услове за упис у Регистар 
заступника, надлежни орган доноси решење о упису. 

Надлежни орган доноси решење о одбијању захтева за упис у Регистар 
заступника ако нису испуњени услови прописани чланом 168. овог закона. 

На писани захтев, уз који се доставља доказ о уплати републичке 
административне таксе, надлежни орган уписује промену података уписаних у 
Регистар заступника.  

Упис у Регистар заступника објављује се у службеном гласилу. 

Продужење важења уписа 

Члан 168б 

Упис у Регистар заступника продужава се сваке године, рачунајући од 
датума уписа. 
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Упис у Регистар заступника продужава се на писани захтев у коме се 
потврђује испуњеност услова из члана 168. овог закона и доставља доказ о 
уплати републичке административне таксе. 

Лице уписано у Регистар заступника брише се из Регистра заступника: 

1) на захтев регистрованог заступника; 

2) по службеној дужности без одлагања од сазнања за наступање 
околности као што су: 

(1) смрт физичког лица или престанак постојања правног лица; 

(2) лишење пословне способности; 

(3) престанак држављанства Републике Србије физичког лица или 
осуде за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
недостојним за обављање послова заступника; 

3) ако није продужен упис у регистар заступника. 

Лице које је брисано из Регистра заступника може покренути поступак за 
поновни упис у овај регистар подношењем писаног захтева и доказа о плаћеној 
републичкој административној такси за упис у Регистар заступника. 

О брисању и поновном упису у Регистар заступника надлежни орган 
доноси решење. 

Брисање и поновни упис у Регистар заступника објављују се у 
службеном гласилу.” 

Члан 58. 

После члана 171. додају се назив главе XIXa ИНФОРМАЦИОНО-
ОБРАЗОВНИ ПОСЛОВИ и члан 171а, који гласе: 

„Члан 171а 

Надлежни орган обавља информационо-образовне послове у области 
правне заштите проналазака и других права интелектуалне својине: спроводи 
обуке заинтересованим лицима, пружа стручну помоћ органима надлежним за 
принудно спровођење права интелектуалне својине, врши дијагностику 
интелектуалне својине у привредним субјектима, објављује публикације из 
области интелектуалне својине и врши претраживање и издаје извештаје о 
претраживању расположивих база података индустријске својине. 

За обављање информационо-образовних послова, надлежном органу 
плаћају се републичке административне таксе.” 

Члан 59. 

Регистар пријава патената и Регистар патената, установљени Законом о 
патентима („Службени гласник РСˮ, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон), настављају 
да се воде као Регистар патената, у складу са овим законом. 

Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената 
установљени Законом о патентима („Службени гласник РСˮ, бр. 99/11 и 113/17 – 
др. закон), настављају да се воде као Регистар малих патената, у складу са 
овим законом. 

Члан 60. 

Подзаконски прописи којима се извршава овај закон донеће се у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
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Подзаконски акт из члана 26. овог закона донеће се у року од девет 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења подзаконских прописа из ст. 1. и 2. овог члана, примењују 
се подзаконски прописи донети на основу Закона о патентима („Службени 
гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон), ако нису у супротности са овим 
законом. 

Члан 61. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредбе чл. 16. 
и 22. Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. 
закон) примењиваће се и у случају да је носилац права или лице које је он 
овластио ставило заштићени производ у промет у држави чланици Европске 
уније или Европског економског простора. 

Члан 62. 

Даном приступања Републике Србије Европској унији престају да важе 
одредбе Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. 
закон) којима је уређен сертификат о додатној заштити, као и одредбе члана 1. 
овог закона у делу који се односи на тач. 20)-22) и 24)-28). 

Одредба члана 36. овог закона примењује се од дана приступања 
Републике Србије Европској унији. 

Члан 63. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење овог закона из области интелекталне 

својине садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике 
Србије, на основу којe Република Србија уређује и обезбеђује својинске и 
облигационе односе и заштиту свих облика својине. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ 

ЖЕЛЕ ОСТВАРИТИ 
 
Област заштите проналазака уређена је Законом о патентима 

(„Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон)  - у даљем тексту:  
Закон.  

Циљ предложених измена и допуна Закона је да се отклоне извесни 
недостаци који су уочени током његове примене. Измене које се тичу одредаба 
којима је уређена грађанско-правна заштита имају за циљ успостављање 
ефикаснијег система заштите проналазака. Такође, предложеним изменама и 
допунама се успоставља ефикаснија управна контрола над одлукама 
надлежног органа (Завода за интелектуалну својину) тако што се уводи право 
на жалбу на све одлуке надлежног органа којима се поступак окончава. 

 
Предложеним изменама и допунама прописују се и услуге надлежног 

органа из области пружања информација и ширења знања из области 
интелектуалне својине које имају за циљ да се бољим коришћењем система 
интелектуалне својине унапреди конкурентност српских привредних субјеката, 
као и да се пружи стручна помоћ органима за принудно спровођење права 
интелектуалне својине. Ове услуге су у складу са овлашћењима из члана 31. 
став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 
54/15 и 96/15 - др. закон) на основу којих Завод за интелектуалну својину 
обавља информационо-образовне  послове.  

 
Измене и допуне које се односе на заступање странака пред надлежним 

органом имају за циљ да се унапреди професионалност и стручност у раду 
заступника уписаних  у Регистар заступника који заступају у области 
интелектуалне својине. 

 
Предложеним изменама и допунама врши се и додатно усклађивање 

важећег закона са релевантним прописима ЕУ и то са Директивом 98/44/EЗ 
Европског парламента и савета од 30. јула 1998. године о правној заштити 
биотехнолошких проналазака (у даљем тексту: Директива 98/44/EЗ) и са 
Директивом број 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 
2004. године o спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: 
Директива 2004/48/EЗ).  

 
Измене и допуне у делу којим се уређује сертификат додатне заштите 

имају за циљ додатно усклађивање са Уредбом (ЕЗ) број 1610/96 Европског 
парламента и савета од 23. јула 1996. године о стварању сертификата о 
додатној заштити за средства за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 
1610/96) и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 Европског парламента и савета од 6. 
маја 2009. године о сертификату о додатној заштити за медицинске производе 
(у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 469/2009). Такође је Законом о изменама и 
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допунама детаљније уређено поступање надлежног органа по захтевима за 
признање сертификата о додатној заштити.   

 
Поред наведених прописа, у припреми Закона о изменама и допунама 

Закона о патентима коришћена су и поједина решења из Закона о потврђивању 
Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту 
од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 
17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године 
(„Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10) (у даљем тексту: 
Конвенција о европском патенту) и Закона о потврђивању Уговора о сарадњи у 
области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области 
патента - PCT („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96) (у даљем 
тексту: Уговор о сарадњи у области патената), Закона о потврђивању уговора о 
патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10) (у 
даљем тексту: Уговор о патентном праву) и из упоредног права. За решења која 
уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је 
упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске,  
Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније, Хрватске, док је за решења из 
материје спровођења права интелектуалне својине коришћено упоредно право 
следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА 
  
Чланом 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о патентима 

(у даљем тексту: Предлог закона)  измењен је  и допуњен члан 2. Закона којим 
се прописује значење појединих израза употребљених у важећем закону.  

Изменом  члана 2. тачка 6) Закона прописано је да се регистар води у 
електронском облику, као и да се води и за заступнике, с обзиром да надлежни 
орган и сада води евиденцију података о заступницима на основу члана 5. 
важећег закона.  

Допуном тачке 9) истог члана прецизира се да поступак пред надлежним 
органом подразумева и сваку радњу у поступку по захтеву за признање 
сертификата о додатној заштити, патенту, малом патенту, сертификату о 
додатној заштити или захтеву за упис европског патента у регистар патената.  

Изменом тачке 20) истог члана значење израза „лек” усаглашено је са 
чланом 1(а) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и терминолошки усклађено са чланом 14. 
став 1. Закона о лековима и медицинским средствима Републике Србије. 

Значење израза „основни патент” изменом  тачке 21) истог члана 
усаглашено је са чланом 1.9 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да се под основним 
патентом, поред наведеног, сматра и патент којим се штити препарат како је 
дефинисан у члану 2. тачка 25) Закона о патентима. 

У тачки 22) извршено је усаглашавање значењa израза „средство за 
заштиту биља” са чланом 1.1(е) Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којим је сада обухваћено и 
средство које је намењено за уништавање делова биљака, контролу или 
спречавање нежељеног раста биљака.  

Изменом тачке 24) истог члана значење израза „активна супстанца”  
терминолошки је усаглашено са чланом 1.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Активна 
супстанца сада укључује и вирусе и  има опште или специфично дејство на 
штетне организме, биље, делове биљака или биљне производе. 

У тачки 25) истог члана значење израза „препарат” усаглашено је са 
чланом 1.4 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да је јасно дефинисано да у препарату 
који је мешавина или раствор две или више супстанци, најмање једна 
супстанца је активна супстанца,  и које су намењене за примену као средство за 
заштиту биља.  



28 
 

У тачки 26) истог члана извршено је терминолошко усклађивање са 
чланом 1.5 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 тако што се речи „воће, поврће” замењују речју 
„плодове”, док је допуном тачке 27) истог члана извршено усаглашавање са 
чланом 1.6 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако што се, ради прецизности, за појам биља 
упућује на тачку 26) овог члана.    

У тачки 28) истог члана извршено је усаглашавање са чланом 1.7 Уредбе 
(ЕЗ) 1610/96, допуном према којој се у штетне организме убрајају, поред 
наведених, и вируси, бактерије и микоплазме.   

Новим тач. 29) и 30) прописано је који се подаци сматрају подацима о 
подносиоцу пријаве, носиоцу патента, подносиоцу захтева или предлога, 
стицаоцу права или лиценце, залогодавцу, заложном повериоцу и заступнику у 
смислу овог закона.   

 
Чланом 2. Предлогa закона прописани су нови чл. 2а и 2б којима се 

утврђује обавеза Завода за интелектуалну својину да приликом прикупљања и 
обраде података о личности поступа у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности имајући у виду да подносиоци пријаве за заштиту 
својих проналазака достављају личне податке, као и приступ информацијама од 
јавног значаја садржаним у евиденцијама и подацима којима располаже Завод 
за интелектуалну својину. 

 
Чланом 3. Предлогa закона извршено је усклађивање са Конвенцијом о 

европском патенту и чл. 27. и 28. Правилника за спровођење Конвенције.  
 
Чланом 4. Предлогa закона, у члану 10. Закона речи: „које се примењују„ 

замењују се речима „за употребу“  имајући у виду да се ради о јаснијој и 
прецизнијој формулацији. 

 
Чланом 5. Предлогa закона предлаже се брисање става 3. у члану 11. 

важећег закона. Овим ставом прописано је да садржину потврде о излагању 
проналаска на међународној изложби прописује надлежни орган подзаконским 
актом што није у сагласности са законом који уређује заштиту података о 
личности, јер се подаци о личности који се прикупљају и обрађују могу 
прописати само законом а не и подзаконским прописом. 

 
Чланом 6. Предлога закона измењен је члан 25. Закона којим се 

прописује ограничењe права у вези са биолошким материјалом. 
Предложеном изменом става 1. овог члана бришу се речи: „с тим да се 

тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе” чиме се 
постиже  потпуна усаглашеност са чланом 11.1 Директиве 98/44/ЕЗ у смислу да 
су права у том делу дефинисана законом који регулише заштиту права 
оплемењивача биљних сорти. Такође, ради усаглашавања са наведеном 
директивом измењен је и став. 2 овог члана закона, те је допуњен речју 
пољопривредни. 

 
Чланом 7. Предлогa закона  мења се назив члана и члан 29. Закона 

којим се прописује унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне 
сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак. 

Изменом става 1. овог члана бришу се речи: „који се односи на 
биотехнолошки проналазак”, чиме се врши терминолошко усклађивање са 
чланом 12.1. Директиве 98/44/ЕЗ, јер истим није предвиђено посебно позивање 
на биотехнолошки проналазак. У ст. 2. и 3. истог члана, уместо принудне 
лиценце за коришћење права оплемењивача биљне сорте, у циљу 
усклађивања са чл. 12.1 и 12.3 Директиве 98/44/ЕЗ, предвиђа се принудна 
лиценца за коришћење заштићене биљне сорте. Осталим изменама овог члана 
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не мења се суштина одредаба, већ исте доприносе јасноћи одредаба којима се 
регулише унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне сорте и 
носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак.   

 
Чланом 8. Предлогa закона прописана је измена члана 67. Закона тако 

што се предвиђа ефикаснија управна контрола над одлукама надлежног органа 
- Завода за интелектуалну својину. Наиме, предложеном изменом прописано је 
да се против одлука органа управе надлежног за послове интелектуалне 
својине може изјавити посебна жалба, осим ако предложеним законом није 
другачије прописано. Став 3. овог члана прописује да се против одлуке Владе о 
жалби може покренути управни спор. Предложене измене и допуне Закона о 
патентима имају за циљ успостављања ефикасније управне контроле над свим 
одлукама надлежног органа којима се поступак окончава омогућавањем 
изјављивања жалбе против одлука којима се окончава поступак. Осим тога, 
циљ измена и допуна Закона о патентима је и усклађивање овог закона са 
осталим прописима који регулишу индустријску својину, а којима је омогућено 
изјављивање жалбе против свих одлука надлежног органа.  

Увођење права на жалбу и жалбеног поступка на све одлуке надлежног 
органа којима се поступак окончава је у складу са начелом двостепености у 
одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. Предложена 
решења имаће директан утицај и на странке у поступку којима ће бити 
омогућена ефикаснија правна заштита. 

 
Чланом 9. Предлогa закона измењен је члан 69.  Закона којим се 

прописују таксе и накнаде трошкова у управном поступку пред надлежним 
органом.  

Наведеном изменом изостављају се радње за које се не плаћају накнаде 
трошкова. Чланом 43. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/2016) прописано 
да корисници средстава буџета Републике Србије, који су висину таксе 
утврдили применом методологије из члана 17. Закона о буџетском систему 
дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона 
иницирају допуну закона којим се уређују републичке административне таксе, 
ради прописивања тим законом висине такси за јавне услуге које пружају 
физичким и правним лицима. С тим у вези Одлука о висини и начину плаћања 
трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за 
интелектуалну својину („Службени гласник РС”, број 113/2013) интегрисана је у 
текст Тарифе Закона о републичким административним таксама, те се у 
поступку пред Заводом за интелектуалну својину плаћају републичке 
административне таксе. 
 

Чланом 10. Предлогa закона мења се члан 70. Закона којим се прописују 
врсте регистара које надлежни орган води и њихова садржина. У односу на 
важећи закон предложено је да орган надлежан за послове интелектуалне 
својине води два регистра и то: Регистар патената и Регистар малих патената 
уместо четири регистра као што је до сада било. Надлежни орган тренутно 
води: Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих 
патената и Регистар малих патената. Предложено решење има за циљ да се 
јасно види, у једном регистру, целокупaн поступак по пријави патента, односно 
малог патента, те су ради прегледности података и јасноће и предложене 
наведене измене. Такође, предложеним одредбама овог члана прописује се 
садржина сваког од наведених регистара,  а не подзаконским актом како је то 
до сада било уређено. 
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Чланом 11. Предлогa закона измењен је члан 73. Закона којим се 
регулише институт поновног успостављања права.  

Предложеним изменама, члан 73. Закона усклађује се са Конвенцијом о 
европском патенту, Уговором о патентном праву и праксом надлежног органа. 
Предложеним решењима омогућава се лакше остваривање овог права. 

За разлику од важећег законског решења изменама става 1. члана 73. 
омогућава се подношење предлога за поновно успостављање и пре објаве 
пријаве патента, односно стицања права из пријаве патента. Конвенција о 
европском патенту и Уговор о патентном праву предвиђају могућност употребе 
овог института током целог поступка за признање патента.  

Изменама се предвиђа да је подносилац предлога дужан да околности 
због којих је био спречен да у року предузме пропуштену радњу учини 
вероватним, за разлику од важећег члана који предвиђа да те околности треба 
доказати. На овај начин подносиоцима пријава или носиоцима права олакшава 
се остваривање овог права  јер наведене околности није потребно доказати 
писаним доказним средством већ је довољно пред органом учинити вероватним 
постојање наведених околности.  

Новину  представља одредба става 2. којом се прописује да ће 
надлежни орган ако усвоји предлог за поновно успостављање права поништити 
одлуку коју је донео у вези са пропуштањем. Решењем или закључком који 
надлежни орган доноси у вези са пропуштањем, поступак пред надлежним 
органом се окончава. Поништењем одлуке којом је поступак окончан 
поништавају се правне последице које је одлука произвела од тренутка његовог 
доношења и онемогућава се нихово дејство за убудуће. Наведено решење 
предвиђено је и чланом 122. Конвенције о европском патенту којим је 
прописано да ће се у случају поновног успостављања права сматрати да нема 
правних последица пропуштања.  

Предложеном изменом члана 73. Закона прописује се обавеза 
надлежног органа да ако предлог не испуњава прописане услове у погледу 
садржине или ако нису испуњени услови из става 1. истог члана позове 
подносиоца предлога да отклони недостатке у примереном року. Наведена 
обавеза прописана је правилом 15. Правилника о Уговору о патентном праву и 
у интересу је подносиоца пријаве. 

 
Чланом 12. Предлогa закона мења се члан 74. Закона којим се регулише 

институт наставка поступка.  
У складу са предложеном изменом, надлежни орган ће у случају 

усвајања захтева за наставак поступка поништити закључак који је донео у вези 
са пропуштањем из разлога наведених у претходном члану овог образложења. 

Такође, прописује се обавеза надлежног органа да ако предлог не 
испуњава прописане услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови 
из става 1. истог члана позове подносиоца захтева да отклони недостатке у 
року од два месеца од дана пријема позива. Наведена обавеза прописана је 
Уговором о патентном праву и у интересу је подносиоца пријаве. 

Поред наведеног, бришу се одредбе које се односе на одбијање захтева 
за наставак поступка, с обзиром да приликом одлучивања о захтеву надлежни 
орган испитује испуњеност само формалних услова. 

 
Чланом 13. Предлогa закона мења се члан 75. Закона којим је прописан 

поступак промене имена и адресе подносиоца пријаве или носиоца права, као и 
упис наведене промене у одговарајући регистар надлежног органа. 

Предложеним изменама брише се услов да подносилац пријаве или 
носилац права треба да достави доказ о промени имена, с обзиром да је 
Уговором о патентном праву државама уговорницама изричито забрањено да 
захтевају било какву потврду о промени. Поред тога,  захтев за промену имена 
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и адресе проналазача може да поднесе подносилац пријаве, носилац права и 
проналазач чиме се омогућава ажурно вођење података. 

 
Чланом 14. Предлогa закона извршене су измене члана 76. Закона 

имајући у виду да је  Завод за интелектуалну својину дужан да своје евиденције 
води ажурно, те да по службеној дужности исправља језичке грешке, грешке у 
писању као и друге сличне неисправности без наплаћивања таксе. 
Предложеном изменом , брише се и став 2. овог члана из разлога што је 
садржина захтева који се подноси у управном поступку прописана законом који 
уређује општи управни поступак, те нема потребе прописивати исту 
подзаконским прописом.  

 
Чланом 15. Предлогa закона мења се члан 80. Закона тако што су у 

ставу 1. овог члана таксативно наведени подаци које захтев за признање права 
треба да садржи. Став 4. овог члана допуњен је речју „регистриˮ из разлога што 
је потребно да податак да проналазач не жели да његово име буде наведено у 
пријави буде видљив и у регистрима који су јавно доступне базе података које 
води надлежни орган. Из става 6. члана 80. Закона брисано је прописивање 
садржине захтева за признање права јер је исто прописано ставом 1. у члану 
80. Предлога закона. 

 
Чланом 16. Предлогa закона мења се члан 82. Закона којим се прописује 

опис проналаска.  
Измене члана 82. Закона односе се на испуњеност услова да је 

проналазак потпуно и јасно описан,  када су у питању проналасци који се 
односе на биолошки материјал. Став 2. важећег члана Закона на предложени 
начин се усклађује са Директивом 98/44/ЕЗ која предвиђа услове који морају 
бити кумулативно испуњени да би се проналазак који се односи на биолошки 
материјал сматрао довољно описаним, а није га могуће извести на основу 
описа проналаска. Поред наведеног, предложеном изменом се предвиђа да 
надлежни орган ближе пропише услове за издавање узорка депонованог 
биолошког материјала, поновно депоновање биолошког материјала, као и 
начин достављања пописа секвенци откривених у опису проналаска, а што је у 
складу са Директивом 98/44/ЕЗ. 

 
Чланом 17. Предлогa закона измењен је члан 86. Закона којим се 

прописује садржина пријаве за заштиту проналаска која је потребна за 
признање датума подношења.  

Овим чланом је предложено да се у члану 86. став 1. тачка 3) Закона 
брише „и у случају да опис не испуњава прописане услове”. Предложена 
измена је у интересу подносиоца пријава ради остваривања права на заштиту 
јер је откривање проналаска приликом подношења пријаве кључна за признање 
патента или малог патента. Смисао предложене измене је, да се за разлику од 
важећег решења, недвосмислено истакне значај откривања проналаска на дан 
подношења пријаве, а приликом признавања датума подношења пријаве, на 
основу члана 97. важећег закона,  у складу са успостављеном праксом неће се 
улазити у испуњеност свих формалних услова које опис проналаска треба да 
испуни. Предложеном изменом је такође извршено усклађивање са правилом 
40. став 1. тачка (ц)  Конвенције о европском патенту и чланом 5. став 1. тачка 
(iii) Уговора о патентном праву. Наведеном одредбом Конвенције о европском 
патенту је прописано да пријава за признање датума подношења мора да 
садржи опис проналаска или позивање на претходно поднету пријаву као што је 
предвиђено предложеном изменом, док је наведеном одредбом Уговора о 
патентном праву прописано да пријава мора да садржи део који на први поглед 
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представља опис проналаска односно његово откривање, што је смисао 
предложене измене.   

 
Чланом 18. Предлогa закона мења се члан 88. Закона којим се прописује 

допунска пријава патента.  
Предложеном изменом предвиђа се да надлежни орган обуставља 

поступак по допунској пријави у случају да подносилац пријаве не поднесе у 
прописаном року захтев да допунска пријава постане основна.  

Такође, Нацртом закона је предвиђено поступање надлежног органа  у 
случају када носилац патента не поднесе у прописаном року захтев да допунски 
патент постане основни. 

 
 Чланом 19. Предлогa закона мења се члан 97. Закона којим се 

прописује поступак признања датума подношења пријаве. 
Предложена измена садржи нове одредбе које прописују поступање 

надлежног органа у случају када подносилац пријаве накнадно достави део 
описа или нацрт. Ако надлежни орган приликом утврђивања датума подношења 
пријаве, утврди да у пријави недостаје део описа или да пријава садржи позив 
на нацрт који недостаје позива подносиоца да достави недостајуће делове 
пријаве у року од два месеца од пријема позива. Став 3. овог члана прописује 
да се као датум подношења пријаве утврђује датум када је подносилац 
доставио делове пријаве који недостају, док став 4. прописује који се датум 
утврђује уколико се подносилац пријаве захтевао право првенства. Ставом 5. 
овог члана прописано је да уколико подносилац пријаве не поступи по позиву 
надлежног органа сматраће се да се на део описа или на нацрт није ни позвао. 

 
Чланом 20. Предлогa закона измењен је члан 98. Закона тако што је став 

4. брисан ради усклађивања са другим законима. Наиме, садржина захтева који 
се подноси у управном поступку прописан је законом којим се  уређује општи 
управни поступак, као и садржина уверења. Такође, овај став је брисан јер се 
подзаконским прописом не могу прописати подаци о личности, а што је у складу 
са законом који уређује поступање са подацима о личности.  

 
Чланом 21. Предлогa закона  мења се члан 99. Закона којим се 

прописује формално испитивање пријаве проналаска. 
Предложеном изменом врши се усклађивање овог члана Закона са 

чланом 81. Закона који прописује да ће надлежни орган, у случају да пријава 
садржи забрањене наводе приликом објављивања пријаве изоставити садржај 
који је забрањено наводити у пријави). Поред тога, врши се  усклађивање са 
праксом надлежног органа, с обзиром да се у фази формалног испитивања не 
проверава да ли текст пријаве садржи неке забрањене наводе. Наведено се 
утврђује приликом припреме за објаву.  

Члан 99. Закона допуњен је на начин  да надлежни орган неће одбацити 
пријаву у случају када је у пријави наведено више подносилаца пријаве, а није 
достављена изјава о заједничком представнику. Наиме, у наведеном случају у 
интересу странака је да се примене одредбе члана 46. Закона о општем 
управном поступку којим је прописано да ће орган који води поступак, ако 
странке по позиву органа не поставе заједничког представника, сам одредити 
заједничког представника. 

 
Чланом 22. Предлогa закона мења се члан 100. Закона тако што је из 

става 10. брисан део који прописује да надлежни орган подзаконским прописом 
прописује садржину захтева за израду извештаја о претраживању стања 
технике ради усклађивања са националним законодавством. Наиме, садржина 
захтева који се подноси у управном поступку прописан је законом који уређује 
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општи управни поступак. Такође, овај став је брисан јер се подзаконским 
прописом не могу прописивати подаци о личности, а што је у складу са законом 
који уређује поступање са подацима о личности. 

 
Чланом 23. Предлогa закона мења се  члан 102. Закона којим се 

прописује објава пријаве патента. 
Изменом у тачки 2) овог члана брише се рок од три месеца од датума 

подношења пријаве, као ограничење за подносиоца пријаве, када пријаву 
патента може објавити пре истека рока од 18 месеци од датума подношења 
пријаве (превремена објава). На овај начин је прописана превремена објава и у 
члану 93. став 1. Конвенције о европском патенту. Подносилац пријаве ће моћи 
раније да стекне привремена права из пријаве а што је значајно због заштите 
тих права пред судовима, те је ова измена у интересу подносиоца пријаве. 

Предложеном изменом члана 102. Закона прецизира се до ког тренутка 
подносилац пријаве може одустати од пријаве патента са циљем да иста не 
буде објављена и на тај начин не уђе у стање технике. Потреба за оваквим 
решењем је проистекла из праксе надлежног органа. Такође, овакво решење 
предвиђено је и у другим упоредним законодавствима која регулишу материју 
заштите проналазака као и у Уговору о сарадњи у области патената. 

Поред наведеног, утврђује се и правни основ да надлежни орган ближе 
пропише када се техничке припреме за објаву сматрају завршеним. Овакво 
решење предвиђено је и у другим упоредним законодавствима која регулишу 
материју заштите проналазака као и у Конвенцији о европском патенту. 

 
Чланом 24. Предлогa закона измењен је члан 103. Закона којим се 

прописује објава пријаве патента. У односу на важећи закон рачунање 
шестомесечног рока за подношење захтева за суштинско испитивање почиње 
да тече од објаве извештаја о претраживању у служебном гласилу, а не од 
достављања извештаја подносиоцу пријаве, како је то раније било прописано. 
Овакво решење је садржано у правилу 70. Правилника за спровођење 
Конвенције о европском патенту.  

 
Чланом 25. Предлогa закона мења се члан  104. Закона којим се 

прописује суштинско испитивање пријаве патента. 
Изменом става 5. члана 104. важећег закона постојећа одредба се 

прецизније формулише ради усклађивања са праксом надлежног органа у 
случају када се у току суштинског испитивања пријаве патента констатују 
недостаци. Осим наведеног, важећа одредба допуњује се прописивањем да ће 
надлежни орган у поступку суштинског испитивања пријаве патента, уколико су 
утврђени недостаци, подносиоца пријаве позивати да се о томе изјасни, са 
циљем да се одлука о одбијању пријаве патента доноси након изјашњења 
подносиоца пријаве. Наведено је у складу са  чланом 94. став 3. Конвенције о 
европском патенту. 

 
 Чланом 26. Предлогa закона додаје се нови члана 112а који се утврђује 
овлашћење за надлежни орган да  ближе уреди начин претраживања стања 
технике и редослед радњи службеног лица у поступку суштинског испитивања 
пријаве патента. 

 
Чл. 27. до 39. Предлогa Закона измењена је и допуњена глава XI која се 

односи на сертификат о додатној заштити. Измене и допуне у делу којим се 
уређује сертификат додатне заштите имају за циљ додатно усклађивање са 
Уредбом (ЕЗ) број 1610/96 и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009. Такође, Предлогом 
закона је детаљније уређено поступање надлежног органа по захтевима за 
признање сертификата о додатној заштити. За решења која уређују материју 
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заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право 
следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске, Мађарске, Бугарске, 
Словачке, Словеније,  Хрватске. 

 
Чланом 27. Предлогa закона измењен је назив члана 113. важећег члана 

тако да у односу на ранији назив: „Стављање у промет лека за људе или 
животиње и производа за заштиту биља”, сада гласи: „Област примене”, чиме је 
изражена суштина наведеног члана. 

У ставу 2. члана 113. важећег закона реч „мешавина” замењена је речју 
„комбинација”, јер термин комбинација одговара значењу из члана 1(б) Уредбе 
(ЕЗ) 469/09 и члана 1.8 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, због тога што комбинација има 
шире значење од мешавине, тј. обухвата сваку комбинацију активних супстанци 
без обзира на облик комбинације (раствор, мешавина, итд). 

 
Чланом 28. Предлогa закона измењен је и допуњен члан 114. Закона 

којим је прописан предмет и правно дејство заштите сертификатом. 
Предлогом закона, у  члану 114. став 1. важећег закона подељен је на 

два става како би се нагласило да када је сертификатом обухваћен производ 
који је лек, та заштита се односи и на његову примену само као лека. Исто се 
односи и на сертификат за средство за заштиту биља. 

 
Чланом 29. Предлогa закона мења се члан 116. Закона којим се 

прописују услови за признање сертификата. 
Измене садржане у тачки 1) овог члана извршене су због терминолошког 

усаглашавања са прописима Европске Уније. Тачком 2) дефинисано је да је 
један од услова за признање сертификата тај да је на дан подношења захтева 
издата важећа дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или 
средства за заштиту биља и да је иста на снази. Под важећом дозволом се 
подразумева да је дозвола на снази, те се, с тим у вези, предлаже брисање 
речи „и да је на снази”. 

Изменама тачке  4) овог члана врши се терминолошко усаглашавање са 
чланом 113. важећег закона који прописује да сваки производ заштићен 
патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за 
људе или животиње или као средства за заштиту биља подлеже обавези 
добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет 
производа на територији Републике Србије, може, под условима предвиђеним 
овим законом, да буде предмет заштите сертификатом. С тим у вези речи „у 
промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља” замењују 
се речима „производа у промет као лека за људе или животиње или средства 
за заштиту биља на територији Републике Србије ”.  

 
Чланом 30. Предлогa закона измењен је члан 117. Закона којим се 

прописује рок за подношење пријаве сертификата. 
Измена става 2. овог  члана Закона предлаже се у циљу усклађивања са 

одредбом члана 7.2 Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и члана 7.2 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 и 
усвајања коментара датог од стране ЕК у вези са истим. Конкретно, према  чл. 
7.2 наведених уредби, ако је дозвола за стављање производа у промет 
призната пре признања основног патента, пријава за признање сертификата 
подноси се у року од шест месеци од датума признања патента. Према одредби 
члана 117. став 2. важећег закона у наведеном случају захтев за признање 
сертификата подноси се у року од шест месеци од датума објаве података о 
признању патента из члана 111. важећег закона. Одредбом члана 111. важећег 
закона прописано је у ставу 2. да решење о признању патента или малог 
патента има правно дејство од датума објаве признатог права. Тумачења члана 
7.2 наведених уредби, која су дала поједине земље Европске уније које имају 
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обавезу да директно примењују наведене уредбе, као релевантан датум за 
датум признања патента узима се датум објаве признатог патента.  

 
Чланом 31. Предлогa закона мења се члан 118. Закона којим се 

прописује садржина захтева за признање сертификата и прилози који се 
подносе уз тај захтев. 

У члану 118. став 1. тачка 4) важећег закона брисане су  речи: „или 
уколико то није прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе” 
чиме се врши усаглашавање са чланом 116. тачка 4) важећег закона. Члан 116. 
важећег закона прописује услове за признање сертификата. Према тачки 4) 
члана 116. важећег закона, да би се признао сертификат, потребно је да је на 
дан подношења захтева за признање сертификата  дозвола за стављање 
производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту 
биља на територији Републике Србије прва дозвола. Такође, брисана је и 
одредба која предвиђа прилоге у случају када дозвола није прва дозвола за 
стављање производа у промет. Како од надлежног органа за издавање дозвола 
за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту 
биља може бити издата само једна прва дозвола за стављање производа у 
промет на територији Републике Србије и како се сертификат може признати 
само ако је наведена дозвола прва дозвола, потребно је брисати напред 
наведено.   

Новина у односу на важећи Закон јесте одредба која прописује да се 
надлежном органу доставља дозвола за стављање производа у промет, у којој 
је производ идентификован, која садржи нарочито број и датум дозволе, као и 
сажетак карактеристика производа. Смисао измене јесте усклађивање са 
чланом 8.1 (б) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, а чиме се поступак 
поједностављује. Део у ст. 4. и 5. важећег члана који се односе на објаву 
захтева за признање сертификата бришу се у складу са изменама 
предложеним  у члану 121.  

 
Чланом 32. Предлогa закона измењен је и допуњен члан 119. важећег 

закона којим се прописује поступак по захтеву за признање сертификата. 
Измене се састоје у томе што се наведеним чланом прописује поступак 

од пријема захтева за признање до објаве, односно до фазе испитивања услова 
за признање сертификата. 

Предложеном изменом брише се да у поступку одлучивања о захтеву за 
признање сертификата надлежни орган утврђује да ли захтев садржи прилоге 
прописане чланом 118. став 3. важећег Закона, а што произлази из измена 
члана 118. Закона. Такође, у складу са чланом 115. став 1. важећег закона 
предложеном изменом предвиђа се да надлежни орган у поступку одлучивања 
о захтеву за признање сертификата утврђује да ли је подносилац захтева за 
признање сертификата истовремено и носилац основног патента. Изменом 
става 2. истог члана важећа одредба се допуњује прописивањем да ће 
надлежни орган у поступку одлучивања по захтеву за признање сертификата, 
уколико се утврђени недостаци не могу отклонити, подносиоца пријаве 
позивати да се о томе изјасни, са циљем да се одлука о одбијању захтева за 
признање сертификата доноси након изјашњења подносиоца захтева.  

Предложеним изменама прописано је такође да је за признање датума 
подношења захтева за признање сертификата потребно да су испуњени услови 
из става 1. истог члана. Циљ предложеног јесте да се дефинишу минимални 
услови које захтев за признање сертификата мора да испуни како би надлежни 
орган започео поступак испитивања испуњености услова за признање 
сертификата, као и да се дефинише поступање надлежног органа приликом 
утврђивања признатог датума подношења захтева. Ставом 5. истог члана 
предвиђено је да када надлежни орган утврди признати датум подношења, 
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подносилац више нема могућност промене основног патента, због тога што би 
промена основног патента чинила нов захтев за сертификат о додатној 
заштити. Ово произлази из чињенице да су права која проистичу из 
сертификата иста као у одговарајућем основном патенту и ступила би на снагу 
истеком законског рока трајања основног патента. Резултат овога је, такође, да 
се очекује од подносиоца захтева за сертификат да, ако није сигуран који 
патент је одговарајући основни патент за одобрење сертификата, поднесе 
више захтева заснованих на сваком патенту.   

Новим одредбама  у члана 119. Закона детаљније се прописује начин 
поступања надлежног органа приликом испитивања захтева за признање 
сертификата, односно када се признаје сертификат а у ком случају надлежни 
орган доноси решење о одбијању захтева за признање сертификата.  

 
Чланом 33. Предлога закона мења се члан 120. Закона којим је 

прописана садржина решења о признању сертификата. 
Измене су садржане у ставу 1. овог члана којим се прописују предуслови 

за доношење решења о признању сертификата сходно одредбама које су 
прописане за решење о признању патента у члану 107. став. 5. важећег закона, 
а тичу се обавезе достављања доказа о уплати  трошкова објаве података о 
признатом сертификату. Такође, новим ставом 2. овог  члана предвиђа се да 
ако је истекао законски рок важења основног патента, надлежни орган доноси 
решење о признању сертификата уколико су плаћене и све доспеле годишње 
таксе за одржавање сертификата којима је истекао додатни рок за плаћање. 
Плаћањем доспелих такси којима је истекао додатни рок за плаћање, 
пријавилац ставља до знања да и даље има интерес за добијање сертификата 
који, у случају да је у току поступка по пријави сертификата истекао законски 
рок трајања основног патента, почиње да важи након што решење о признању 
сертификата буде донето. Предложено решење произлази изодредбе члана 
123. став 1. важећег закона, која је у потпуности усклађена са чланом 13. став 1. 
Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, према којој се период важења 
сертификата рачуна од дана истека законског рока трајања основног патента. 
На овај начин се избегава доношење решења о признању сертификата за које 
подносилац пријаве можда нема интерес да буде донето. Такође, предложена 
је и нова одредба (став 3.)  која предвиђа да надлежни орган одбацује захтев за 
признање сертификата у случају да трошкови и таксе не буду плаћене и не 
буде достављен доказ о њиховом плаћању, а по аналогији са чланом 107. став 
6. важећег закона  који се односи на пријаве патената.   

 
Чланом 34. Предлога закона мења се  члан 121. Закона којим је 

прописано које податке објављује надлежни орган у службеном гласилу, а 
односе се на захтев за признање сертификата, сертификат, одбијање или 
одбацивање сертфиката, као и податак о престанку важења сертфиката. Овај 
члан је измењен и допуњен ради додатног усклађивања са Уредбом (ЕЗ) број 
1610/96 и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 које прописују, обе у члану 11, који се 
подаци о сертификату објављују. 

 
Чланом 35. Предлогa закона мења се члан 123. Закона којим се 

прописује трајање заштите. 
Новим ставом 3. у члану 123. Закона прописује се да се у сврху 

одређивања важења сертификата за производ који је обухваћен дозволом за 
стављање у промет средства за заштиту биља узима датум издавања прве 
привремене дозволе за стављање у промет, само ако је привремена дозвола 
непосредно праћена коначном дозволом за стављање у промет за исти 
производ. Прописивањем наведеног става Закон о патентима се у потпуности 
усклађује са одредбом члана 13.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96. 
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Чланом 36. Предлогa закона додаје се нови члан 123а који уређује 

продужење важења сертификата. Предложеном одредбом је  прописано да се 
важење сертфиката може продужити за шест месеци, ако су за лек завршена 
сва потребна испитивања по одобреном педијатријском истраживачком плану у 
државама чланицама Европске уније, под условом да је дозвола за стављање 
лека у промет издата у свим чланицама Европске уније, у складу са посебним 
прописима. Прописивањем овог члана извршено је усклађивање са Уредбом 
(ЕЗ) број 469/2009 и Уредбом (ЕЗ) број 1901/2006 које прописују су неопходне 
услове за продужење сертификата за још шест месеци, с тим што је у 
прелазним одредбама прописано да ће се ова одредба примењивати од дана 
приступања Републике Србије Европској унији. 

 
Чланом 37. Предлогa закона мења се се члан 124. Закона којим се 

прописује одржавање важења сертификата.  
Предложеном изменом уместо досадашњег решења да се за одржавање 

важења сертификата плаћа прописана годишња такса која доспева на почетку 
сваке године важења сертификата, прецизира се да таксе за одржавање 
сертификата доспевају сваке године на дан почетка важења сертификата. 
Новина је и да се дозвољава плаћање таксе у додатном року, а што је у 
интересу странака и у складу је са одредбама које регулишу плаћање таксе за 
одржавање права из патента или малог патента. 

 
Чланом 38. Предлогa закона мења се члан 125. Закона којим се 

прописује престанак важења сертификата. 
Изменом се прецизира датум престанка важења сертификата у случају 

да није плаћена такса за одржавање права из сертификата. Предложена 
измена последица је увођења додатног рока за плаћање таксе за одржавање 
важења сертификата. Уколико додатна такса не буде плаћена сертификату се 
не може признати важење за период за који такса није плаћена. 

Измењени став 2. важећег члана усклађен је са чланом 14.1(д) Уредбе 
(ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да у случају из члана 
125. става 1. тачка 4) важећег закона, надлежни орган може одлучити о 
престанку важења сертификата на сопствену иницијативу или на захтев трећег 
лица. 

 Новим ставом 3. утврђено је да надлежни орган доноси решење о 
престанку важења сертификата у свим наведеним случајевима предвиђеним 
овим чланом осим када је у питању престанак важења сертификата због истека 
рока трајања сертификата, а које се не доноси ни када је у питању истек рока 
трајања патента. 

 Новим ставом 4. се у истом члану по аналогији са поступком за стицање 
патента предвиђа управни спор као једини редовни правни лек на решење о 
престанку важења сертификата донетом због одустанка носиоца права од 
сертификата као и због неплаћања таксе за одржавање права, а у циљу 
усклађивања са одредбом члана 18. Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и члана 17.1 Уредбе 
(ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да се на одлуке у вези са сертификатом имају 
применити исти правни лекови као они који се дозвољавају код сличних одлука 
које се односе на пријаве проналазака.     

 
Чланом 39. Предлогa закона мења се члан 127. Закона којим се 

прописује оглашавање ништавим решења о признању сертификата о додатној 
заштити. 

Измена је садржана у ставу 1. тачка 1. овог члана те је додата реч  
„сертификат” на одговарајућем месту ради јасније формулације одредбе, док се 
у ст.  2. и 3. истог члана речи „патент који обухвата предмет заштите 



38 
 

сертификата” замењују речима „основни патент” чиме се постиже усаглашеност 
са чланом 15.1(б) и (ц) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Ова 
промена има као резултат прецизну примену норме, тј. да се сертификат о 
додатној заштити оглашава ништавим у случају када основни патент више није 
на снази, чиме се избегава могућност тумачења важеће одредбе да се норма 
може применити и када било који патент којим је обухваћен производ за који је 
одобрен сертификат престане да важи. Такође, предложена је и нова одредба 
која прописује да надлежни орган може по службеној дужности огласити 
ништавим решење о признању сертификата ако основни патент буде оглашен 
ништавим. Циљ прописивања наведене одредбе јесте у томе да се не дозволи 
важење сертификата уколико се основни патент огласи ништавим, јер је 
признат противно условима прописаним за његово признање.  

 
Чланом 40.  Предлогa закона измењен је и допуњен члан 130. Закона 

којим се прописује поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим 
решења о признању права. 

Предложеним допунама у ставу 10. Закона прецизирано је да ће 
надлежни орган подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о 
признању патента позвати да достави образложене примедбе на патентне 
захтеве у измењеном облику које је доставио носилац патента.  

Такође, изменама и допунама важећег члана 130. омогућено је странама 
у поступку оглашавања ништавим да продуже рок за достављање одговора на 
предлог за оглашавање ништавим и других поднесака по позиву надлежног 
органа. Наведена одредба је проистекла из потребе праксе надлежног органа, 
а у интересу је странака, као и правилног и потпуног утврђивања чињеничног 
стања у поступку оглашавања ништавим. Поред тога, изменом става 11. овог 
члана извршено је  усаглашавање са претходним ставом који предвиђа да 
надлежни орган може позвати носиоца права да достави измењене патентне 
захтеве. 

 
Чл. 41-49. Предлогa закона измењена је и допуњена глава XIII која се 

односи на грађанско-правну заштиту права из објављене пријаве или признатог 
права које имају за циљ успостављање ефикаснијег и делотворнијег система 
грађанско-правне заштите усклађеног са Директивом 2004/48. Такође, наведене 
измене имају за циљ и да отклоне одређене нејасноће и тиме олакшају примену 
одредаба о грађанско правној заштити од стране судова у поступцима по тужби 
због повреде права из патента или малог патента. Најважније измене и допуне 
у делу којим се уређује грађанско-правна заштита односе се на додатно 
прецизирање тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније 
прописивање привремених мера и мера обезбеђења доказа. За решења која 
уређују материју грађанско правне заштите коришћено је упоредно право 
следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке, а узето је у обзир и 
правно мишљење експерата Max Planck института за интелектуалну својину и 
право конкуренције, из Минхена.  

  
Чланом 41. Предлогa закона мења се назив и члан  132. Закона којим се 

прописује повреда права и право на тужбу. 
 Изменама члана 132. изричито се прописује,  за разлику од важећег 
решења,  шта се сматра повредом права. Предлаже се нова одредба која 
прописује да подносилац пријаве патента, носилац права или стицалац 
лиценце могу  надлежом суду да поднесу тужбу због повреде права или 
постојања озбиљне опасности да ће право бити повређено. Тиме је извршено 
усклађивање са предложеном изменом у члану 133. Закона којом се тужбени 
захтеви проширују и на тужбене захтеве због постојања озбиљне претње да ће 
право бити повређено. Поред наведеног, изричито се прописује обим у коме 
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стицалац лиценце има право на тужбу, с обзиром да стицаоцу не морају сва 
права из патента да буду уступљена уговором о лиценци.  

 
Чланом 42. Предлогa закона мења се члан 133. Закона којим се 

прописују тужбени захтеви. 
Изменама се  предвиђају мере које у потпуности могу да остваре 

основни циљ због кога се тужба подноси, на тај начин што се тужбени захтеви  
проширују и на случајеве када постоји озбиљна опасност да ће до повреде 
права доћи. Предвиђа се да се тужбом може тражити утврђење постојања 
озбиљне прeтње да ће право  бити повређено, забрана радњи које 
представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрана 
понављања радњи којима се повређује право или које представљају озбиљну 
претњу да ће право бити повређено под претњом новчане казне. На овај начин 
извршено је усклађивање са одредбама о привременој мери, обезбеђењем 
доказа и чланом 11. Директиве 2004/48. Одредбама којима је прописана 
привремена мера и обезбеђење доказа предвиђено је да на предлог лица које 
учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, суд 
може одредити привремену меру и обезбеђење доказа.  У случају када је 
привремена мера одређена пре покретања парничног поступка или другог 
поступка, тужба односно предлог за покретање другог поступка у циљу 
оправдања привремене мере мора бити поднета у року од 30 дана од дана 
одређивања привремене мере. Из прописаног следи да се привремена мера 
може одредити и кад до повреде права још није дошло, те је потребно 
омогућити право на подношење тужбе и пре него што до повреде права дође и 
на тај начин обезбедити ефикасну заштиту права интелектуалне својине. 
Такође, исто решење је садржано и у упоредном законодавству. Поред тога, 
тужбени захтеви се проширују и на искључење из промета производа којима се 
повређује право, као и на забрану промета материјала и предмета који су 
претежно употребљени у стварању производа којима се повређује право чиме 
се одредбе овог члана усклађују са чланом 10.1. Директиве 2004/48, а у циљу 
остваривања ефикасне заштите права. Такође, битну измену представља и 
могућност да се тужбом тражи преиначење производа којима се повређује 
право. Наиме, није потребно да се одређени производи одузимају и уништавају, 
ако се исти могу преиначити и на тај начин не би се више вршила повреда 
права. Тачка 7) у ставу 1. овог члана брисана је из разлога што је чланом 139. 
детаљно прописано давање информација о трећим лицима које су учествовале 
у повреди права. Досадашњи став 2. овог члана, ради боље прегледности 
одредаба, садржан је у новом члану 133а који регулише питање накнаде штете 
у случају повреде права. 

 
Чланом 43. Предлогa закона додаје се нови члан 133а којим се прописује 

одређивање висине накнаде штете у случају повреде права. 
Предложеним ставом 1. овог члана прописано је да оштећени има право 

на накнаду материјалне и нематеријалне штете. 
Ставом 2. овог члана прописани су критеријуми које суд узима у обзир 

приликом одређивања износа накнаде штете чиме се врши додатно 
услађивање са одредбом члана 13. Директиве 2004/48, док је у ставу 3. овог 
члана предвиђено да суд може да досуди оштећеном паушалну накнаду која не 
може бити нижа од уобичајене накнаде коју би примио за конкретни облик 
коришћења предмета заштите, да је то коришћење било законито. На овај 
начин омогућава се боље остваривање заштите права у случају повреде, а 
истовремено се врши и додатно услађивање са наведеном одредбом 
Директиве. Слично решење је садржано у члану 133. став 2. важећег закона. 
Уместо накнаде до троструког износа уобичајне лиценцне накнаде за 
коришћење проналаска предвиђена је паушална накнада у износу који не може 
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бити нижи од накнаде коју би оштећени примио за конкретни облик коришћења 
предмета заштите. Ставом 4. предложеног члана прописано је да лице које 
повреду права није учинило намерно или крајњом непажњом, дужно је да 
оштећеном надокнади штету само у висини добити коју је остварило повредом 
права. 

 
Чланом 44. Предлогa закона мења се члан 134. Закона којим се 

прописују привремене мере. 
Изменама и допунама члана 134. извршено је усклађивање са чланом 9. 

Директиве 2004/48, као и са одредбом члана 285. став 1. Закона о извршењу и 
обезбеђењу. Изменама се изостављају одредбе да суд може одредити 
привремену меру до правоснажности пресуде. Тиме се омогућава одређивање 
привремене мере по окончању судског или управног поступка, све док 
извршење не буде спроведено у складу са одредбом члана 285. став 1. Закона 
о извршењу и обезбеђењу, чиме се омогућава ефикаснија заштита права 
интелектуалне својине. Поред наведеног, изменама и допунама се предвиђа 
шири круг привремених мера које суд може одредити на предлог лица које 
учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено као 
што је мера забране предузимања радњи које представљају озбиљну претњу 
да ће право бити повређено или које представљају озбиљну опасност да ће 
право бити повређено, чиме се постиже ефикаснија заштита интелектуалне 
својине. Такође, предвиђено је да се привремене мере могу одредити и не само 
против лица које врши повреду права већ и против посредника чије услуге се 
користе да би се извршила повреда права, тј. против посредника. Новину 
представљају и привремене мере које се могу одредити на предлог лица које 
учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено 
приликом обаваљања привредне делатности и учини вероватним постојање 
околности које би осујетиле накнаду штете. У циљу остваривања ефикасне 
заштите права предлаже се могућност изрицања новчане казне против лица 
које не поступи по забрани или налогу суда. 

 
Чланом  45. Предлогa закона мења се члан 135. Закона којим се 

прописује поступак за одређивање привремене мере.  
Новим чланом 135. предвиђа се да у ситуацији када је на основу решења 

суда одређена привремена мера, лице на чији је предлог одређена мора да 
оправда њено одређивање подношењем тужбе или предлога за покретање 
другог поступка у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању 
привремене мере. Слично решење садржано је у члану 134. став 2. важећег 
закона. Међутим, наведена одредба ограничена је само на рок за подношење 
тужбе. Како се предложеним изменама уводи могућност да се одређивање 
привремене мере тражи и након окончања парничног поступка то је важеће 
решење допуњено и роком за подношење предлогa за покретање другог 
поступка. Такође, отклања се нејасноћа у важећем закону у погледу предлога 
за одређивање привремене мере који се може поднети пре подношења тужбе, 
под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана доношења 
решења о одређивању привремене мере, јер у тренутку одређивања 
привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року. 
Предложеним чланом 135. врши се потпуно усклађивање са одредбом члана 
9.4. Директиве 2004/48. Наведена директива предвиђа да државе чланице 
морају да осигурају да у одређеним случајевима привремене мере буду донете 
без саслушања противне странке, посебно онда када постоји опасност да 
предлагач због одлагања претрпи ненадокнадиву штету, а не као што је у члану 
134. став 3. важећег закона предвиђено и када постоји опасност од уништења 
доказа, јер у том случају тражи се обезбеђење доказа. Такође, овај члан 
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уређује питање укидања привремене мере због неподношења тужбе, односно 
непокретања другог поступка ради оправдања привремене мере.  

 
Чланом 46. Предлогa закона додају се нови чл.  135а и 135б  којима се 

уређује укидање привремене мере и питање накнаде штете. 
Одредбама члана 135а став 2.  уређено је  питање накнаде штете лицу 

против кога је привремена мера одређена у случају ако поступак по 
привременој мери буде обустављен и спроведене радње буду укинуте или ако 
суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна 
претња да ће право бити повређено. Наведеним изменама врши се 
усклађивање са чланом 9.7 Директиве 2004/48.  

Одредбом става 3. овог члана прописује се да суд може условити 
одређивање привремене мере полагањем одговарајућег износа као средства 
обезбеђења у случају штете из става 2. овог члана. Члан 135. важећег закона 
предвиђа да суд може одредити да тужилац или лице које је поднело предлог 
за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као 
средство обезбеђења за случај неоснованости захтева. Изменама извршено је 
усклађивање важећег решења са чланом 9.6. Директиве 2004/48. За разлику од 
важећег решења Директивом је прецизирано да суд може одредити полагање 
новчаног износа као услова за одређивање привремене мере у случају штете 
проузроковане одређивањем привремене мере, ако поступак буде обустављен 
и спроведене радње буду укинуте или ако суд утврди да повреда права није 
учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено.  

Одредбом члана 135б предвиђено је да се на питања у вези са 
поступком одређивања привремене мере, која нису уређена овим законом, 
сходно примењују одредбе закона којим се уређују извршење и обезбеђење. 

 
Чланом 47. Предлогa закона мења се члан 136. Закона којим се 

прописује обезбеђење доказа. 
Чланом 136. важећег закона регулишу се услови за одређивање 

обезбеђења доказа, као и шта се сматра обезбеђењем доказа у смислу овог 
закона.  

Предложеним изменама у ставу 1. овог члана Закона прецизира се када 
суд може одредити обезбеђење доказа, а у складу са Законом о парничном 
поступку и чланом 7.1. Директиве 2004/48. Такође, одређивање обезбеђења 
доказа у смислу овог закона условљава се заштитом поверљивих информација 
чиме је извршено усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48.  

 Важећим ставом 2. члана 136. одређује се шта се сматра обезбеђењем 
доказа у смислу овог закона. Према наведеном ставу обезбеђењем доказа у 
смислу овог закона сматра се саслушање сведока и вештака, преглед 
просторија, књига итд, односно извођење доказа предвиђених Законом о 
парничном поступку. Изменама као обезбеђење доказа прописује се узимање 
детаљног описа производа којима се повређује право, са или без узимања 
узорка и одузимање производа или дела производа којима се повређује право, 
а ако је то оправдано и одузимање материјала и предмета претежно 
употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се 
повређује право, као и докумената који се односе на наведено. Оваквим 
законским решењем врши се усклађивање са наведеним чланом Директиве, а 
изменама и допунама важећег закона оставља се могућност да се обезбеђење 
доказа врши извођењем доказа предвиђених Законом о парничном поступку.  

 
Чланом 48. Предлогa закона додају се нови чл. 136а, 136б, 136в и 136г 

којима се прописује поступак за обезбеђење доказа, укидање обезбеђења 
доказа и накнада штете, затим прибављање доказа, као и сходна примена 
закона којима се уређује парнични поступак. 
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Чланом  136а предвиђа се као и код привремене мере да лице на чији је 
предлог одређено обезбеђење доказа мора оправдати његово одређивање 
подношењем тужбе у року од 30 дана од дана доношења решења о 
одређивању обезбеђења доказа. Ово решење такође преузето је из члана 136. 
став 5. важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности 
одредаба. Такође, отклања се језичка нелогичност да се обезбеђење доказа 
може тражити и пре подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у 
року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа 
јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити 
поднета у наведеном року. 

У складу са предложеним чланом суд може одредити обезбеђење 
доказа без саслушања противне странке, посебно ако постоји опасност да због 
одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако постоји очигледан 
ризик да ће доказ бити уништен. Ово решење преузето је из члана 136. став 3. 
важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности 
одредаба. Ставом 2. овог члана прописује се  да се решење којим је одређено 
обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог члана, доставља странкама у 
поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере чиме се врши 
усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48. 

Предложеним чланом  136б уређује се питање укидања обезбеђења 
доказа због не подношења тужбе у прописаном року и питање накнаде штете 
нанете лицу од кога се докази прикупљају одређивањем обезбеђења доказа ако 
поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте или ако суд 
утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња 
да ће право бити повређено.  

Члан 136в прописује прибављање доказа и овај члан по својој суштини 
одговара члану 135. важећег закона али се уводи нови институт којим се 
регулише прикупљање доказа који се не налазе у поседу или под контролом 
странке која се на њих позива, већ друге странке. Суд у том случају може да 
наложи странци у чијем поседу се доказ налази или под чијом контролом је 
достављање тог доказа, под условом да се тиме не наруши тајност података. 
На предложени начин врши се усклађивање са одредбом члана 6. Директиве 
2004/48. Одредба члана 135. важећег закона која регулишу питање полагања 
новчаног износа као средства обезбеђења је предложеним изменама брисана. 
Полагање новчаног износа као средства обезбеђења у случају покретања 
поступка за одрђивање привремене мере измењено је у складу са наведеном 
Директивом. 

Чланом 136г прописује се сходна примена одредби закона којим се 
уређује парнични поступак на питања у вези са поступком за обезбеђење 
доказа, која нису уређена овим законом,    

Чланом 49. Предлогa закона мења се  члан 139. Закона којим се 
прописује обавеза пружања информација. 

Предложеним изменама обезбеђује се усклађивање са чланом 8. 
Директиве 2004/48.  

 
Чланом 50. Предлогa закона мења се члан 149. Закона којим се 

прописује дејство европског патента и поступак за упис европског патента у 
Регистар патената. 

Изменама које су садржане у ставу 3. овог члана уместо важеће 
формулације: „Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском 
заводу за патенте, европски патент остане на снази са измењеним патентним 
захтевима или као резултат захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о 
европском патенту, европски патент буде ограничен изменом патентних 
захтева” дата је уопштена формулација: „Ако Европски завод за патенте одржи 
европски патент на снази са измењеним патентним захтевима” у односу на 
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садашњу чиме се обухватају и остали случајеви прописани Конвенцијом о 
европском патенту када европски патент остаје на снази са измењеним 
патентним захтевим, као нпр. по одлуци Жалбеног већа или у поновљеном 
поступку пред инстанцом која је донела одлуку која се побија  жалбом. Овим 
ставом предвиђа се да носилац патента мора да достави измењени патентни 
спис за разлику од решења из става 3. важеће одредбе која предвиђа обавезу 
достављања само измењених патентних захтева. Увођењем обавезе 
достављања измењеног патентног списа врши се усклађивање са Конвенцијом 
о европском патенту, и то са чл. 103. и 105ц. С обзиром да се предложеним 
изменама предвиђа достављање целог списа став 4. важећег члана брише се. 
Такође, предвиђено је и поступање надлежног органа са документима Б8 и Б9 
Европског завода за патенте, а који представљају објаву исправки грешака у 
опису, патентним захтевима или нацрту патентног списа као и у 
библиографским подацима.  

 
Чланом 51. Предлогa закона измењен је и допуњен члан 160. Закона 

којим се прописује међународна пријава која се надлежном органу подноси као 
органу примаоцу. 

Изменом у става 1. овог члана врши се усклађивање са чланом 9. став 1. 
Уговора о сарадњи у области патената којим је прописано да свако лице које 
има пребивалиште у једној држави уговорници и сваки држављанин те државе 
могу поднети међународну пријаву. Дакле пребивалиште и држављанство су 
као услови постављени алтернативно, а не кумулативно како је прописано 
одредбом важећег закона.  

 
Чланом 52. Предлогa закона мења се члан 162. Закона тако што је 

прописано да подносилац међународне пријаве може поред Европског завода 
за патенте назначити и друге органе за међународно претраживање и 
међународно претходно испитивање у складу са потписаним међународним 
уговорима. Наиме, на листи Светске организације за интелектуалну својину 
налази се тренутно 22 органа којима је признато својство међународног 
ауторитета за претраживање или претходно испитивање у складу са Уговором 
о сарадњи у области патената. У зависности од тога у којим земљама 
подносилац међународне пријаве жели да оствари заштиту може назначити 
орган за претраживање или претходно испитивање. Разлог за то је што 
национални или регионални патентни заводи који издају решење о признању 
патента уважавају међународни извештај о претраживању или претходном 
испитивању у целини или делимично. Уколико заводи који издају решење о 
признању патента делимично уважавају међународни извештај о 
претраживању, подносилац пријаве је дужан да плати додатно претраживање 
које ће извршити односни завод. С тим у вези прописана је измена члана 162. 
важећег закона како би се домаћи подносиоци међународних пријава излагали 
мањем трошку за извештај о претраживању стања технике или извештај о 
међународном претходном испитивању, а имајући у виду потписане 
међународне уговоре. 
 

Чланом 53. Предлогa закона измењен је члан 164. Закона којим се 
прописује поступак признања малог патента.  

Измене у ставу 1. овог члана састоје се у прописивању обавезе 
достављања доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву 
и трошкова објаве података о признатом праву као услова за доношење 
решења о признању малог патента. Наведени услов истоветан је услову 
прописаном и за решење о признању патента, а у складу је са досадашњом 
праксом надлежног органа по овом питању.  
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Чланом 54. Предлогa закона измењен је члан 165. Закона којим се 
прописује испитивање признатог малог патента. Предложеним допуном у ставу 
6. овог члана врши се прецизирање ове одредбе имајући у виду да се 
правноснажна  одлука о оглашавању ништавим малог патента објављује  и 
уписује у Регистар малих патената. 

 
Чланом 55. Предлогa закона мења се члан  166. Закона којим се 

прописује претварање пријаве. 
Предложеном изменом овог члана Закона прецизира се да је могуће 

претварање из пријаве патента у пријаву малог патента или дизајна као и 
обрнуто како би се отклониле дилеме у тумачењу важеће одредбе. Предложена 
измена је у складу са праксом надлежног органа.  

 
Чланом 56. Предлогa закона мења се члан 168. Закона закона којим се 

прописују услови за упис у Регистар заступника. 
Чланом 168. важећег закона прописани су услови за упис физичких и 

правних лица у Регистар заступника који води надлежни орган. У односу на 
важеће одредбе закона, у погледу услова које треба да испуњавају физичка 
лица за упис у регистар, изменама и допунама закона предвиђа се 
пооштравање критеријума додавањем услова да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова заступника.  

Циљ који треба да буде постигнут овим изменама је унапређење 
професионалности и стручности рада заступника који поступају пред 
надлежним органом. У погледу услова неосуђиваности, наведено условљавање 
је познато и у другим европским земљама са сличном традицијом у области 
заштите интелектуалне својине (Чешка, Пољска, Румунија, Мађарска, Естонија) 
у чијим прописима је овај услов слично дефинисан. Ст. 3-6. истог члана уводе 
се одредбе о стручном испиту који је један од услова за упис у Регистар 
заступника. 

 
Чланом 57. Предлогa закона додају се  чл. 168а и 168б којима се 

прописују услови и поступак уписа у Регистар заступника, упис промена 
података уписаних у у Регистар заступника, као и продужење важења уписа у 
Регистар заступника.  

Новим чланом 168а прописује се поступак уписа у Регистар заступника и 
уписа промене података, као и одлуке надлежног органа које могу бити донете у 
поступку по захтеву за упис. Истим чланом прописује се и обавеза 
објављивања у службеном гласилу.  

Новим чланом 168б прописује се поступак продужења уписа и  предвиђа 
обавеза лица која су уписана у Регистар заступника да обнављају упис у 
Регистар заступника сваке године. Поред тога, прописују се услови и поступак 
брисања и поновног уписа лица у Регистар заступника, као и обавеза 
објављивања у службеном гласилу. Овим члановима прописују се одредбе у 
погледу радњи везаних за Регистар заступника које су регулисане Уредбом о 
упису у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину 
(„Службени лист СРЈ”, брoj 39/95).  

 
Чланом 58. после члана 171. Закона додају се глава XIXа и члан 171а 

којим се предвиђа да надлежни орган обавља и информационо-образовне 
послове, између осталих пружање обукa заинтересованим лицима и стручне 
помоћи органима надлежним за принудно спровођење права интелектуалне 
својине, као и пружање услуге дијагностике интелектуалне својине у 
привредним субјектима. Садржина ове одредбе произлази из одредбе члана 
31. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 
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54/15 и 96/15 - др. закон) којим је прописано да надлежни орган обавља 
информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине. 
За обављање ових послова, надлежни орган наплаћује таксе сагласно 
посебним прописима којима се уређују административне таксе. 

 
Чл. 59-63. Предлогa закона су прелазне и завршне одредбе које уређују 

начин вођења одговарајућих регистара, престанак важности појединих 
одредаба закона, почетак примене одговарајућих одредаба закона, рок за 
доношење подзаконских прописа, као  и ступање на снагу овог закона.  

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
За реализацију овог закона ниje потрeбнo издвајањe финансијских 

средстaва из буџета Републике Србије. 
  
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Стратегијом развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. 
године („Службени гласник РС, број 78/18)  утврђени су главни циљеви ове 
срататегије. Као један од главних циљева јесте и хармонизација националног 
са европским законодавством у области интелектуалне својине. Доношење 
Предлогa закона о патентима  једна од мера за остваривање главног циља. С 
тим у вези,  Акционим планом за спровођење Стратегије развоја интелектуалне 
својине за период од 2018. до 2022. године, предвиђено је утврђивање 
Предлога овог закона за децембар 2018. године.  Полазећи од наведеног, 
предлаже се да се Закон о изменама и допунама Закона о патентима донесе по 
хитном поступку.  

Недоношење Закона о изменама и допунама Закона о патентима по 
хитном поступку могло би да се одрази на позитивну оцену за Поглавље 7 – 
Интелектуална својина у годишњем извештају Европске комисије о напретку 
Републике Србије у погледу спровођења права интелектуалне својине.     
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 

 
Значење израза 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
1) подносилац пријаве је лице, које је у складу са законом који се 

примењује, у регистру надлежног органа приказано као лице које је поднело 
пријаву патента или пријаву малог патента; 

2) пријава је пријава за заштиту проналаска, а свако позивање на 
пријаву сматра се као позивање на пријаву патента, пријаву малог патента, 
пријаву допунског патента или издвојену пријаву; 

3) надлежни орган је орган државне управе који је надлежан за послове 
интелектуалне својине Републике Србије; 

4) лице је физичко и/или правно лице; 
5) заступник је овлашћено лице за предузимање радњи у поступку пред 

надлежним органом; 
 6) регистар је збирка података коју води и одржава надлежни орган, а 

која се односи на поднете пријаве, признате патенте са сертификатима о 
додатној заштити и мале патенте; 

6) РЕГИСТАР ЈЕ ЗБИРКА ПОДАТАКА КОЈУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 
ВОДИ И ОДРЖАВА НАДЛЕЖНИ ОРГАН, А КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОДНЕТЕ 
ПРИЈАВЕ, ПРИЗНАТЕ ПАТЕНТЕ СА СЕРТИФИКАТИМА О ДОДАТНОЈ 
ЗАШТИТИ,  МАЛЕ ПАТЕНТЕ И ЗАСТУПНИКЕ СТРАНОГ ФИЗИЧКОГ ИЛИ 
ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ НЕМА СЕДИШТЕ ИЛИ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.  

7) упис у регистар је сваки акт уношења података у регистар надлежног 
органа; 

8) носилац права је лице које је у регистру надлежног органа приказано 
као носилац патента, малог патента, допунског патента и сертификата о 
додатној заштити; 

9) поступак пред надлежним органом је свака радња у поступку пред 
надлежним органом по пријави, патенту или малом патенту ЗАХТЕВУ ЗА 
ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ, ПАТЕНТУ, МАЛОМ 
ПАТЕНТУ, СЕРТИФИКАТУ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ ИЛИ ЗАХТЕВУ ЗА УПИС 
ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА; 

10) међународна пријава је пријава поднета сагласно Уговору о сарадњи 
у области патената; 

11) назначени завод је национални завод државе коју је назначио 
подносилац пријаве сагласно Глави I Уговора о сарадњи у области патената; 

12) изабрани завод је национални завод државе, који је изабрао 
подносилац пријаве сагласно Глави II Уговора о сарадњи у области патената; 

13) завод прималац је национални завод или регионална организација 
код које је поднета међународна пријава; 

14) Конвенција о европском патенту је Конвенција о европском патенту 
потписана 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о 
европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 
2000. године; 

15) европска пријава патента је пријава патента поднета на основу 
Конвенције о европском патенту, као и међународна пријава патента поднета 
на основу Уговора о сарадњи у области патената, за коју Европски завод за 
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патенте обавља послове као назначени или изабрани завод и у којој је 
назначена Република Србија; 

16) европски патент је патент признат од стране Европског завода за 
патенте на основу европске пријаве патента и у складу са Конвенцијом о 
европском патенту, у којој је назначена Република Србија; 

17) национална пријава патента или малог патента је пријава патента 
односно малог патента која је поднета на основу овог закона надлежном 
органу; 

18) национални патент или мали патент је патент или мали патент 
признат на основу националне пријаве патента или пријаве малог патента; 

19) сертификат је сертификат о додатној заштити признат за лекове за 
људе или животиње или средства за заштиту биља; 

20) лек значи сваку супстанцу или мешавину супстанци намењених за 
лечење или спречавање болести код људи или животиња и сваку супстанцу 
или мешавину супстанци која се може применити на људима или животињама у 
сврху постављања медицинске дијагнозе или обнављања, исправљања или 
прилагођавања физиолошких функција код људи или животиња; 

20) ЛЕК ЗНАЧИ СВАКУ СУПСТАНЦУ ИЛИ КОМБИНАЦИЈУ СУПСТАНЦИ 
НАМЕЊЕНИХ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ БОЛЕСТИ КОД ЉУДИ ИЛИ 
ЖИВОТИЊА И СВАКУ СУПСТАНЦУ ИЛИ КОМБИНАЦИЈУ СУПСТАНЦИ КОЈА 
СЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ НА ЉУДИМА ИЛИ ЖИВОТИЊАМА У СВРХУ 
ПОСТАВЉАЊА МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАГНОЗЕ ИЛИ ПОНОВНОГ 
УСПОСТАВЉАЊА, ИСПРАВЉАЊА ИЛИ ИЗМЕНЕ ФИЗИОЛОШКИХ ФУНКЦИЈА 
КОД ЉУДИ ИЛИ ЖИВОТИЊА; 

21) основни патент значи патент који је у захтеву за признање 
сертификата одређен од стране носиоца патента а којим се штити производ из 
члана 113. став 2. овог закона, поступак за добијање производа или примена 
производа; 

21) ОСНОВНИ ПАТЕНТ ЗНАЧИ ПАТЕНТ КОЈИ ЈЕ У ЗАХТЕВУ ЗА 
ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ОДРЕЂЕН ОД СТРАНЕ НОСИОЦА ПАТЕНТА А 
КОЈИМ СЕ ШТИТИ ПРОИЗВОД ИЗ ЧЛАНА 113. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, 
ПРЕПАРАТ ИЗ ТАЧКЕ 25. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРИМЕНА ПРОИЗВОДА; 

22) средство за заштиту биља је активна супстанца или препарат који 
садржи једну или више активних супстанци у коначном облику, а који је 
намењен за: 

(1) заштиту биља или биљних производа од штетних организама или 
спречавање деловања штетних организама, 

(2) деловање на животне процесе биљака различито од начина 
деловања средстава за исхрану биља, као што су регулатори развоја и раста 
биљака, 

(3) заштиту биљних производа током складиштења, који се примењују 
пре или после жетве, односно бербе, изузев конзерванса, 

(4) уништавање нежељених биљака или њихових делова.; 
(5) УНИШТАВАЊЕ ДЕЛОВА БИЉАКА, КОНТРОЛА ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ 

НЕЖЕЉЕНОГ РАСТА БИЉАКА; 
23) супстанца је хемијски елемент и његова једињења, који се јављају у 

природи или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће 
које су условљене процесом производње; 

 24) активна супстанца је супстанца или микроорганизам, која има опште 
или специфично дејство на штетне организме, биље, биљне делове или биљне 
производе; 

24) АКТИВНА СУПСТАНЦА ЈЕ СУПСТАНЦА ИЛИ МИКРООРГАНИЗАМ, 
УКЉУЧУЈУЋИ ВИРУСЕ, КОЈА ИМА ОПШТЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧНО ДЕЈСТВО НА 
ШТЕТНЕ ОРГАНИЗМЕ, БИЉЕ, ДЕЛОВЕ БИЉАКА ИЛИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЕ; 
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25) препарат је мешавина или раствор две или више супстанци 
намењених за примену као средство за заштиту биља или као ађувант; 

25) ПРЕПАРАТ ЈЕ МЕШАВИНА ИЛИ РАСТВОР ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
СУПСТАНЦИ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНА АКТИВНА СУПСТАНЦА, 
НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРИМЕНУ КАО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА; 

26) биље су живе биљке и живи биљни делови, укључујући свеже воће, 
поврће ПЛОДОВЕ и семе; 

27) биљни производи су непрерађени производи биљног порекла или 
биљни производи који су једноставно прерађени млевењем, сушењем или 
пресовањем али искључујући само биље ИЗ ТАЧКЕ 26. ОВОГ ЧЛАНА; 

28) штетни организми су било која врста, сој или биотип који припада 
биљном или животињском царству, КАО И ВИРУСИ, БАКТЕРИЈЕ И 
МИКОПЛАЗМЕ или патогени агенс штетан за биље или биљне производе; 

29) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, НОСИОЦУ ПАТЕНТА, 
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА ИЛИ ПРЕДЛОГА, СТИЦАОЦУ ПРАВА ИЛИ 
ЛИЦЕНЦЕ, ЗАЛОГОДАВЦУ   И ЗАЛОЖНОМ ПОВЕРИОЦУ СУ: ЛИЧНО ИМЕ И 
АДРЕСА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
ПРАВНОГ ЛИЦА; 

30) ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИКУ СУ: ЛИЧНО ИМЕ  И СЕДИШТЕ 
ЗАСТУПНИЧКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПОСЛОВНО 
ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА. 

 
ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 
ЧЛАН 2А 

 НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЛИКОМ ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 

 
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  

 
ЧЛАН 2Б 

ПРАВО НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА САДРЖАНИМ У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА, РЕГИСТРИМА ИЗ ЧЛАНА 70. 
ОВОГ ЗАКОНА, СПИСИМА ОБЈАВЉЕНИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА, ПРИЗНАТИХ 
ПАТЕНАТА, МАЛИХ ПАТЕНАТА, СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ И 
ДРУГИМ ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН, 
ОСТВАРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ СЛОБОДАН 
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 

 
Изузеци од патентибилности 

 
Члан 9. 

Патентом или малим патентом се не могу штитити: 
1) проналасци чија би комерцијална употреба била противна јавном 

поретку или моралу, с тим да се комерцијална употреба неће сматрати 
противна јавном поретку или моралу само зато што је забрањена законом или 
другим прописом, а нарочито следеће: 

(1) поступци клонирања људских бића; 
(2) поступци за промену генетског идентитета герминативних ћелија 

људских бића; 
(3) коришћење људског ембриона у индустријске или комерцијалне 

сврхе; 
(4) поступци измене генетског идентитета животиња, ако је вероватно да 

ти поступци изазивају патњу животиња, без постизања значајне медицинске 
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користи за човека или животињу, као и животиње које су резултат таквих 
поступака; 

2) проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке 
или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или 
животињском телу, с тим што се ова  одредба  неће примењивати на 
производе, а посебно на супстанце и композиције за употребу у тим 
поступцима; 

3) биљна сорта или животињска раса или битно биолошки поступак за 
добијање биљке или животиње, КАО И БИЉКЕ ИЛИ ЖИВОТИЊЕ ДОБИЈЕНЕ 
ИСКЉУЧИВО БИТНО БИОЛОШКИМ ПОСТУПКОМ, с тим што се ова одредба  
неће примењивати на микробиолошки поступак или производ добијен тим 
поступком. 

Биљна сорта из става 1. тачкa 3) овог члана јесте скуп биљака унутар 
јединствене ботаничке класификације најниже познате категорије, који се, без 
обзира на то да ли су у потпуности испуњени услови за додељивање права 
оплемењивача, може: 

1) дефинисати на основу изражавања особина које су последица утицаја 
датог генотипа или комбинације генотипова; 

2) разликовати од другог скупа биљака по изражавању најмање једне од 
датих особина; 

3) сматрати јединицом у односу на могућности сорте за размножавање 
без промена. 

Битно биолошки поступак из става 1. тачкa 3) овог члана је поступак за 
добијање биљака или животиња који се у потпуности састоји од природних 
појава као што су укрштање или селекција; 

Микробиолошки поступак из става 1. тачкa 3) овог члана је поступак који 
обухвата или се изводи на микробиолошком материјалу или чији је производ 
такав материјал. 

 
Новост проналаска 

 
Члан 10. 

Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике. 
Стање технике, у смислу овог закона, чини: 
1) све што је доступно јавности пре датума подношења пријаве 

проналаска, писаним или усменим описом, употребом или на било који други 
начин; 

2) садржај свих пријава проналазака поднетих у Републици Србији, 
онаквих какве су поднете, које имају ранији датум подношења од датума из 
тачке 1) овог става, а које су објављене тог датума или касније на начин 
предвиђен овим законом. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не искључују могућност заштите патентом 
супстанце или композиције садржане у стању технике које се примењују ЗА 
УПОТРЕБУ у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку лечења из 
члана 9. став 1. тачка 2) овог закона, под условом да њихова примена у 
наведеним поступцима није садржана у стању технике. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана такође не искључују могућност заштите 
патентом супстанце или композиције из става 3. овог члана за било коју 
посебну употребу у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку 
лечења из члана 9. став 1. тачка 2) овог закона, под условом да таква употреба 
није садржана у стању технике 

Откривање проналаска без штетних последица 
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Члан 11. 
Сматра се новим и проналазак који је био садржан у стању технике у 

периоду до шест месеци пре дана подношења пријаве, због или као последица: 
1) очигледне злоупотребе у односу на подносиоца пријаве или његовог 

правног претходника; 
2) излагања проналаска, од стране подносиоца пријаве или његовог 

правног претходника, на званичној или званично признатој изложби у смислу 
Конвенције о међународним изложбама закључене 22. новембра 1928. године у 
Паризу са последњим изменама од 30. новембра 1972. године, под условом да 
подносилац пријаве, приликом подношења пријаве, наведе да је проналазак 
био изложен и да у року од четири месеца од дана подношења пријаве поднесе 
о томе одговарајућу потврду. 

Уверење да је изложби или сајму одржаном у Републици Србији 
званично признат међународни карактер издаје Привредна комора Републике 
Србије. 

Надлежни орган ближе прописује садржину потврде из става 1. тачка 2) 
овог члана. 

 
Ограничења права у вези са биолошким материјалом 

 
Члан 25. 

Набавком заштићеног биљног репродуктивног материјала за 
пољопривредну употребу, од носиоца патента или уз његову сагласност, 
пољопривредни произвођач стиче овлашћење да на сопственом имању 
размножава или умножава убрани материјал под условима који су одређени 
законом који регулише заштиту права оплемењивача биљних сорти, с тим да се 
тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе. 

Набавком заштићеног животињског репродуктивног материјала или 
животиња за пољопривредну употребу од носиоца патента или уз његову 
сагласност, ПОЉОПРИВРЕДНИ произвођач стиче овлашћење за коришћење 
заштићених животиња или животињског репродуктивног материјала у сврху 
обављања сопствених пољопривредних активности, али не за продају у оквиру 
или у сврху комерцијалне репродуктивне активности. 

 
„Принудна лиценца у корист оплемењивача биљних сорти 

 
Члан 29. 

Кад оплемењивач биљака не може да стекне или користи право 
оплемењивача биљне сорте, а да тиме не повреди ранији патент који се односи 
на биотехнолошки проналазак, он може органу државне управе надлежном за 
послове пољопривреде поднети захтев за издавање принудне лиценце за 
коришћење заштићеног проналаска.  

Принудна лиценца из става 1. овог члана не може бити искључива, а 
издаје се у обиму који је неопходан за коришћење права оплемењивача биљне 
сорте. 

Ако принудна лиценца буде издата, носилац патента има право на 
унакрсну принудну лиценцу за коришћење права оплемењивача биљне сорте, 
под разумним условима. 

 Кад носилац патента који се односи на биотехнолошки проналазак 
не може да користи своје право, а да тиме не повреди раније право 
оплемењивача биљне сорте, он може поднети органу државне управе 
надлежном за послове пољопривреде захтев за издавање принудне лиценце за 
коришћење права оплемењивача биљне сорте, која не може бити искључива, 
под условом да плаћа одговарајућу накнаду. Ако принудна лиценца буде 
издата, носилац права оплемењивача биљне сорте има право на унакрсну 
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принудну лиценцу за коришћење заштићеног биотехнолошког проналаска, под 
разумним условима. 

Подносилац захтева за принудну лиценцу из ст. 1. и 4. овог члана мора 
доказати: 

1) да је безуспешно покушао да прибави уговорну лиценцу; 
2) да биљна сорта или биотехнолошки проналазак представља 

значајан технички напредак од посебног економског интереса, у односу на 
проналазак заштићен патентом или заштићену биљну сорту. 

Принудна лиценца из ст. 1. и 4. овог члана може се преносити само 
заједно са производним погоном у којем се искоришћава проналазак за који је 
издата. 

За принудну лиценцу из ст. 1. и 4. овог члана стицалац лиценце дужан је 
да плаћа одговарајућу накнаду. 

 
УНАКРСНА ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА 

 
ЧЛАН 29.  

 КАД ОПЛЕМЕЊИВАЧ БИЉАКА НЕ МОЖЕ ДА СТЕКНЕ ИЛИ КОРИСТИ 
ПРАВО ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ, А ДА ТИМЕ НЕ ПОВРЕДИ РАНИЈИ 
ПАТЕНТ, ОН МОЖЕ ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИНУДНЕ ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРОНАЛАСКА У ОБИМУ КОЈИ ЈЕ 
НЕОПХОДАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ. 

АКО ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА БУДЕ ИЗДАТА, НОСИЛАЦ ПАТЕНТА ИМА 
ПРАВО НА УНАКРСНУ ПРИНУДНУ ЛИЦЕНЦУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНЕ 
БИЉНЕ СОРТЕ, ПОД РАЗУМНИМ УСЛОВИМА. 

КАД НОСИЛАЦ ПАТЕНТА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА БИОТЕХНОЛОШКИ 
ПРОНАЛАЗАК НЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ СВОЈЕ ПРАВО, А ДА ТИМЕ НЕ 
ПОВРЕДИ РАНИЈЕ ПРАВО ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ, МОЖЕ 
ПОДНЕТИ ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИНУДНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНЕ БИЉНЕ СОРТЕ.  

АКО ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА БУДЕ ИЗДАТА, НОСИЛАЦ ПРАВА 
ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ ИМА ПРАВО НА УНАКРСНУ ПРИНУДНУ 
ЛИЦЕНЦУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРОНАЛАСКА, ПОД РАЗУМНИМ 
УСЛОВИМА. 

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ 
ИСКЉУЧИВА. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИНУДНУ ЛИЦЕНЦУ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ 
ЧЛАНА МОРА ДОКАЗАТИ: 

1) ДА ЈЕ БЕЗУСПЕШНО ПОКУШАО ДА ПРИБАВИ УГОВОРНУ 
ЛИЦЕНЦУ; 

2) ДА БИЉНА СОРТА ИЛИ ПРОНАЛАЗАК ПРЕДСТАВЉА ЗНАЧАЈАН 
ТЕХНИЧКИ НАПРЕДАК ОД ПОСЕБНОГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА, У ОДНОСУ 
НА ПРОНАЛАЗАК ЗАШТИЋЕН ПАТЕНТОМ ИЛИ ЗАШТИЋЕНУ БИЉНУ СОРТУ. 

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 
ПРЕНОСИТИ САМО ЗАЈЕДНО СА ПРОИЗВОДНИМ ПОГОНОМ У КОЈЕМ СЕ 
ИСКОРИШЋАВА ПРОНАЛАЗАК ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА. 

ЗА ПРИНУДНУ ЛИЦЕНЦУ ИЗ СТ. 1. И  3. ОВОГ ЧЛАНА СТИЦАЛАЦ 
ЛИЦЕНЦЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПЛАЋА ОДГОВАРАЈУЋУ НАКНАДУ. 
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Правна заштита проналаска 
 

Члан 67. 
Правна заштита проналаска остварује се у управном поступку који води 

надлежни орган.  
Против закључака надлежног органа донетих на основу овог закона не 

може се изјавити посебна жалба, ако овим законом није друкчије прописано. 
ПРОТИВ ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 

МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА ВЛАДИ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА 
ОДЛУКЕ, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ПРОПИСАНО.  

Против решења надлежног органа донетих на основу овог закона може 
се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења, ако овим 
законом није друкчије прописано. 

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе. 

 
Таксе и накнаде трошкова 

 

Члан 69.  

У управном поступку пред надлежним органом плаћају се таксе и накнаде 
трошкова поступка, сагласно посебним прописима којима се уређују 

административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање 
информационих услуга а за које се надлежном органу достављају докази о 

уплатама. 

За увид у пријаве патената, издавање копија докумената, поновно 
успостављање права, објаву података о пријавама патената и објаве података 
о признатим правима, штампање патентног списа и других послова које 
спроводи надлежни орган у складу са овим законом плаћају се накнаде. 

 
ТАКСЕ 

 
Члан 69. 

У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ ПЛАЋАЈУ СЕ 
РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, ЗА КОЈЕ СЕ НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗИ О УПЛАТАМА. 

 
РЕГИСТРИ 

 
Члан 70. 

Надлежни орган води Регистар пријава патената, Регистар патената, 
Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената. 

Регистар пријава патената садржи нарочито: број пријаве и датум 
подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; 
назив проналаска; податке о променама које се односе на пријаву (пренос 
права, лиценца, залога и др.). 

Регистар патената садржи нарочито: регистарски број патента; број и 
датум решења о признању патента; датум регистровања патента; податке о 
носиоцу патента; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о 
променама које се односе на патент (пренос права, лиценца, залога и др.); 
датум и врста одлуке по предлогу за оглашавање ништавим решења о 
признању патента; податке о престанку признатог права; број и датум прве 
дозволе за стављање производа у промет или назначење ако је тај производ 
већ био предмет сертификата; датум признања сертификата; податке о 
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променама у вези са сертификатом о додатној заштити (пренос права, лиценца, 
залога и др.). 

Регистар пријава малих патената садржи нарочито: број пријаве и датум 
подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; 
назив проналаска; податке о променама које се односе на пријаву (пренос 
права, лиценца, залога и др.). 

Регистар малих патената садржи нарочито: регистарски број малог 
патента; број и датум решења о признању малог патента; датум регистровања 
малог патента; податке о носиоцу малог патента; податке о проналазачу; назив 
проналаска; податке о променама које се односе на мали патент (пренос права, 
лиценца, залога и др.); датум и врсту одлуке по предлогу за оглашавање 
ништавим решења о признању малог патента; податке о престанку признатог 
права. 

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин вођења јавних 
регистара из става 1. овог члана. 

ЧЛАН 70. 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВОДИ РЕГИСТАР ПАТЕНАТА И РЕГИСТАР МАЛИХ 

ПАТЕНАТА. 
РЕГИСТАР ПАТЕНАТА САДРЖИ: БРОЈ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА; ПРИЗНАТИ 

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ; НАЗИВ ПРОНАЛАСКА; ОЗНАКЕ ПО 
МЕЂУНАРОДНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ПАТЕНАТА; ПОДАТКЕ О ПРАВУ 
ПРВЕНСТВА; ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, НОСИОЦУ ПАТЕНТА И 
ПРОНАЛАЗАЧУ ИЛИ ПОДАТАК О ДОСТАВЉЕНОЈ ИЗЈАВИ ПРОНАЛАЗАЧА ДА 
НЕ ЖЕЛИ ДА БУДЕ НАВЕДЕН У ПРИЈАВИ; ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ; ДАТУМ 
ОБЈАВЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА; ДАТУМ 
НАКНАДНЕ ОБЈАВЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРЕТРАЖИВАЊУ И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ 
ГЛАСИЛА; ПОДАТКЕ О ПРОМЕНАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИЈАВУ ИЛИ 
ПАТЕНТ (ПРЕНОС ПРАВА, ЛИЦЕНЦА, ЗАЛОГА И ДР.); РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
ПАТЕНТА; ДАТУМ ОБЈАВЕ ПАТЕНТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА; 
ПОДАТКЕ О СЕРТИФИКАТУ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ; КАО И ПОДАТКЕ О 
ИСХОДУ ПОСТУПКА ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА. 

ПОРЕД ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА 
МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНАТА, У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА УПИСУЈЕ СЕ 
БРОЈ И ДАТУМ ПОДНОШЕЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА И БРОЈ И 
ДАТУМ МЕЂУНАРОДНЕ ОБЈАВЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА. 

ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРОШИРЕНЕ 
ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТЕ И ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТЕ, У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА 
УПИСУЈЕ СЕ БРОЈ ПРЕДМЕТА И ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 

РЕГИСТАР МАЛИХ ПАТЕНАТА САДРЖИ: БРОЈ ПРИЈАВЕ МАЛОГ 
ПАТЕНТА; ПРИЗНАТИ ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ; НАЗИВ 
ПРОНАЛАСКА; ОЗНАКЕ ПО МЕЂУНАРОДНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ПАТЕНАТА; 
ПОДАТКЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА; ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, 
НОСИОЦУ МАЛОГ ПАТЕНТА И ПРОНАЛАЗАЧУ ИЛИ ПОДАТАК О 
ДОСТАВЉЕНОЈ ИЗЈАВИ ПРОНАЛАЗАЧА ДА НЕ ЖЕЛИ ДА БУДЕ НАВЕДЕН У 
ПРИЈАВИ; ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ; ПОДАТКЕ О ПРОМЕНАМА КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА ПРИЈАВУ ИЛИ МАЛИ ПАТЕНТ (ПРЕНОС ПРАВА, ЛИЦЕНЦА, 
ЗАЛОГА И ДР.); РЕГИСТАРСКИ БРОЈ МАЛОГ ПАТЕНТА; ДАТУМ ОБЈАВЕ 
МАЛОГ ПАТЕНТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА; ПОДАТАК О ИЗДАТОЈ 
ПОТВРДИ О ИСПИТИВАЊУ ПРИЗНАТОГ МАЛОГ ПАТЕНТА; ПОДАТКЕ О 
ИСХОДУ ПОСТУПКА ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА. 
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Поновно успостављање права 
 

Члан 73. 
Ако подносилац пријаве или носилац права упркос дужној пажњи коју су 

захтевале околности, пропусти да, у прописаном року, предузме неку радњу у 
поступку, чија је непосредна правна последица губитак права из пријаве или 
признатог права, надлежни орган ће решењем дозволити поновно 
успостављање права, ако подносилац пријаве или носилац права у прописаном 
року: 

1) поднесе предлог за поновно успостављање права у писаној форми и 
предузме све пропуштене радње; 

2) наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме 
пропуштене радње; 

3) достави доказ о оправданости разлога због којих се захтева поновно 
успостављање права; 

4) достави доказ о плаћеној прописаној такси, као и доказ о накнади 
прописаних трошкова. 

Предлог за поновно успостављање права подноси се у року од три 
месеца од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је 
подносилац предлога касније сазнао за пропуштање, од дана сазнања за 
пропуштање, али не по протеку рока од 12 месеци од дана пропуштања рока 
или ако се предлог односи на неплаћање таксе за одржавање права, најкасније 
12 месеци од дана истека додатног рока за плаћање из члана 40. става 5. овог 
закона. 

Предлог за поновно успостављање права поднет након истека рока из 
става 2. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана 
надлежни орган ће предлог за поновно успостављање права одбацити 
закључком. 

Ако подносилац предлога за поновно успостављање права не достави 
доказ о плаћеној прописаној такси и накнади прописаних трошкова из става 1. 
тачке 4) овог члана надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави 
наведене доказе у року који надлежни орган одреди. 

Ако доказ о плаћеној прописаној такси и доказ о накнади прописаних 
трошкова не буду достављени у остављеном року надлежни орган ће предлог 
за поновно успостављање права одбацити закључком. 

Предлог за поновно успостављање права не може се поднети због 
пропуштања рока за предузимање следећих радњи у поступку: 

1) подношење предлога из става 1. овог члана; 
2) подношење захтева за продужење рока; 
3) подношење захтева за наставак поступка; 
4) радњи у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више 

странака; 
5) подношење захтева за обнову права првенства и захтева за 

исправљање или допуну захтева за признање права првенства. 
Предлог за поновно успостављање права поднет због пропуштања 

радњи наведених у ставу 7. овог члана надлежни орган ће одбацити 
закључком. 

Надлежни орган не може одбити предлог из става 1. овог члана, у 
целости или делимично, уколико претходно не обавести подносиоца предлога о 
разлозима одбијања и не позове га да се у року од два месеца писмено изјасни 
о тим разлозима. 
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Свако савесно лице које је отпочело коришћење у производњи 
проналаска који је предмет објављене пријаве или које је извршило све 
неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења у времену између 
губитка права и објаве података о усвајању предлога за поновно успостављање 
права, има право да настави коришћење проналаска искључиво у производне 
сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе. 

Подаци о поновном успостављању права се објављују у службеном 
гласилу. Надлежни орган ближе прописује садржину предлога за поновно 
успостављање права и услове из става 1. овог члана, ближе одређује податке о 
поновном успостављању права који се објављују, као и прилоге који се подносе 
уз предлог и прописује њихову садржину. 

ЧЛАН 73. 
АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ПРАВА УПРКОС 

ДУЖНОЈ ПАЖЊИ КОЈУ СУ ЗАХТЕВАЛЕ ОКОЛНОСТИ ПРОПУСТИ ДА, У 
ПРОПИСАНОМ РОКУ, ПРЕДУЗМЕ НЕКУ РАДЊУ У ПОСТУПКУ, ЧИЈА ЈЕ 
НЕПОСРЕДНА ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ГУБИТАК ПРИЗНАТОГ ДАТУМА 
ПОДНОШЕЊА, ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ ИЛИ ПРИЗНАТОГ ПРАВА, НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН РЕШЕЊЕМ ДОЗВОЉАВА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА, АКО 
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ПРАВА У ПРОПИСАНОМ РОКУ: 

 1) ПОДНЕСЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА У 
ПИСАНОЈ ФОРМИ И ПРЕДУЗМЕ СВЕ ПРОПУШТЕНЕ РАДЊЕ; 

  2) НАВЕДЕ РАЗЛОГЕ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ БИО СПРЕЧЕН ДА У РОКУ 
ПРЕДУЗМЕ ПРОПУШТЕНЕ РАДЊЕ И УЧИНИ ТЕ РАЗЛОГЕ ВЕРОВАТНИМ; 

 3) ДОСТАВИ ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОЗВОЛИ ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПРАВА, ПОНИШТАВА ОДЛУКУ КОЈУ ЈЕ ДОНЕО У ВЕЗИ СА ПРОПУШТАЊЕМ.  

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА ПОДНОСИ СЕ У 
РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА КАД ЈЕ ПРЕСТАО РАЗЛОГ КОЈИ ЈЕ 
ПРОУЗРОКОВАО ПРОПУШТАЊЕ, А АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА 
КАСНИЈЕ САЗНАО ЗА ПРОПУШТАЊЕ, ОД ДАНА САЗНАЊА ЗА 
ПРОПУШТАЊЕ, АЛИ НЕ ПО ПРОТЕКУ РОКА ОД 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА 
ПРОПУШТАЊА РОКА ИЛИ АКО СЕ ПРЕДЛОГ ОДНОСИ НА НЕПЛАЋАЊЕ 
ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРАВА, НАЈКАСНИЈЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСТЕКА 
ДОДАТНОГ РОКА ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 40. СТАВА 5. ОВОГ ЗАКОНА.  

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА ПОДНЕТ НАКОН 
ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБАЦУЈЕ. 

АКО ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА НЕ 
ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ИЛИ АКО НИСУ 
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) И 3) ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ПОЗВАТИ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ДА 
ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ У ПРИМЕРЕНОМ РОКУ. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА НЕ ПОСТУПИ ПО ПОЗИВУ ИЗ СТАВА 5. 
ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПРАВА ОДБАЦУЈЕ. 

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА НЕ МОЖЕ СЕ 
ПОДНЕТИ ЗБОГ ПРОПУШТАЊА РОКА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ СЛЕДЕЋИХ 
РАДЊИ У ПОСТУПКУ: 

1) ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 
2) ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА; 
3) ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА; 
4) РАДЊИ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ У КОЈИМА 

УЧЕСТВУЈЕ ВИШЕ СТРАНАКА; 
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5) ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОБНОВУ ПРАВА ПРВЕНСТВА И 
ЗАХТЕВА ЗА ИСПРАВЉАЊЕ ИЛИ ДОПУНУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА 
ПРВЕНСТВА. 

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА ПОДНЕТ ЗБОГ 
ПРОПУШТАЊА РАДЊИ НАВЕДЕНИХ У СТАВУ 7. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ОДБАЦУЈЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН НЕ МОЖЕ ОДБИТИ ПРЕДЛОГ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, У ЦЕЛОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО, УКОЛИКО ПРЕТХОДНО НЕ 
ОБАВЕСТИ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА О РАЗЛОЗИМА ОДБИЈАЊА И НЕ 
ПОЗОВЕ ГА ДА СЕ У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ПИСМЕНО ИЗЈАСНИ О ТИМ 
РАЗЛОЗИМА.  

СВАКО САВЕСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОТПОЧЕЛО КОРИШЋЕЊЕ У 
ПРОИЗВОДЊИ ПРОНАЛАСКА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ОБЈАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ 
ИЛИ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО СВЕ НЕОПХОДНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ 
ТАКВОГ КОРИШЋЕЊА У ВРЕМЕНУ ИЗМЕЂУ ГУБИТКА ПРАВА И ОБЈАВЕ 
ПОДАТАКА О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПРАВА, ИМА ПРАВО ДА НАСТАВИ КОРИШЋЕЊЕ ПРОНАЛАСКА ИСКЉУЧИВО 
У ПРОИЗВОДНЕ СВРХЕ, У СВОМ ПОГОНУ ИЛИ У ТУЂЕМ ПОГОНУ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ. 

 
Наставак поступка 

 
Члан 74. 

Ако је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок одређен од 
стране надлежног органа за предузимање радње у поступку пред надлежним 
органом у вези са пријавом или признатим правом из члана 107. став 5. и члана 
149. став 9. овог закона, може поднети захтев за наставак поступка у вези са 
пријавом или признатим правом, а надлежни орган ће решењем допустити 
наставак поступка, под условом да подносилац пријаве или носилац права: 

1) поднесе захтев за наставак поступка у писаној форми и изврши све 
пропуштене радње у прописаном року; 

2) достави доказ о плаћеној прописаној такси. 
Захтев за наставак поступка може се поднети у року од три месеца од 

дана пријема обавештења надлежног органа о пропуштању рока одређеног од 
стране надлежног органа или од пријема обавештења о губитку права као 
непосредној правној последици пропуштања рока. 

Захтев за наставак поступка поднет након истека рока из става 2. овог 
члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана 
надлежни орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком. 

Ако подносилац захтева за наставак поступка не достави доказ о 
плаћеној прописаној такси из става 1. тачке 2) овог члана надлежни орган ће га 
писаним путем позвати да достави наведени доказ и одредити рок у коме је 
дужан да достави тај доказ. 

Ако доказ о плаћеној прописаној такси не буде достављен у остављеном 
року надлежни орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком. 

Захтев за наставак поступка не може се поднети ако је пропуштен рок: 
1) из става 2. овог члана; 
2) за подношење захтева за обнову права првенства и захтева за 

исправљање или допуну захтева за признање права првенства; 
3) за подношење предлога за поновно успостављање права из члана 73. 

овог закона; 
4) за подношење другог или било ког каснијег захтева за продужење 

рока; 
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5) за радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује 
више странака. 

Захтев за наставак поступка поднет због пропуштања рокова наведених 
у ставу 7. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком. 

Надлежни орган претходно обавештава подносиоца захтева из става 1. 
овог члана о разлозима због којих захтев за наставак поступка намерава да 
одбије у целости или делимично, те позива подносиоца захтева да се у року од 
два месеца од дана пријема позива изјасни о тим разлозима. 

Ако је надлежни орган усвојио захтев из става 1. овог члана на 
одговарајући начин примењује се одредба члана 73. став 10. овог закона. 

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за наставак поступка 
и услове из става 1. овог члана, као и прилоге који се подносе уз захтев и 
прописује њихову садржину. 

ЧЛАН 74. 
АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ПРАВА ПРОПУСТИО 

РОК ОДРЕЂЕН ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ 
РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ 
ИЛИ ПРИЗНАТИМ ПРАВОМ ИЗ ЧЛАНА 107. СТАВ 6, ЧЛАНА 149. СТАВ 8. И 
ЧЛАНА 120. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК 
ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ИЛИ ПРИЗНАТИМ ПРАВОМ, А НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН РЕШЕЊЕМ ОДОБРАВА НАСТАВАК ПОСТУПКА, ПОД УСЛОВОМ ДА 
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ПРАВА:  

1) ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА У ПИСАНОЈ ФОРМИ 
И ИЗВРШИ СВЕ ПРОПУШТЕНЕ РАДЊЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ; 

2) ДОСТАВИ ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОЗВОЛИ НАСТАВАК ПОСТУПКА 
ПОНИШТАВА ОДЛУКУ КОЈУ ЈЕ ДОНЕО У ВЕЗИ СА ПРОПУШТАЊЕМ.  

ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 
ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О 
ПРОПУШТАЊУ РОКА ОДРЕЂЕНОГ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОД ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА О ГУБИТКУ ПРАВА КАО НЕПОСРЕДНОЈ 
ПРАВНОЈ ПОСЛЕДИЦИ ПРОПУШТАЊА РОКА.  

ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА ПОДНЕТ НАКОН ИСТЕКА РОКА ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБАЦУЈЕ. 

АКО ПРОПУШТЕНЕ РАДЊЕ НИСУ ИЗВРШЕНЕ У РОКУ ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА 
ОДБАЦУЈЕ. 

АКО ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА НЕ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ 
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ИЛИ АКО НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ПОЗВАТИ 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ДА ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ У ПРИМЕРЕНОМ РОКУ. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ ПОСТУПИ ПО ПОЗИВУ ИЗ СТАВА 6. 
ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА 
ОДБАЦУЈЕ. 

ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА НЕ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ АКО ЈЕ 
ПРОПУШТЕН РОК: 
 1) ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА; 

 2) ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОБНОВУ ПРАВА ПРВЕНСТВА И 
ЗАХТЕВА ЗА ИСПРАВЉАЊЕ ИЛИ ДОПУНУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА 
ПРВЕНСТВА; 

 3) ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 73. ОВОГ ЗАКОНА; 

 4) ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДРУГОГ ИЛИ БИЛО КОГ КАСНИЈЕГ ЗАХТЕВА 
ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА; 
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 5) ЗА РАДЊЕ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ У 
КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ВИШЕ СТРАНАКА. 

ЗАХТЕВ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА ПОДНЕТ ЗБОГ ПРОПУШТАЊА 
РОКОВА НАВЕДЕНИХ У СТАВУ 8. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ОДБАЦУЈЕ.  

АКО ЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН УСВОЈИО ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОДРЕДБА ЧЛАНА 73. 
СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА.  

 
Промена имена и адресе подносиоца пријаве  

и носиоца права 
 

Члан 75. 
Надлежни орган, на захтев носиоца права или подносиоца пријаве 

решењем одлучује о упису у одговарајући регистар промене имена и адресе 
носиоца права или подносиоца пријаве, КАО И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ. 

Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи нарочито: 
регистарски број патента или малог патента, број пријаве, податке о носиоцу 
права и подносиоцу пријаве, назначење врсте промене, доказ за промену 
имена подносиоца или носиоца права. 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ПАТЕНТА ИЛИ МАЛОГ ПАТЕНТА, БРОЈ ПРИЈАВЕ, 
ПОДАТКЕ О НОСИОЦУ ПРАВА И ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, И НАЗНАЧЕЊЕ 
ВРСТЕ ПРОМЕНЕ. 

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис промене 
имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца права који се односи на више 
патената или малих патената или више пријава, под условом да су регистарски 
бројеви или бројеви пријава назначени у захтеву. 

Ако захтев за упис промене имена и адресе носиоца права и подносиоца 
пријаве не садржи прописане податке, надлежни орган ће писаним путем 
позвати подносиоца захтева да исти уреди у року од два месеца од дана 
пријема позива. 

На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене имена и 
адресе, уз плаћање прописане РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ таксе, о 
чему се доставља доказ о извршеној уплати, надлежни орган ће продужити рок 
из става 4. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од два 
месеца. 

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће захтев за упис промене из става 1. овог члана одбацити 
закључком. 

Ако подносилац пријаве или носилац права који је држављанин 
Републике Србије промени адресу тако да се иста не налази на територији 
Републике Србије у захтеву за упис промене адресе мора именовати 
пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије. 

Ако држављанин Републике Србије не именује пуномоћника за пријем 
писмена у складу са одредбом става 7. овог члана, надлежни орган ће га 
писаним путем позвати да у року од три месеца од пријема позива именује 
пуномоћника за пријем писмена и у позиву га упозорити на правне последице 
непоступања по позиву. 

Ако држављанин Републике Србије не поступи по позиву надлежног 
органа из става 8. овог члана надлежни орган ће закључком одредити да се сва 
даља достава врши прибијањем на огласној табли надлежног органа.  

ПРАВО ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ИМЕНА И АДРЕСЕ 
ПРОНАЛAЗАЧА ИМАЈУ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ, НОСИЛАЦ ПРАВА И 
ПРОНАЛАЗАЧ. 
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Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене из 
става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује 
њихову садржину. 

 
Исправљање грешака у поднесцима и актима 

 
Члан 76. 

 Језичке грешке, грешке у писању као и друге сличне неисправности у 
поднесцима и актима исправиће се закључком на основу писаног захтева 
подносиоца пријаве или носиоца права уз достављање доказа о плаћеној 
прописаној такси за захтев за исправку грешке или по службеној дужности. 

 Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана. 

ЧЛАН 76. 
ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ, ГРЕШКЕ У ПИСАЊУ КАО И ДРУГЕ СЛИЧНЕ 

НЕИСПРАВНОСТИ У ПОДНЕСЦИМА И АКТИМА ИСПРАВЉАЈУ СЕ НА 
ОСНОВУ ПИСАНОГ ЗАХТЕВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ,  НОСИОЦА ПРАВА 
ИЛИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ. 

 
Захтев за признање права 

 
Члан 80. 

Захтев за признање права садржи изричито назначење да се тражи 
признање патента или малог патента, податке о подносиоцу пријаве, податке о 
проналазачу, односно напомену о изјави да проналазач не жели да буде 
наведен у пријави и назив проналаска који одражава техничку суштину 
проналаска и који не садржи комерцијалне називе. 

ЧЛАН 80. 
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА САДРЖИ ИЗРИЧИТО НАЗНАЧЕЊЕ ДА 

СЕ ТРАЖИ ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА ИЛИ МАЛОГ ПАТЕНТА, ПОДАТКЕ О 
ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, ПОДАТКЕ О ПРОНАЛАЗАЧУ, ОДНОСНО 
НАПОМЕНУ О ИЗЈАВИ ДА ПРОНАЛАЗАЧ НЕ ЖЕЛИ ДА БУДЕ НАВЕДЕН У 
ПРИЈАВИ, НАЗИВ ПРОНАЛАСКА КОЈИ ЈАСНО И САЖЕТО ИЗРАЖАВА 
СУШТИНУ ПРОНАЛАСКА И КОЈИ НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ИЗМИШЉЕНЕ ИЛИ 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ НАЗИВЕ, ЖИГОВЕ, ИМЕНА ШИФРЕ, СКРАЋЕНИЦЕ ЗА 
УОБИЧАЈЕНЕ ПРОИЗВОДЕ И СЛ; ЗАХТЕВ СА ПОДАЦИМА О ЗАТРАЖЕНОМ 
ПРАВУ ПРВЕНСТВА: ДАТУМ, БРОЈ ПРИЈАВЕ И ЗЕМЉА У КОЈОЈ ЈЕ ПОДНЕТА 
ПРИЈАВА КОЈА СЛУЖИ КАО ОСНОВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА; 
ПОДАТКЕ О ИЗЛАГАЊУ НА МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ АКО ЈЕ 
ПРОНАЛАЗАК БИО ИЗЛАГАН; БРОЈ ПРВОБИТНЕ ПРИЈАВЕ, У СЛУЧАЈУ 
ПОДНОШЕЊА ИЗДВОЈЕНЕ ПРИЈАВЕ; БРОЈ ОСНОВНЕ ПРИЈАВЕ ИЛИ 
ОСНОВНОГ ПАТЕНТА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ДОПУНСКЕ ПРИЈАВЕ 
ПАТЕНТА; ПОДАТКЕ О ОСТАЛИМ ДЕЛОВИМА ПРИЈАВЕ (БРОЈ СТРАНИЦА 
ОПИСА ПРОНАЛАСКА, БРОЈ ПАТЕНТНИХ ЗАХТЕВА И БРОЈ СТРАНИЦА 
НАЦРТА); ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ. 

Надлежни орган не проверава да ли подносилац пријаве има право на 
заштиту проналаска. 

Ако подносилац пријаве није проналазач или није једини проналазач, 
дужан је да у пријави наведе имена свих проналазача и да поднесе изјаву о 
основу стицања права на подношење пријаве. 

Ако проналазач не жели да његово име буде наведено у захтеву за 
признање права, као ни у другим исправама предвиђеним овим законом, 
подносилац пријаве је дужан да, достави надлежном органу писану изјаву 
проналазача о томе. 
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АКО ПРОНАЛАЗАЧ НЕ ЖЕЛИ ДА ЊЕГОВО ИМЕ БУДЕ НАВЕДЕНО У 
ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА, РЕГИСТРИМА, КАО НИ У ДРУГИМ 
ИСПРАВАМА ПРЕДВИЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЈЕ 
ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПИСАНУ ИЗЈАВУ 
ПРОНАЛАЗАЧА О ТОМЕ. 

Проналазач може током поступка заштите, као и током целог рока 
трајања патента или малог патента повући своју изјаву да не жели да му име 
буде наведено у пријави, регистрима, као и у другим исправама предвиђеним 
овим законом. 

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев за признање права и 
прописује њихову садржину. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРИЛОГЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ 
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА. 

 
Опис проналаска 

 
Члан 82. 

Проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из 
одговарајуће области може извести. 

Ако се проналазак односи на биолошки материјал и ако га није могуће 
извести на основу описа проналаска, сматраће се да опис проналаска 
испуњава услов из става 1. овог члана ако је узорак природно обновљивог 
биолошког материјала депонован у надлежној установи најкасније на датум 
подношења пријаве патента. 

Надлежна установа из става 2. овог члана је установа која је одређена 
на основу Будимпештанског споразума о признању депозита микроорганизама 
ради поступка патентирања. 

Опис проналаска садржи нарочито: назив проналаска, област технике на 
коју се проналазак односи, дефинисан технички проблем за чије се решење 
тражи заштита права, стање технике уколико се оно, према сазнањима 
подносиоца пријаве може сматрати корисним за разумевање проналаска, 
излагање суштине проналаска, кратак опис слика нацрта, ако их има и детаљан 
опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз навођење примера 
извођења и са позивом на нацрт, ако постоји. 

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин описа проналаска. 
ЧЛАН 82. 

ПРОНАЛАЗАК МОРА БИТИ ОПИСАН ПОТПУНО И ЈАСНО, ТАКО ДА ГА 
СТРУЧЊАК ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБЛАСТИ МОЖЕ ИЗВЕСТИ. 

АКО ПРОНАЛАЗАК ОБУХВАТА УПОТРЕБУ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ИЛИ СЕ ОДНОСИ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ НИЈЕ ДОСТУПАН 
ЈАВНОСТИ И КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ОПИСАН У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА НА 
НАЧИН КОЈИ ОМОГУЋАВА СТРУЧЊАКУ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБЛАСТИ ДА 
ПРОНАЛАЗАК ИЗВЕДЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ОПИС  ПРОНАЛАСКА ИСПУЊАВА 
УСЛОВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКО: 

1) ЈЕ УЗОРАК БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА ДЕПОНОВАН, НАЈКАСНИЈЕ 
НА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА У НАДЛЕЖНОЈ ДЕПОЗИТНОЈ 
УСТАНОВИ; 

2) ПРИЈАВА ПАТЕНТА САДРЖИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
КАРАКТЕРИСТИКАМА ДЕПОНОВАНОГ  БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ СУ 
ДОСТУПНЕ ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ; 

3) СУ У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА НАЗНАЧЕНИ НАЗИВ И АДРЕСА 
НАДЛЕЖНЕ ДЕПОЗИТНЕ УСТАНОВЕ, БРОЈ ПОД КОЈИМ ЈЕ БИОЛОШКИ 
МАТЕРИЈАЛ ДЕПОНОВАН И ДАТУМ ДЕПОНОВАЊА. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ 
ДЕПОНОВАЊУ СЕ МОГУ ДОСТАВИТИ НАКНАДНО ДО ЗАВРШЕТКА 
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ТЕХНИЧКИХ ПРИПРЕМА ЗА ОБЈАВУ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ИЛИ ДО ДАНА 
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРЕВРЕМЕНУ ОБЈАВУ. 

НАДЛЕЖНА УСТАНОВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ УСТАНОВА КОЈА 
ЈЕ ОДРЕЂЕНА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ БУДИМПЕШТАНСКОГ 
СПОРАЗУМА О МЕЂУНАРОДНОМ ПРИЗНАВАЊУ ДЕПОЗИТА 
МИКРООРГАНИЗАМА РАДИ ПОСТУПКА ПАТЕНТИРАЊА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
СРЈ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ”, БРОЈ 3/93). 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И НАЧИН ОПИСА 
ПРОНАЛАСКА, УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА ДЕПОНОВАНОГ 
БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПОНОВНО ДЕПОНОВАЊЕ БИОЛОШКОГ 
МАТЕРИЈАЛА, КАО И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 
ОТКРИВЕНИХ У ОПИСУ ПРОНАЛАСКА.  

 
Садржина пријаве за заштиту проналаска потребна 

за признање датума подношења 
 

Члан 86. 
За признање датума подношења пријаве пријава поднета надлежном 

органу на тај датум мора да садржи: 
1) назначење да се тражи признање права; 
2) име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве; 
3) опис проналаска и у случају да опис не испуњава прописане услове 

или позивање на претходно поднету пријаву. 
Надлежни орган ближе прописује начин позивања на претходно поднету 

пријаву. 
Допунска пријава патента 

 
Члан 88. 

Ако подносилац пријаве патента или носилац патента допуни или 
усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента, за 
извршену допуну, или усавршавање, може поднети допунску пријаву која не 
задржава датум подношења основне пријаве. 

Допунска пријава патента се може поднети на основну пријаву или на 
основни патент. 

Одустанком од основне пријаве патента обуставља се поступак по 
допунској пријави. Ако се поступак по основној пријави обустави из било ког 
другог разлога, подносилац пријаве има право, да у року од три месеца од дана 
правноснажности одлуке о обустави поступка, поднесе надлежном органу 
захтев да допунска пријава постане основна. 

На основу допунске пријаве, може се стећи допунски патент, с тим што 
он не може бити признат пре признања основног патента. 

Ако основни патент престане да важи или решење о његовом признању 
буде поништено, носилац патента има право да у року од три месеца од датума 
престанка патента или правноснажности одговарајућег решења, поднесе 
надлежном органу захтев да допунски патент постане основни. 

Ако постоји више допунских пријава или патената, само један од њих 
постаје основни, а остали се, као допунски, на захтев подносиоца пријаве или 
носиоца патента, који се подноси у року из става 5. овог члана, везују за 
основну пријаву или патент. 

ЧЛАН 88. 
АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ИЛИ НОСИЛАЦ ПАТЕНТА 

ДОПУНИ ИЛИ УСАВРШИ ПРОНАЛАЗАК КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ОСНОВНЕ 
ПРИЈАВЕ ИЛИ ОСНОВНОГ ПАТЕНТА, ЗА ИЗВРШЕНУ ДОПУНУ, ИЛИ 
УСАВРШАВАЊЕ, МОЖЕ ПОДНЕТИ ДОПУНСКУ ПРИЈАВУ КОЈА НЕ 
ЗАДРЖАВА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ОСНОВНЕ ПРИЈАВЕ. 
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ДОПУНСКА ПРИЈАВА ПАТЕНТА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НА ОСНОВНУ 
ПРИЈАВУ ИЛИ НА ОСНОВНИ ПАТЕНТ.  

ОДУСТАНКОМ ОД ОСНОВНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ОБУСТАВЉА СЕ 
ПОСТУПАК ПО ДОПУНСКОЈ ПРИЈАВИ. АКО СЕ ПОСТУПАК ПО ОСНОВНОЈ 
ПРИЈАВИ ОБУСТАВИ ИЗ БИЛО КОГ ДРУГОГ РАЗЛОГА, ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ ИМА ПРАВО, У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА 
ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, ДА ПОДНЕСЕ 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗАХТЕВ ДА ДОПУНСКА ПРИЈАВА ПОСТАНЕ 
ОСНОВНА. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ПОДНЕСЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ 
ЗАХТЕВ ДА ДОПУНСКА ПРИЈАВА ПОСТАНЕ ОСНОВНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ОБУСТАВЉА ПОСТУПАК ПО ДОПУНСКОЈ ПРИЈАВИ.  

НА ОСНОВУ ДОПУНСКЕ ПРИЈАВЕ, МОЖЕ СЕ СТЕЋИ ДОПУНСКИ 
ПАТЕНТ, С ТИМ ШТО ОН НЕ МОЖЕ БИТИ ПРИЗНАТ ПРЕ ПРИЗНАЊА 
ОСНОВНОГ ПАТЕНТА. 

АКО ОСНОВНИ ПАТЕНТ ПРЕСТАНЕ ДА ВАЖИ ИЛИ РЕШЕЊЕ О 
ЊЕГОВОМ ПРИЗНАЊУ БУДЕ ПОНИШТЕНО, НОСИЛАЦ ПАТЕНТА ИМА 
ПРАВО ДА У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАТУМА ПРЕСТАНКА ПАТЕНТА ИЛИ 
ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА, ПОДНЕСЕ НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ ЗАХТЕВ ДА ДОПУНСКИ ПАТЕНТ ПОСТАНЕ ОСНОВНИ. 

АКО НОСИЛАЦ ПАТЕНТА НЕ ПОДНЕСЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ 
ЗАХТЕВ ДА ДОПУНСКИ ПАТЕНТ ПОСТАНЕ ОСНОВНИ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОПУНСКОГ ПАТЕНТА. 

АКО ПОСТОЈИ ВИШЕ ДОПУНСКИХ ПРИЈАВА ИЛИ ПАТЕНАТА, САМО 
ЈЕДАН ОД ЊИХ ПОСТАЈЕ ОСНОВНИ, А ОСТАЛИ СЕ, КАО ДОПУНСКИ, НА 
ЗАХТЕВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ИЛИ НОСИОЦА ПАТЕНТА, КОЈИ СЕ 
ПОДНОСИ У РОКУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ВЕЗУЈУ ЗА ОСНОВНУ 
ПРИЈАВУ ИЛИ ПАТЕНТ. 

 
Признање датума подношења пријаве 

 
Члан 97. 

По пријему пријаве, надлежни орган испитује да ли су испуњени услови 
из члана 86. овог закона за признање датума подношења пријаве. 

Ако утврди да нису испуњени услови из члана 86. овог закона, надлежни 
орган ће позвати подносиоца пријаве да у року од два месеца од датума 
пријема обавештења отклони уочене недостатке, уз упозорење о правним 
последицама пропуштања. 

Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року из става 2. овог 
члана, надлежни орган закључком признаје као датум подношења пријаве онај 
датум кад је подносилац пријаве отклонио уочене недостатке. 

Ако пријава садржи позив на нацрт који није садржан у пријави, 
надлежни орган позива подносиоца пријаве да достави нацрт у року од два 
месеца. Ако подносилац достави нацрт у прописаном року, датумом 
подношења пријаве сматраће се датум пријема нацрта. Уколико нацрт не буде 
достављен, сматраће се да се подносилац на нацрт није ни позвао. 

Пријава којој је признат датум подношења, уписује се у Регистар пријава 
патената или Регистар пријава малих патената. 

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из става 2. овог 
члана, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може 
изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 
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ЧЛАН 97. 
ПО ПРИЈЕМУ ПРИЈАВЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ИСПИТУЈЕ ДА ЛИ СУ 

ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 86. ОВОГ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАЊЕ ДАТУМА 
ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН, ПРИЛИКОМ ПРИЗНАВАЊА ДАТУМА 
ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, УТВРДИ ДА У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА  
НЕДОСТАЈЕ ДЕО ОПИСА ИЛИ ДА ПРИЈАВА ПАТЕНТА САДРЖИ ПОЗИВ НА 
НАЦРТ КОЈИ НЕДОСТАЈЕ, ПОЗИВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ДА У РОКУ ОД 
ДВА МЕСЕЦА ОД ПРИЈЕМА ПОЗИВА ДОСТАВИ ДЕО ОПИСА ОДНОСНО 
НАЦРТ, КОЈИ НЕДОСТАЈЕ. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ДОСТАВИ ДЕО ОПИСА, ОДНОСНО 
НАЦРТ КОЈИ ЈЕ НЕДОСТАЈАО, У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ПОДНОШЕЊА 
ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ИЛИ У РОКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА У СЛУЧАЈУ КАДА 
ЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОЗВАО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ДА ДОСТАВИ ДЕО 
ОПИСА ОДНОСНО НАЦРТ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЗНАЈЕ КАО ДАТУМ 
ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, ДАТУМ КАДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
ДОСТАВИО ДЕО ОПИСА ОДНОСНО НАЦРТ, КОЈИ ЈЕ НЕДОСТАЈАО. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ДОСТАВИ ДЕО ОПИСА, ОДНОСНО 
НАЦРТ КОЈИ ЈЕ НЕДОСТАЈАО, У РОКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, А ПРИ 
ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ЈЕ ЗАХТЕВАО ПРАВО ПРВЕНСТВА, 
ПРИЗНАТИ ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА ОСТАЈЕ ДАТУМ КАДА 
СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 86. ОВОГ ЗАКОНА, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ 
ДЕО ОПИСА, ОДНОСНО НАЦРТ, КОЈИ ЈЕ НЕДОСТАЈАО У ПОТПУНОСТИ 
САДРЖАН У РАНИЈОЈ ПРИЈАВИ ПАТЕНТА.  

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ПОЗИВУ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА У РОКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРАЋЕ СЕ ДА СЕ НИЈЕ НИ 
ПОЗВАО НА ДЕО ОПИСА ИЛИ НА НАЦРТ.  

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ У РОКУ ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН КАО ДАТУМ ПОДНОШЕЊА 
ПРИЈАВЕ ПРИЗНАЈЕ ДАТУМ КАД ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ОТКЛОНИО 
УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ. 

АКО ПРИЈАВА САДРЖИ ПОЗИВ НА НАЦРТ КОЈИ НИЈЕ САДРЖАН У 
ПРИЈАВИ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОЗИВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ДА 
ДОСТАВИ НАЦРТ У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА. АКО ПОДНОСИЛАЦ ДОСТАВИ 
НАЦРТ У ПРОПИСАНОМ РОКУ, ДАТУМОМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 
СМАТРАЋЕ СЕ ДАТУМ ПРИЈЕМА НАЦРТА. УКОЛИКО НАЦРТ НЕ БУДЕ 
ДОСТАВЉЕН, СМАТРАЋЕ СЕ ДА СЕ ПОДНОСИЛАЦ НА НАЦРТ НИЈЕ НИ 
ПОЗВАО. 

ПРИЈАВА КОЈОЈ ЈЕ ПРИЗНАТ ДАТУМ ПОДНОШЕЊА, УПИСУЈЕ СЕ У 
РЕГИСТАР ПАТЕНАТА ИЛИ РЕГИСТАР МАЛИХ ПАТЕНАТА.  

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ У РОКУ ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЈАВУ ОДБАЦУЈЕ. 

 
Издавање Уверења о праву првенства 

 
Члан 98. 

На захтев подносиоца пријаве надлежни орган издаје уверење о праву 
првенства.  

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: 
податке о подносиоцу захтева, број пријаве за коју се захтева издавање 
уверења о праву првенства и доказ о уплати таксе за уверење. 

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу 
пријаве, број пријаве и потврда да су подаци у уверењу о праву првенства 
истоветни подацима у пријави. 
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Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 2. овог 
члана и садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана. 

 
Формално испитивање пријаве 

 
Члан 99. 

После признања датума подношења пријаве, надлежни орган испитује 
да ли је: 

1) плаћена такса за подношење пријаве и достављен доказ о уплати 
прописне таксе; 

2) достављено уредно пуномоћје заступника или изјава о заједничком 
представнику, у одговарајућем случају; 

3) у пријави назначен проналазач, односно да ли постоји његова изјава 
да не жели да буде наведен у пријави; 

4) поднет уредан захтев за признање права првенства; 
5) достављена изјава о основу стицања права на подношење пријаве; 
6) ако је подносилац пријаве страно лице, пријава поднета у смислу 

члана 5. овог закона; 
7) садржај пријаве у складу са чланом 79. овог закона; 
8) задовољена форма списа у пријави; 
9) нацрт сачињен у смислу члана 85. овог закона; 
10) апстракт сачињен у смислу члана 84. овог закона; 
11) испуњен услов из члана 81. овог закона. 
Ако се испитивањем из става 1. овог члана утврди да пријава није 

састављена у складу с одредбом става 1. овог члана, надлежни орган, уз 
навођење разлога, позива подносиоца пријаве да у року који не може бити 
краћи од два месеца нити дужи од три месеца отклони недостатке. 

На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган може 
продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не 
дуже од три месеца. 

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, 
надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може изјавити 
жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 

Надлежни орган ближе прописује форму списа у пријави из става 1. 
тачке 8) овог члана. 

ЧЛАН 99. 
ПОСЛЕ ПРИЗНАЊА ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ, НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ИСПИТУЈЕ ДА ЛИ ЈЕ: 
1) ПЛАЋЕНА ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОСТАВЉЕН 

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ; 
2) ДОСТАВЉЕНО УРЕДНО ПУНОМОЋЈЕ ЗАСТУПНИКА ИЛИ ИЗЈАВА 

О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРЕДСТАВНИКУ, У ОДГОВАРАЈУЋЕМ СЛУЧАЈУ; 
3) У ПРИЈАВИ НАЗНАЧЕН ПРОНАЛАЗАЧ, ОДНОСНО ДА ЛИ ПОСТОЈИ 

ЊЕГОВА ИЗЈАВА ДА НЕ ЖЕЛИ ДА БУДЕ НАВЕДЕН У ПРИЈАВИ; 
4) ПОДНЕТ УРЕДАН ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА; 
5) ДОСТАВЉЕНА ИЗЈАВА О ОСНОВУ СТИЦАЊА ПРАВА НА 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ; 
6) АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ СТРАНО ЛИЦЕ, ПРИЈАВА 

ПОДНЕТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 5. ОВОГ ЗАКОНА; 
7) САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 79. ОВОГ ЗАКОНА; 
8) ЗАДОВОЉЕНА ФОРМА СПИСА У ПРИЈАВИ;  
9) НАЦРТ САЧИЊЕН У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 85. ОВОГ ЗАКОНА;  
10) АПСТРАКТ САЧИЊЕН У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 84. ОВОГ ЗАКОНА; 
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АКО СЕ ИСПИТИВАЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРДИ ДА 
ПРИЈАВА НИЈЕ САСТАВЉЕНА У СКЛАДУ С ОДРЕДБОМ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН, УЗ НАВОЂЕЊЕ РАЗЛОГА, ПОЗИВА 
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ДА У РОКУ КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА, НИТИ ДУЖИ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ.  

НА ОБРАЗЛОЖЕНИ ЗАХТЕВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ, НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН МОЖЕ ПРОДУЖИТИ РОК ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ВРЕМЕ КОЈЕ 
СМАТРА ОПРАВДАНИМ, АЛИ НЕ ДУЖЕ ОД ТРИ МЕСЕЦА. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАВЉАЊА ИЗЈАВЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ 
ПРЕДСТАВНИКУ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЈАВУ ОДБАЦУЈЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ФОРМУ СПИСА У ПРИЈАВИ 
ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 8) ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Извештај о претраживању 

 
Члан 100. 

Ако пријава патента испуњава услове из члана 99. став 1. овог закона, 
надлежни орган позива подносиоца пријаве патента да у року од месец дана од 
дана пријема позива поднесе захтев за израду извештаја о претраживању 
стања технике по предмету проналаска (у даљем тексту: извештај о 
претраживању) и да плати таксу за израду извештаја о претраживању. 

Подносилац пријаве може поднети захтев за израду извештаја о 
претраживању и пре пријема позива из става 1. овог члана. 

По пријему захтева за израду извештаја о претраживању и доказа о 
плаћеној такси надлежни орган ће на основу патентних захтева, а имајући у 
виду садржај описа и нацрта израдити извештај о претраживању и доставити га 
подносиоцу пријаве патента. 

Ако надлежни орган утврди да пријава патента није у складу са овим 
законом тако да није могуће у погледу свих или неких предмета патентних 
захтева израдити потпун извештај о претраживању, то констатује у изјави или, 
уколико је то делимично изводљиво, израђује извештај о претраживању само за 
један део пријаве или делимични извештај. 

Делимични извештај о претраживању се израђује и када пријава патента 
не испуњава услове јединства проналаска.  

Изјава или делимични извештај из става 4. овог члана важе у даљем 
поступку као извештај о претраживању.  

Надлежни орган ће уз објаву пријаве патента објавити и извештај о 
претраживању. Ако извештај о претраживању није могуће објавити у исто време 
кад и пријаву патента, биће накнадно објављен.  

Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев и не 
достави доказ о плаћеној такси за израду извештаја о претраживању из става 1. 
овог члана, надлежни орган ће пријаву патента одбацити закључком. 

Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 
Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за израду извештаја 

о претраживању и садржину извештаја о претраживању. 
 

Објава пријаве патента 
 

Члан 102. 
Пријава патента се објављује што је пре могуће у службеном гласилу и 

то: 
1) након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења 

пријаве, а ако је затражено право првенства, рачунајући од датума тог 
првенства или 
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2) на захтев подносиоца пријаве, пријава патента може се објавити и 
раније, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења.  

Пријава патента се објављује истовремено када се издаје и патентни 
спис, уколико одлука о признању патента ступи на снагу пре истека рока 
наведеног у ставу 1. тачка 1) овог члана. 

Надлежни орган ближе прописује садржину објаве пријаве патента. 
ЧЛАН 102. 

ПРИЈАВА ПАТЕНТА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ У 
НАЈКРАЋЕМ РОКУ, И ТО: 

 1) НАКОН ИСТЕКА РОКА ОД 18 МЕСЕЦИ, РАЧУНАЈУЋИ ОД 
ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ, А АКО ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРАВО 
ПРВЕНСТВА, РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАТУМА ТОГ ПРВЕНСТВА ИЛИ 

 2) НА ЗАХТЕВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ, ПРИЈАВА ПАТЕНТА 
МОЖЕ СЕ ОБЈАВИТИ И РАНИЈЕ; 

 ПРИЈАВА ПАТЕНТА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ИСТОВРЕМЕНО КАДА СЕ 
ИЗДАЈЕ И ПАТЕНТНИ СПИС, УКОЛИКО ОДЛУКА О ПРИЗНАЊУ ПАТЕНТА 
СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ИСТЕКА РОКА НАВЕДЕНОГ У СТАВУ 1. ТАЧКА 1) 
ОВОГ ЧЛАНА. 

 ПРИЈАВА ПАТЕНТА СЕ НЕ ОБЈАВЉУЈЕ АКО ПОДНОСИЛАЦ 
ОДУСТАНЕ ОД ПРИЈАВЕ ИЛИ ЈЕ ПРИЈАВА ПАТЕНТА ОДБАЧЕНА ПРЕ 
ЗАВРШЕТКА ТЕХНИЧКИХ ПРИПРЕМА ЗА ЊЕНУ ОБЈАВУ.  

 НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ КАДА СЕ ТЕХНИЧКЕ 
ПРИПРЕМЕ ЗА ОБЈАВУ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА СМАТРАЈУ ЗАВРШЕНИМ, КАО И  
САДРЖИНУ ОБЈАВЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА. 

ЗА СВАКИ БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА 
СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОБЈАВЉУЈЕ КАДА СЕ ТЕХНИЧКЕ 
ПРИПРЕМЕ ЗА ОБЈАВУ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА СМАТРАЈУ ЗАВРШЕНИМ.  

 
 

Захтев за суштинско испитивање пријаве патента 
 

Члан 103. 
Захтев за суштинско испитивање пријаве патента подносилац пријаве 

може поднети најкасније у року од шест месеци од дана достављања извештаја 
о претраживању ОБЈАВЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРЕТРАЖИВАЊУ У СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСИЛУ. 

У случају пропуштања рока из става 1. овог члана, подносилац пријаве 
може поднети захтев за суштинско испитивање пријаве патента у накнадном 
року од 30 дана од дана пријема обавештења о протеку рока. 

Сматра се да је захтев из става 1. овог члана поднет када је плаћена 
такса за суштинско испитивање и достављен доказ о извршеној уплати. 

Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 
Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев из става 1. 

овог члана, надлежни орган ће пријаву патента одбацити закључком. 
 

Суштинско испитивање 
 

Члан 104. 
У поступку суштинског испитивања пријаве патента, надлежни орган 

испитује да ли је предмет заштите: 
1) проналазак у смислу чл. 7. и 8. овог закона; 
2) проналазак који се у смислу члана 9. овог закона не може заштитити 

патентом; 
3) проналазак у складу са чланом 78. овог закона о јединству 

проналаска; 
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4) описан јасно и потпуно, у смислу чл. 82. овог закона, као и да ли 
испуњава прописане услове у смислу чл. 83. и 85. овог закона; 

5) техничко решење одређеног проблема, да ли је нов, у смислу чл. 10. 
и 11. овог закона, да ли има инвентивни ниво у смислу члана 12. овог закона и 
да ли је индустријски применљив у смислу члана 13. овог закона; 

6) у складу са овим законом у погледу права првенства. 
Суштинско испитивање пријаве патента спроводи се у границама 

постављених патентних захтева. 
У поступку суштинског испитивања не испитује се корисност проналаска. 
Подносилац пријаве, који је за исти проналазак поднео пријаву и у другој 

држави, може надлежном органу доставити превод саопштења добијених у тој 
држави. 

 Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из 
става 1. овог члана, обавештава подносиоца пријаве о резултатима 
испитивања и позива га, онолико пута колико је то неопходно, да отклони 
констатоване недостатке у року који не може бити краћи од два месеца нити 

дужи од три месеца. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИ ДА ПРЕДМЕТ ПРИЈАВЕ НЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБАВЕШТАВА 
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА И ПОЗИВА ДА 
ОТКЛОНИ КОНСТАТОВАНЕ НЕДОСТАТКЕ, ОДНОСНО ДА СЕ ИЗЈАСНИ О 
РАЗЛОЗИМА ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПАТЕНТ НЕ МОЖЕ ПРИЗНАТИ, У РОКУ КОЈИ 
НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ДВА МЕСЕЦА НИТИ ДУЖИ ОД ТРИ МЕСЕЦА. 

Обавештење о резултатима испитивања из става 5. овог члана нарочито 
садржи образложење које обухвата све разлоге због којих се патент не може 
признати. 

Након пријема првог резултата испитивања из става 5. овог члана 
подносилац пријаве може само једном да измени опис, патентне захтеве и 
нацрт, уколико се измена подноси истовремено са одговором подносиоца 
пријаве на резултат испитивања. Све даље измене се могу вршити само уз 
сагласност надлежног органа. 

На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган ће 
продужити рок из става 5. овог члана за време које сматра оправданим, али не 
дуже од три месеца. 

 
ЧЛАН 112А 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ПРЕТРАЖИВАЊА 
СТАЊА ТЕХНИКЕ И РЕДОСЛЕД РАДЊИ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ПОСТУПКУ 
СУШТИНСКОГ ИСПИТИВАЊА ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА. 

 
 

Стављање у промет лека за људе или животиње 
и производа за заштиту биља 

 
ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ 

 
Члан 113. 

Сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије 
стављање у промет као лека за људе или животиње или као средства за 
заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног 
за стављање у промет производа на територији Републике Србије, може, под 
условима предвиђеним овим законом, да буде предмет заштите сертификатом. 
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У смислу заштите сертификатом производ је активни састојак или мешавина 
КОМБИНАЦИЈА активних састојака лека или активна супстанца из члана 2. став 
1. тачка 24) овог закона или мешавина активних супстанци средстава за 
заштиту биља. 

 
Предмет и правно дејство заштите 

 
Члан 114. 

У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната 
сертификатом односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање у 
промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља (у даљем 
тексту: дозвола) и на сваку примену лека за људе или животиње или средства 
за заштиту биља за које је дозвола издата пре истека рока трајања 
сертификата. 

У складу са одредбом става 1. овог члана сертификат даје иста права као и 
основни патент и подлеже истим ограничењима и истим обавезама. 

ЧЛАН 114. 
У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ ПРИЗНАТЕ ОСНОВНИМ ПАТЕНТОМ, ЗАШТИТА 

ПРИЗНАТА СЕРТИФИКАТОМ ОДНОСИ СЕ САМО НА ПРОИЗВОД ОБУХВАЋЕН 
ДОЗВОЛОМ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛЕКА ЗА ЉУДЕ 
ИЛИ ЖИВОТИЊЕ И НА СВАКУ ПРИМЕНУ ПРОИЗВОДА КАО ЛЕКА ЗА КОЈУ ЈЕ 
ДОЗВОЛА ИЗДАТА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА.  

У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ ПРИЗНАТЕ ОСНОВНИМ ПАТЕНТОМ, ЗАШТИТА 
ПРИЗНАТА СЕРТИФИКАТОМ ОДНОСИ СЕ САМО НА ПРОИЗВОД ОБУХВАЋЕН 
ДОЗВОЛОМ ЗА СТАВЉАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА У ПРОМЕТ И НА СВАКУ ПРИМЕНУ ПРОИЗВОДА КАО СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈУ ЈЕ ДОЗВОЛА ИЗДАТА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА 
СЕРТИФИКАТА. 

У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА СЕРТИФИКАТ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСТА ПРАВА КАО И ОСНОВНИ ПАТЕНТ И ПОДЛЕЖЕ ИСТИМ 
ОГРАНИЧЕЊИМА И ИСТИМ ОБАВЕЗАМА.  

 
Услови за признање сертификата 

 
Члан 116. 

Сертификат се признаје на основу поднетог захтева, ако су на дан његовог 
подношења испуњени следећи услови: 

1) да је основни патент којим је производ заштићен на снази; 
2) да је у складу са посебним прописима издата важећа дозвола за 

стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља 
и да је на снази; 

3) да производ већ није био предмет заштите сертификатом; 
4) да је дозвола из тачке 2) овог члана прва дозвола за стављање у промет 

лека за људе или животиње или средства за заштиту биља; 
5) да је прва дозвола издата после 1. јануара 2005. године. 

ЧЛАН 116. 
СЕРТИФИКАТ СЕ ПРИЗНАЈЕ НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА, АКО 

СУ НА ДАН ЊЕГОВОГ ПОДНОШЕЊА ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ:  
1) ДА ЈЕ ПРОИЗВОД ЗАШТИЋЕН ОСНОВНИМ ПАТЕНТОМ КОЈИ ЈЕ 

НА СНАЗИ; 
2) ДА ЈЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗДАТА ВАЖЕЋА 

ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ КАО ЛЕКА ЗА ЉУДЕ ИЛИ 
ЖИВОТИЊЕ, ОДНОСНО СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;  

3) ДА ПРОИЗВОД ВЕЋ НИЈЕ БИО ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ 
СЕРТИФИКАТОМ; 
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4) ДА ЈЕ ДОЗВОЛА ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ ЧЛАНА ПРВА ДОЗВОЛА ЗА 
СТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ КАО ЛЕКА ЗА ЉУДЕ ИЛИ ЖИВОТИЊЕ 
ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

5) ДА ЈЕ ПРВА ДОЗВОЛА ИЗДАТА ПОСЛЕ 1. ЈАНУАРА 2005. ГОДИНЕ. 
Рок за подношење захтева за признање сертификата 

 
Члан 117. 

Захтев за признање сертификата подноси се надлежном органу у року 
од шест месеци од датума издавања дозволе из члана 116. тачка 2) овог 
закона.  

Ако је дозвола из става 1. овог члана издата пре признања основног 
патента, захтев за признање сертификата се подноси у року од шест месеци од 
датума објаве података о признању патента из члана 111. овог закона 
ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА. 

 
Захтев за признање сертификата 

 
Члан 118. 

Захтев за признање сертификата нарочито садржи: 
1) податке о подносиоцу захтева: име, презиме и адреса ако је у питању 

физичко лице или назив и седиште ако је у питању правно лице; 
2) податке о заступнику, уколико је именован; 
3) број признатог основног патента и назив проналаска; 
4) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет или 

уколико то није прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе. 
Уз захтев за признање сертификата подноси се: 
1) дозвола за стављање производа у промет издата од стране органа 

надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије; 
2) доказ о уплаћеној прописаној такси. 
Ако дозвола из става 2. тачка 1) овог члана није прва дозвола за 

стављање производа у промет, уз захтев за признање сертификата подносе се 
докази који садрже податке на основу којих се може утврдити врста производа и 
начин вођења поступка, као и копија обавештења о објави података о дозволи. 

Подаци о захтеву за признање сертификата уписују се у Регистар 
патената надлежног органа и објављују у службеном гласилу у року од шест 
месеци од датума подношења захтева. 

Надлежни орган ближе прописује податке о захтеву за признање 
сертификата који се уписују у Регистар патената и објављују. 

ЧЛАН 118. 
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА САДРЖИ: 
1) ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И АДРЕСА 

АКО ЈЕ У ПИТАЊУ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ НАЗИВ И СЕДИШТЕ АКО ЈЕ У 
ПИТАЊУ ПРАВНО ЛИЦЕ; 

2) ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ, УКОЛИКО ЈЕ ИМЕНОВАН; 
3) БРОЈ ПРИЗНАТОГ ОСНОВНОГ ПАТЕНТА И НАЗИВ ПРОНАЛАСКА; 
4) БРОЈ И ДАТУМ ПРВЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА У 

ПРОМЕТ ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СТАВЉАЊЕ У 
ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПОДНОСИ СЕ: 
1) ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ ИЗДАТА ОД 

СТРАНЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАО И САЖЕТАК КАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОИЗВОДА; 

2) ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 
ТАКСИ.  
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ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА УПИСУЈУ СЕ У 
РЕГИСТАР ПАТЕНАТА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

 
Поступак по захтеву за признање сертификата 

 
Члан 119. 

 У поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни 
орган утврђује следеће: 

1) да ли је захтев поднет у року прописаном чланом 117. овог закона; 
2) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све 

податке и прилоге прописане чланом 118. став 1, 2. и 3. овог закона; 
3) да ли је основни патент био важећи у време подношења захтева за 

признање сертификата. 
Ако захтев за признање сертификата не испуњава све услове из става 1. 

овог члана, надлежни орган ће позвати подносиоца захтева да у року од 30 
дана од дана пријема позива отклони недостатке наведене у позиву. 

Ако подносилац захтева у прописаном року не отклони недостатке 
наведене у позиву надлежни орган ће захтев за признање сертификата 
закључком одбацити. 

Ако захтев за признање сертификата испуњава услове из става 1. овог 
члана надлежни орган утврђује следеће: 

1) да ли су на дан подношења захтева испуњени сви услови за признање 
сертификата прописани чланом 116. овог закона; 

2) да ли је производ за који се тражи сертификат заштићен признатим 
патентом; 

3) да ли је дозвола за стављање производа у промет издата на прописан 
начин. 

Ако надлежни орган утврди да су испуњени сви услови прописани 
ставом 4. овог члана донеће решење о признању сертификата којим се 
одређује трајање сертификата. 

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени сви услови из става 4. овог 
члана решењем ће одбити захтев за признање сертификата. 

ЧЛАН 119. 
У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРЂУЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 
1) ДА ЛИ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ У РОКУ ПРОПИСАНОМ ЧЛАНОМ 117. 

ОВОГ ЗАКОНА; 
2) ДА ЛИ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ У ПРОПИСАНОЈ ФОРМИ И ДА ЛИ 

САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ И ПРИЛОГЕ ПРОПИСАНЕ ЧЛАНОМ 118. СТ. 1. И 2. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ДА ЛИ ЈЕ ОСНОВНИ ПАТЕНТ БИО ВАЖЕЋИ У ВРЕМЕ 
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА И ДА ЛИ ЈЕ 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИСТОВРЕМЕНО И НОСИЛАЦ ОСНОВНОГ ПАТЕНТА. 

АКО ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА НЕ ИСПУЊАВА СВЕ 
УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОЗИВА 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА 
ПОЗИВА ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ НАВЕДЕНЕ У ПОЗИВУ, ОДНОСНО ДА СЕ О 
ЊИМА  ИЗЈАСНИ. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ОТКЛОНИ 
НЕДОСТАТКЕ НАВЕДЕНЕ У ПОЗИВУ, ОДНОСНО О ЊИМА СЕ НЕ ИЗЈАСНИ, 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА  ОДБАЦУЈЕ. 

 
АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ АКО 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ У РОКУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЗНАЈЕ КАО ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 
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ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ДАТУМ КАДА ЈЕ СЕРТИФИКАТ ПОДНЕТ 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ. 

НАКОН ПРИЗНАЊА ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ОДБИЈА ПРОМЕНУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА У 
ПОГЛЕДУ ОСНОВНОГ ПАТЕНТА. 

АКО ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРЂУЈЕ ДА ЛИ СУ НА ДАН 
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ИСПУЊЕНИ СВИ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ 
СЕРТИФИКАТА ПРОПИСАНИ ОВИМ  ЗАКОНОМ. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИ ДА НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА 
ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ, ОБАВЕШТАВА 
ПОДНОСИОЦА О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА И ПОЗИВА, ОНОЛИКО ПУТА 
КОЛИКО СМАТРА ДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО, ДА ОТКЛОНИ УТВРЂЕНЕ 
НЕДОСТАТКЕ, ОДНОСНО ДА СЕ ИЗЈАСНИ О РАЗЛОЗИМА ЗБОГ КОЈИХ СЕ 
СЕРТИФИКАТ НЕ МОЖЕ ПРИЗНАТИ, У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА. 

НА ОБРАЗЛОЖЕНИ ЗАХТЕВ ПОДНОСИОЦА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ДОНОСИ ЗАКЉУЧАК О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЗА 
ВРЕМЕ КОЈЕ СМАТРА ОПРАВДАНИМ, АЛИ НЕ ДУЖЕ ОД ТРИ МЕСЕЦА, ПОД 
УСЛОВОМ ДА ЈЕ ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ. 

АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРОПУСТИ ДА У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ 
ОДГОВОРИ НА ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ 
СЕРТИФИКАТА.  

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИ ДА НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА 
ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ, ДОНОСИ 
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА. 

 
Решење о признању сертификата 

 
Члан 120. 

Решење о признању сертификата садржи следеће податке: 
1) назив и адресу подносиоца захтева; 
2) број основног патента; 
3) назив проналаска; 
4) број и датум дозволе за стављање производа у промет и назив 

производа наведеног у дозволи; 
5) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет, када је 

то према одредбама члана 118. став 1. тачка 4) овог закона потребно; 
6) време трајања сертификата. 

ЧЛАН 120. 
АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА 

ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ И АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УПЛАТИ 
ТРОШКОВА ОБЈАВЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАЊУ 
СЕРТИФИКАТА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЊЕГОВО ТРАЈАЊЕ.  

АКО ЈЕ ИСТЕКАО ЗАКОНСКИ РОК ВАЖЕЊА ОСНОВНОГ ПАТЕНТА, 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, УКОЛИКО 
СУ ПЛАЋЕНЕ И СВЕ ДОСПЕЛЕ ГОДИШЊЕ ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
СЕРТИФИКАТА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО ДОДАТНИ РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ. 

УКОЛИКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ ПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ СТ. 1. И 2. 
ОВОГ ЧЛАНА У РОКУ КОЈИ ЈЕ ЗА ТО ОДРЕЂЕН, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗАХТЕВ 
ОДБАЦУЈЕ. 
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Објава 
 

Члан 121. 
 Надлежни орган у службеном гласилу објављује податке о признатом 
сертификату, о одбијању захтева за признање сертификата, као и о престанку 
важења сертификата. 
 Надлежни орган ближе прописује садржину података из става 1. овог 
члана. 

ЧЛАН 121. 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ ПОДАТКЕ 

ИЗ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРОПИСАНЕ ЧЛАНОМ 118. 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ПОДАТКЕ О СЕРТИФИКАТУ, ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 
ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ СЕРТИФИКАТА, КАО И О ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 
ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

 
Трајање заштите 

 
Члан 123. 

 Сертификат почиње да важи одмах након истека законског рока 
трајања основног патента. Заштита по признатом сертификату траје временски 
период који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења 
пријаве основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање у 
промет производа, умањен за пет година. 

 Трајање сертификата из става 1. овог члана не може да буде дуже 
од пет година од дана почетка његовог важења.  

       У СВРХУ ОДРЕЂИВАЊА ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРОИЗВОД КОЈИ ЈЕ ОБУХВАЋЕН ДОЗВОЛОМ ЗА 
СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, УЗИМА СЕ ДАТУМ 
ИЗДАВАЊА ПРВЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ, 
САМО АКО ЈЕ ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА НЕПОСРЕДНО ПРАЋЕНА 
КОНАЧНОМ ДОЗВОЛОМ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ЗА ИСТИ ПРОИЗВОД. 

 
ПРОДУЖЕЊЕ  ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА 

 
ЧЛАН 123А 

ВАЖЕЊЕ  СЕРТИФИКАТА ЗА ЛЕК ИЗ ЧЛАНА 123. СТ. 1. И 2. ОВОГ 
ЗАКОНА МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ, АКО СУ ЗА ЛЕК 
ЗАВРШЕНА СВА ПОТРЕБНА ИСПИТИВАЊА ПО ОДОБРЕНОМ 
ПЕДИЈАТРИЈСКОМ ИСТРАЖИВАЧКОМ ПЛАНУ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У 
ПРОМЕТ ИЗДАТА У СВИМ ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, У 
СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

Одржавање важења сертификата 
 

Члан 124. 
За одржавање важења сертификата плаћа се прописана годишња такса, 

која доспева за плаћање на почетку сваке године важења сертификата.  
ЧЛАН 124. 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА ПЛАЋА СЕ РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА, РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАТУМА ПОЧЕТКА ВАЖЕЊА 
СЕРТИФИКАТА. 
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Престанак важења сертификата 
 

Члан 125. 
Сертификат престаје да важи: 
1) истеком временског периода из члана 123. овог закона; 
2) ако се носилац одрекне сертификата, сертификат престаје да 

важи наредног дана од дана достављања надлежном органу писане 
изјаве о одрицању; 

3) ако годишња такса из члана 124. овог закона није 
благовремено плаћена и није достављен доказ о извршеној уплати ; 

4) ако производ за који је признат сертификат више не може бити 
у промету због престанка важења дозволе из било ког разлога. 

Надлежни орган одлучује о престанку сертификата на сопствену 
иницијативу или на захтев сваког лица. 

ЧЛАН 125. 
СЕРТИФИКАТ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 
1) ИСТЕКОМ ВРЕМЕНСКОГ ПЕРИОДА ИЗ ЧЛАНА 123. ОВОГ 

ЗАКОНА; 
2) АКО СЕ НОСИЛАЦ ОДРЕКНЕ СЕРТИФИКАТА, СЕРТИФИКАТ 

ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПИСАНЕ ИЗЈАВЕ О ОДРИЦАЊУ; 

3) АКО ГОДИШЊА ТАКСА ИЗ ЧЛАНА 124. ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ 
БЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНА И НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О 
ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ, НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА ИЗ 
ЧЛАНА 124. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) АКО ПРОИЗВОД ЗА КОЈИ ЈЕ ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ ВИШЕ 
НЕ МОЖЕ БИТИ У ПРОМЕТУ ЗБОГ ПРЕСТАНКА ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ 
ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ СЕРТИФИКАТА У 
СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА ПО СЛУЖБЕНОЈ 
ДУЖНОСТИ ИЛИ НА ЗАХТЕВ.  

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ДОНОСИ РЕШЕЊЕ.  

РЕШЕЊЕ ДОНЕТО У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) 
ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ 
УПРАВНИ СПОР. 

 
 

Оглашавање ништавим решења о признању  
сертификата о додатној заштити 

 
Члан 127. 

Решење о признању сертификата о додатној заштити огласиће се 
ништавим: 

1) ако је признат противно условима прописаним овим законом; 
2) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата престао 

да важи у смислу чл. 41, 42. и 43. овог закона; 
3) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата оглашен 

ништавим у потпуности или делимично, због чега производ за који је 
сертификат издат више није обухваћен патентним захтевима или ако након 
престанка патента постоје разлози који би такав поништај оправдали. 

На оглашавање ништавим сертификата о додатној заштити сходно 
се примењују одредбе овог закона које се односе на поступак по предлогу 
за оглашавање ништавим решења о признању патента. 
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ЧЛАН 127. 
РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАЊУ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ 

ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ: 
1) АКО ЈЕ СЕРТИФИКАТ ПРИЗНАТ ПРОТИВНО УСЛОВИМА 

ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ; 
2) АКО ЈЕ ОСНОВНИ ПАТЕНТ ПРЕСТАО ДА ВАЖИ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 

41, 42. И 43. ОВОГ ЗАКОНА; 
3) АКО ЈЕ ОСНОВНИ ПАТЕНТ ОГЛАШЕН НИШТАВИМ У 

ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО, ЗБОГ ЧЕГА ПРОИЗВОД ЗА КОЈИ ЈЕ 
СЕРТИФИКАТ ИЗДАТ ВИШЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН ПАТЕНТНИМ ЗАХТЕВИМА 
ИЛИ АКО НАКОН ПРЕСТАНКА ОСНОВНОГ ПАТЕНТА ПОСТОЈЕ РАЗЛОЗИ 
КОЈИ БИ ТАКАВ ПОНИШТАЈ ОПРАВДАЛИ. 

НА ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ 
ЗАШТИТИ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА ПОСТУПАК ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ 
РЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПАТЕНТА. 

АКО ЈЕ ОСНОВНИ ПАТЕНТ ОГЛАШЕН НИШТАВИМ У ПОТПУНОСТИ 
ИЛИ ДЕЛИМИЧНО, НАДЛЕЖНИ ОРГАН МОЖЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ 
ОГЛАСИТИ НИШТАВИМ И СЕРТИФИКАТ.  

 
Поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења о 

признању права 
 

Члан 130. 
Предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или 

малог патента је уредан ако садржи податке из члана 129. овог закона. 
Ако предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или 

малог патента није уредан, надлежни орган ће писаним путем уз навођење 
разлога позвати подносиоца предлога да га уреди у року од 30 дана од дана 
пријема позива. 

На образложени захтев подносиоца предлога, уз који се доставља доказ 
о уплати прописане РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ таксе, надлежни орган 
ће продужити рок из става 2. Овог члана за време које сматра примереним.  

Ако подносилац предлога у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће предлог за оглашавање ништавим решења о признању 
патента или малог патента закључком одбацити. 

Надлежни орган ће уредан предлог с приложеним доказима доставити 
носиоцу права и позвати га да у року од 30 дана од дана пријема позива 
достави свој одговор. 

У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, 
надлежни орган позива странке, онолико пута колико је потребно, да у року из 
става 5. овог члана доставе своје примедбе на поднеске друге стране.  

У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, 
надлежни орган одржава усмену расправу ако оцени да је њено одржавање 
нужно за утврђивање чињеница битних за доношење одлуке по предлогу. 

Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање 
ништавим решења о признању патента или малог патента утврди да су разлози 
за оглашавање ништавим из члана 128. овог закона испуњени и да патент или 
мали патент не може да остане на снази ни у измењеном облику, доноси 
решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог 
патента у целини.  

Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање 
ништавим решења о признању патента или малог патента утврди да разлози за 
оглашавање ништавим из члана 128. овог закона нису испуњени доноси 
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решење којим се предлог за оглашавање ништавим патента или малог патента 
одбија. 

Ако надлежни орган утврди да има основа да патент или мали патент 
остане на снази у измењеном облику може позвати носиоца права да у року из 
става 5. овог члана достави патентне захтеве у измењеном облику. Уколико 
носилац права достави патентне захтеве у измењеном облику надлежни орган 
ће их доставити подносиоцу предлога И ПОЗВАТИ ГА ДА У РОКУ ИЗ СТАВА 5. 
ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ ОБРАЗЛОЖЕНЕ ПРИМЕДБЕ. 

Уколико носилац права не достави патентне захтеве у измењеном 
облику надлежни орган ће обавестити странке у поступку о тексту патентних 
захтева са којим намерава да одржи патент или мали патент у важности у 
измењеном облику и позиваће их да поднесу образложене примедбе у року од 
30 дана од пријема обавештења. 

УКОЛИКО НОСИЛАЦ ПРАВА НЕ ДОСТАВИ ПАТЕНТНЕ ЗАХТЕВЕ У 
ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ ИЛИ ГА НАДЛЕЖНИ ОРГАН НИЈЕ ПОЗВАО ДА 
ДОСТАВИ ПАТЕНТНЕ ЗАХТЕВЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
ОБАВЕШТАВА СТРАНКЕ У ПОСТУПКУ О ТЕКСТУ ПАТЕНТНИХ ЗАХТЕВА СА 
КОЈИМ НАМЕРАВА ДА ОДРЖИ ПАТЕНТ ИЛИ МАЛИ ПАТЕНТ У ВАЖНОСТИ У 
ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ И ПОЗИВАЋЕ ИХ ДА ПОДНЕСУ ОБРАЗЛОЖЕНЕ 
ПРИМЕДБЕ У РОКУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

Ако су странке сагласне са текстом патентних захтева којим надлежни 
орган намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном 
облику или нису доставиле образложене примедбе у року из става 11. овог 
члана, надлежни орган доноси решење о делимичном оглашавању ништавим 
патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у 
важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева који је 
достављен странкама на сагласност.  

Ако носилац права изјави да није сагласан са текстом патентних захтева 
из става 11. овог члана, дужан је да наведе разлоге због којих исти не прихвата 
и да надлежном органу достави текст патентних захтева у измењеном облику.  

НА ОБРАЗЛОЖЕНИ ЗАХТЕВ НОСИОЦА ПРАВА ИЛИ ПОДНОСИОЦА 
ПРЕДЛОГА, УЗ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРОДУЖАВА РОК ИЗ 
СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ВРЕМЕ КОЈЕ СМАТРА ПРИМЕРЕНИМ. 

Ако надлежни орган прихвати текст патентних захтева у измењеном 
облику, доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или 
малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у 
измењеном облику, према тексту патентних захтева које је доставио носилац 
права.  

Ако надлежни орган не прихвати текст патентних захтева у измењеном 
облику, доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или 
малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у 
измењеном облику, према тексту патентних захтева који је достављен 
странкама на сагласност. 

 Решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог 
патента из става 12, 14. и 15. овог члана, надлежни орган доноси под условом 
да су плаћени прописани трошкови објаве прописаних података из решења о 
делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента и трошкови 

штампања патентног списа у измењеном облику. 

РЕШЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ОГЛАШАВАЊУ НИШТАВИМ ПАТЕНТА ИЛИ 
МАЛОГ ПАТЕНТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ 
ПЛАЋЕНА РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ОБЈАВУ 
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ПРОПИСАНИХ ПОДАТАКА ИЗ РЕШЕЊА О ДЕЛИМИЧНОМ ОГЛАШАВАЊУ 
НИШТАВИМ ПАТЕНТА ИЛИ МАЛОГ ПАТЕНТА И ТАКСА ШТАМПАЊА 
ПАТЕНТНОГ СПИСА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ.  

Уколико носилац права не плати трошкове из става 16. 17. овог члана у 
остављеном року од пријема позива за плаћање трошкова и не достави, у 
истом року, надлежном органу доказе о извршеним уплатама, патент или мали 
патент се оглашава ништавим у целини, о чему надлежни орган доноси 
решење које је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

Решење о оглашавању ништавим патента или малог патента у целини 
или делимично нема дејство на судске одлуке у вези са утврђивањем повреде 
права које су у моменту доношења тог решења биле правноснажне, као и на 
закључене уговоре о преносу права, односно о уступању лиценце, ако су и у 
мери у којој су ти уговори извршени, под условом да је тужилац, односно 
носилац патента или малог патента био савестан.  

 
Право на тужбу 

 

Члан 132. 

Носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу 
против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем 
било које радње из чл. 14. и 15. овог закона. 

Подносилац пријаве или стицалац искључиве лиценце на пријави има право 
на тужбу након објаве пријаве патента. 

Ако су више лица носиоци права или носиоци права из објављене пријаве 
патента на истом проналаску сваки од њих је овлашћен да у своје име и за свој 
рачун захтева грађанско-правну заштиту. 

ПОВРЕДА ПРАВА И ПРАВО НА ТУЖБУ 
ЧЛАН 132. 

ПОВРЕДОМ ПРАВА ИЗ ОБЈАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, ПАТЕНТА 
ИЛИ МАЛОГ ПАТЕНТА СМАТРА СЕ СВАКО НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕДУЗИМАЊЕ 
РАДЊИ ИЗ ЧЛ. 14. И 15. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ТУЖБУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА ИЛИ ПОСТОЈАЊА ОЗБИЉНЕ 

ОПАСНОСТИ ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ ПОВРЕЂЕНО НАДЛЕЖОМ СУДУ МОЖЕ ДА 
ПОДНЕСЕ: ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, НОСИЛАЦ ПРАВА ИЛИ 
СТИЦАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ. 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЛИ СТИЦАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ ИМА ПРАВО НА 
ТУЖБУ НАКОН ОБЈАВЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА. 

СТИЦАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ТУЖБУ НАДЛЕЖНОМ 
СУДУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА У ОБИМУ У КОМE ЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА ИЛИ 
УГОВОРА СТЕКАО ПРАВО НА ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПРОНАЛАСКА, УКОЛИКО 
ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ УГОВОРЕНО. 

АКО СУ ВИШЕ ЛИЦА НОСИОЦИ ПРАВА ИЛИ НОСИОЦИ ПРАВА ИЗ 
ОБЈАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА НА ИСТОМ ПРОНАЛАСКУ СВАКИ ОД ЊИХ 
ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА У СВОЈЕ ИМЕ И ЗА СВОЈ РАЧУН ЗАХТЕВА ГРАЂАНСКО-
ПРАВНУ ЗАШТИТУ. 

 
Тужбени захтеви 

 
Члан 133. 

Тужбом се може захтевати: 
1) утврђење постојања повреде права; 
2) забрана радњи којима се повређује право; 
3) накнада штете због повреде права; 
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4) објављивање пресуде о трошку туженог; 
5) одузимање или уништење, без било какве накнаде, производа који су 

настали или стечени повредом права; 
6) одузимање или уништење, без било какве накнаде, материјала и 

предмета (прибор, алат) који су претежно употребљени у стварању производа 
којима се повређује право; 

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

Уколико је повреда права учињена намерно или крајњом непажњом, 
тужилац може, уместо накнаде штете из става 1. тачка 3) овог члана, да 
захтева накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде за 
коришћење проналаска. 

Суд ће, у границама тужбеног захтева из става 1. тачка 4) овог члана, 
одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. Ако 
суд одлучи да се објави само део пресуде одредиће, у границама тужбеног 
захтева, да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из којег је 
видљиво о каквој се повреди ради и ко је извршио повреду. 

При разматрању захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд узима у 
обзир сразмеру између озбиљности повреде и тражених мера, као и интерес 
трећих лица. 

Подносилац пријаве има право на накнаду штете од датума објаве. 
На питања у вези са накнадом штете нанете повредом права, која нису 

уређена овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се 
уређују облигациони односи. 

ЧЛАН 133. 
ТУЖБОМ СЕ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ НАРОЧИТО: 
1) УТВРЂЕЊЕ ПОВРЕДЕ ПРАВА ИЛИ ОЗБИЉНЕ ОПАСНОСТИ ДА 

ЋЕ ПРАВО БИТИ ПОВРЕЂЕНО; 
2) ЗАБРАНА РАДЊИ КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО ИЛИ РАДЊИ 

КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОЗБИЉНУ ОПАСНОСТ ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ 
ПОВРЕЂЕНО, КАО И ЗАБРАНА ПОНАВЉАЊА ТАКВИХ ИЛИ СЛИЧНИХ 
РАДЊИ ПОД ПРЕТЊОМ НОВЧАНЕ КАЗНЕ; 

3) НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА; 
4) ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ О ТРОШКУ ТУЖЕНОГ; 
5) ОДУЗИМАЊЕ, ОДНОСНО ТРАЈНО ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА 

ИЛИ УНИШТЕЊЕ, ИЛИ ПРЕИНАЧЕЊЕ БЕЗ БИЛО КАКВЕ НАКНАДЕ, 
ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ НАСТАЛИ ИЛИ СТЕЧЕНИ ПОВРЕДОМ ПРАВА. 

6) ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА, ОДУЗИМАЊЕ ИЛИ УНИШТЕЊЕ, БЕЗ БИЛО 
КАКВЕ НАКНАДЕ, МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА (ПРИБОР, АЛАТ) КОЈИ СУ 
ПРЕТЕЖНО УПОТРЕБЉЕНИ У СТВАРАЊУ ПРОИЗВОДА КОЈИМА СЕ 
ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО; 

У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ ПРАВА ТУЖБА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ И ПРОТИВ 
ЛИЦА ЧИЈЕ СУ УСЛУГЕ КОРИШЋЕНЕ ПРИ ПОВРЕДИ ПРАВА (ПОСРЕДНИК). 

ПРИ ОДЛУЧИВАЊУ О ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4) 
ОВОГ ЧЛАНА, СУД ОДЛУЧУЈЕ У КОЈЕМ ЋЕ СРЕДСТВУ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА БИТИ ОБЈАВЉЕНА ПРЕСУДА. АКО СУД ОДЛУЧИ ДА СЕ 
ОБЈАВИ САМО ДЕО ПРЕСУДЕ,  ПРИ ОДЛУЧИВАЊУ О ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ, 
ОДРЕДИЋЕ ДА СЕ ОБЈАВИ ИЗРЕКА И ПРЕМА ПОТРЕБИ ОНАЈ ДЕО ПРЕСУДЕ 
ИЗ КОЈЕГ ЈЕ ВИДЉИВО О КАКВОЈ СЕ ПОВРЕДИ РАДИ И КО ЈЕ ИЗВРШИО 
ПОВРЕДУ. 

ПРИ РАЗМАТРАЊУ ТУЖБЕНИХ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 5) И 6) 
ОВОГ ЧЛАНА, СУД УЗИМА У ОБЗИР СРАЗМЕРУ ИЗМЕЂУ ОЗБИЉНОСТИ 
ПОВРЕДЕ И ТУЖБЕНИХ ЗАХТЕВА, КАО И ИНТЕРЕС ТРЕЋИХ ЛИЦА. 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ОД 
ДАТУМА ОБЈАВЕ. 
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НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА НАКНАДОМ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ПОВРЕДОМ 
ПРАВА, КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ. 

 
НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
133А 

ОШТЕЋЕНИ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ. 

ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ СУД УЗИМА У ОБЗИР 
СВЕ ОКОЛНОСТИ КОНКРЕТНОГ СЛУЧАЈА, КАО ШТО СУ НЕГАТИВНЕ 
ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ ТРПИ ОШТЕЋЕНИ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ИЗГУБЉЕНУ ДОБИТ И ДОБИТ КОЈУ ЈЕ ШТЕТНИК ОСТВАРИО ПОВРЕДОМ 
ПРАВА.  

СУД МОЖЕ УМЕСТО НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
КАДА ОКОЛНОСТИ СЛУЧАЈА ТО ОПРАВДАВАЈУ, ДА ДОСУДИ ОШТЕЋЕНОМ 
ПАУШАЛНУ НАКНАДУ КОЈА НЕ МОЖЕ БИТИ НИЖА ОД НАКНАДЕ КОЈУ БИ 
ПРИМИО ЗА КОНКРЕТНИ ОБЛИК КОРИШЋЕЊА ПРЕДМЕТА ЗАШТИТЕ, ДА ЈЕ 
ТО КОРИШЋЕЊЕ БИЛО ЗАКОНИТО. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ПОВРЕДУ ПРАВА НИЈЕ УЧИНИЛО НАМЕРНО ИЛИ 
КРАЈЊОМ НЕПАЖЊОМ, ДУЖНО ЈЕ ДА ОШТЕЋЕНОМ НАДОКНАДИ ШТЕТУ 
САМО У ВИСИНИ ДОБИТИ КОЈУ ЈЕ ОСТВАРИЛО ПОВРЕДОМ ПРАВА.  

 
Привремене мере 

 
Члан 134. 

На захтев лица које учини вероватним да је његово право из објављене 
пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може, до 
правноснажности пресуде, одредити привремену меру: 

1) одузимања или искључења из промета производа насталих или 
стечених повредом права; 

2) одузимања или искључења из промета предмета (прибор, алат) 
претежно употребљених у стварању производа којима се повређује право; 

3) забране настављања започетих радњи којима се повређује право. 
Предлог за одређивање привремене мере може се поднети и пре 

подношења тужбе, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана 
доношења решења о одређивању привремене мере. 

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је 
очигледно да постоји опасност од уништења доказа, суд може одредити 
привремену меру без претходног изјашњења туженог, с тим да тужени о томе 
мора бити обавештен без одлагања, а најдоцније у року од пет дана од дана 
спровођења привремене мере. 

Суд може наложити подносиоцу предлога да достави додатне доказе о 
извршеној повреди права или о постојању очигледне опасности да ће право 
бити повређено.  

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. 
овог члана не одлаже извршење решења. 

На питања у вези са одређивањем привремених мера, која нису уређена 
овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује 
извршни поступак. 

ЧЛАН 134. 
НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ ЊЕГОВО 

ПРАВО ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА ПОСТОЈИ ОЗБИЉНА ОПАСНОСТ ДА ЋЕ БИТИ 
ПОВРЕЂЕНО, СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ: 
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1) ОДУЗИМАЊА, ОДНОСНО ИСКЉУЧЕЊА ИЗ ПРОМЕТА ПРОИЗВОДА 
КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО; 

2) ОДУЗИМАЊА ИЛИ ЗАБРАНУ ОТУЂЕЊА МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА 
(ПРИБОР, АЛАТ) ПРЕТЕЖНО УПОТРЕБЉЕНИХ У СТВАРАЊУ ПРОИЗВОДА 
КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, ОДНОСНО ПРЕТЕЖНО НАМЕЊЕНИХ 
СТВАРАЊУ ПРОИЗВОДА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО; 

3) ЗАБРАНЕ ПРЕДУЗИМАЊА РАДЊИ КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО 
ИЛИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОЗБИЉНУ ОПАСНОСТ ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ 
ПОВРЕЂЕНО. 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА СЕ МОЖЕ, ПОД ИСТИМ УСЛОВИМА, ОДРЕДИТИ 
И ПРОТИВ СВАКОГ ЛИЦА ЧИЈЕ УСЛУГЕ ЈЕ КОРИСТИЛО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРЕЂА 
ПРАВО (ПОСРЕДНИК).  

НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ ЊЕГОВО 
ПРАВО ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА ПОСТОЈИ ОЗБИЉНА ОПАСНОСТ ДА ЋЕ БИТИ 
ПОВРЕЂЕНО ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОЈЕ 
УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ПОСТОЈАЊЕ ОПАСНОСТИ КОЈА БИ ОСУЈЕТИЛА ИЛИ 
ЗНАТНО ОТЕЖАЛА НАКНАДУ ШТЕТЕ, СУД МОЖЕ, ПОРЕД ПРИВРЕМЕНИХ 
МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДРЕДИТИ И ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ: 

1) ЗАПЛЕНЕ ПОКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЛИЦА ПРОТИВ 
КОГА СЕ ПРИВРЕМЕНА МЕРА ПРЕДЛАЖЕ;  

2) ЗАБРАНЕ ИСПЛАТА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ЛИЦА 
ПРОТИВ КОГА СЕ ПРИВРЕМЕНА МЕРА ПРЕДЛАЖЕ. 

РАДИ ОДРЕЂИВАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА СУД МОЖЕ НАЛОЖИТИ ДОСТАВЉАЊЕ 
БАНКАРСКИХ, ФИНАНСИЈСКИХ, ПОСЛОВНИХ ИЛИ ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА И 
ПОДАТАКА ИЛИ НАЛОЖИТИ ДА СЕ ОМОГУЋИ ПРИСТУП ТИМ 
ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА. 

НА ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА ЗАБРАНА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) И 
СТАВА 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, КАО И НАЛОГ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, А 
КОЈЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ЗАБРАНИ, ОДНОСНО НАЛОГУ, СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРШЕЊЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.  

 
Средства обезбеђења 

 
Члан 135. 

На захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или 
поступак за одређивање привремене мере, суд може одредити да тужилац или 
лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи 
одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости 
захтева. 

ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 
ЧЛАН 135. 

СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ 
ПРЕДЛОГА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И БЕЗ ПРЕТХОДНОГ 
ИЗЈАШЊЕЊА ПРОТИВНЕ СТРАНКЕ, А НАРОЧИТО АКО ПОСТОЈИ 
ОПАСНОСТ ДА ЗБОГ ОДЛАГАЊА ПРЕДЛАГАЧ ПРЕТРПИ НЕНАДОКНАДИВУ 
ШТЕТУ.  

РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПРИВРЕМЕНА МЕРА, У СЛУЧАЈУ ИЗ 
СТАВА 1. OВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ СТРАНКАМА У ПОСТУПКУ БЕЗ 
ОДЛАГАЊА, А НАЈКАСНИЈЕ ОДМАХ ПО СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ. 

КАДА ЈЕ ПРИВРЕМЕНА МЕРА ОДРЕЂЕНА ПРЕ ПОКРЕТАЊА 
ПАРНИЧНОГ ИЛИ ДРУГОГ ПОСТУПКА, ТУЖБА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ДРУГОГ ПОСТУПКА РАДИ ОПРАВДАЊА МЕРЕ, МОРА СЕ 
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ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. 

 
УКИДАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
ЧЛАН 135А 

АКО У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 135. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА  ТУЖБА НЕ БУДЕ 
ПОДНЕТА, ОДНОСНО НЕ БУДЕ ПОКРЕНУТ ДРУГИ ПОСТУПАК РАДИ 
ОПРАВДАЊА ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ, СУД НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА ПРОТИВ КОГА 
ЈЕ ПРИВРЕМЕНА МЕРА ОДРЕЂЕНА ОБУСТАВЉА ПОСТУПАК И УКИДА 
СПРОВЕДЕНЕ РАДЊЕ. 

АКО ПОСТУПАК ПО ПРИВРЕМЕНОЈ МЕРИ БУДЕ ОБУСТАВЉЕН И 
СПРОВЕДЕНЕ РАДЊЕ БУДУ УКИНУТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЧЛАНОМ,  ИЛИ 
АКО СУД УТВРДИ ДА ПОВРЕДА ПРАВА НИЈЕ УЧИЊЕНА ИЛИ ДА НИЈЕ 
ПОСТОЈАЛА ОЗБИЉНА ОПАСНОСТ ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ ПОВРЕЂЕНО, 
ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПРИВРЕМЕНА МЕРА ИМА ПРАВО НА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈА ЈОЈ ЈЕ НАНЕТА ПРИВРЕМЕНОМ МЕРОМ. 

СУД МОЖЕ УСЛОВИТИ ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 
ПОЛАГАЊЕМ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ИЗНОСА КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У 
СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

СХОДНА ПРИМЕНА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРШЕЊЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ЧЛАН 135Б 
НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ОДРЕЂИВАЊА ПРИВРЕМЕНЕ 

МЕРЕ, КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ 
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ. 

Обезбеђење доказа 
 

Члан 136. 
На предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене 

пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може 
одредити обезбеђење доказа.  

Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се преглед 
просторија, књига, докумената, база података, као и заплена ствари и 
испитивање сведока и вештака. 

Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештења 
или саслушања лица од којег се докази прикупљају ако предлагач учини 
вероватним да прети опасност да ће докази бити уништени или опасност од 
настанка ненадокнадиве штете.  

Ако је обезбеђење доказа одређено на начин прописан ставом 3. овог 
члана лицу од кога се докази прикупљају, судско решење о обезбеђењу доказа 
биће уручено у тренутку прикупљања доказа, а одсутном лицу, чим то постане 
могуће. 

Обезбеђење доказа може се тражити и пре подношења тужбе, под 
условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења 
којим се одређује обезбеђење доказа. 

На питања у вези са обезбеђењем доказа, која нису уређена овим 
законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује парнични 
поступак. 
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ЧЛАН 136. 
НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ ЊЕГОВО 

ПРАВО ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА ЋЕ БИТИ ПОВРЕЂЕНО, СУД МОЖЕ У ТОКУ, 
КАО И ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА, ОДРЕДИТИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, ПОД УСЛОВОМ ДА ПОВЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
БУДУ ЗАШТИЋЕНЕ. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ДОКАЗА У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА 
СЕ: 

1) УЗИМАЊЕ ДЕТАЉНОГ ОПИСА ПРОИЗВОДА КОЈИМА СЕ 
ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, СА ИЛИ БЕЗ УЗИМАЊА УЗОРАКА ТИХ 
ПРОИЗВОДА;  

2) ОДУЗИМАЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ДЕЛА ПРОИЗВОДА 
КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, А АКО ЈЕ ТО ОПРАВДАНО, И 
ОДУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА (ПРИБОР, АЛАТ) 
ПРЕТЕЖНО УПОТРЕБЉЕНИХ У СТВАРАЊУ ИЛИ СТАВЉАЊУ У 
ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, КАО И 
ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НАВЕДЕНО. 

 
ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА 

 
136А 

СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ 
ПРЕДЛОГА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА И БЕЗ ИЗЈАШЊЕЊА ПРОТИВНЕ 
СТРАНКЕ, А НАРОЧИТО АКО ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА ЗБОГ ОДЛАГАЊА 
ПРЕДЛАГАЧ ПРЕТРПИ НЕНАДОКНАДИВУ ШТЕТУ ИЛИ АКО ПОСТОЈИ 
ОЧИГЛЕДНА ОПАСНОСТ ДА ЋЕ ДОКАЗИ БИТИ УНИШТЕНИ.  

РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, У СЛУЧАЈУ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ СТРАНКАМА У ПОСТУПКУ БЕЗ 
ОДЛАГАЊА, А НАЈКАСНИЈЕ ОДМАХ ПО СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ. 

КАДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА ОДРЕЂЕНО ПРЕ ПОКРЕТАЊА 
ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА, ТУЖБА СЕ МОРА ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 
ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА. 

 
УКИДАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
136Б 

АКО У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 136А СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ТУЖБА НЕ БУДЕ 
ПОДНЕТА СУД НА ПРЕДЛОГ ПРОТИВНЕ СТРАНКЕ  ОБУСТАВЉА ПОСТУПАК 
И УКИДА СПРОВЕДЕНЕ РАДЊЕ.  

АКО ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА БУДЕ ОБУСТАВЉЕН И 
СПРОВЕДЕНЕ РАДЊЕ БУДУ УКИНУТЕ, ИЛИ АКО СУД УТВРДИ ДА ПОВРЕДА 
ПРАВА НИЈЕ УЧИЊЕНА ИЛИ ДА НИЈЕ ПОСТОЈАЛА ОЗБИЉНА ОПАСНОСТ 
ДА ЋЕ ПРАВО БИТИ ПОВРЕЂЕНО, ПРОТИВНА СТРАНКА ИМА ПРАВО НА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈА МУ ЈЕ НАНЕТА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ДОКАЗА. 

СУД МОЖЕ УСЛОВИТИ ОДРЕЂИВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА 
ПОЛАГАЊЕМ ОДГОВАРАЈУЋЕГ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
ПРИБАВЉАЊЕ ДОКАЗА 

 
ЧЛАН 136В 

АКО СЕ СТРАНКА У ПОСТУПКУ КОЈА ЈЕ УЧИНИЛА ВЕРОВАТНИМ 
СВОЈЕ ТВРДЊЕ ПОЗИВА НА ДОКАЗ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПОСЕДУ ПРОТИВНЕ 
СТРАНКЕ, СУД ПРОТИВНОЈ СТРАНЦИ НАЛАЖЕ ДА ДОСТАВИ TAJ ДОКАЗ 
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ВОДЕЋИ РАЧУНА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ПОВЕРЉИВИХ 
ИНФОРМАЦИЈА.   

ПОД УСЛОВИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПРАВО 
ПОВРЕЂЕНО ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СУД, НА 
ПРЕДЛОГ ЈЕДНЕ СТРАНКЕ У ПОСТУПКУ, ПОЗИВА ДРУГУ СТРАНКУ ДА 
ДОСТАВИ БАНКАРСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ПОСЛОВНЕ ДОКУМЕНТЕ КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ У ЊЕНОМ ПОСЕДУ, ПОД УСЛОВОМ ДА ПОВЕРЉИВЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ БУДУ ЗАШТИЋЕНЕ. 

 

СХОДНА ПРИМЕНА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 

ЧЛАН 136Г 

 НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, 
КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК.” 

 
Обавеза пружања информације 

 
Члан 139.  

Суд може, узимајући у обзир озбиљност повреде, наложити лицу које је 
извршило повреду права да пружи информације о пореклу и дистрибутивној 
мрежи роба или услуга којима се повређује право из објављене пријаве или 
признато право. 

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 из објављене пријаве или признато право; 

2) које пружа услуге у промету, а којима се повређује право из објављене 
пријаве или признато право; 

3) за које је утврђено да на комерцијалном нивоу пружа услуге које се 
користе у активностима које повређују право из објављене пријаве или 
признато право; 

4) које је лице из тач. 1), 2) или 3) овог става навело као лице укључено у 
производњу или дистрибуцију роба или пружању услуга којима се повређује 
право из објављене пријаве или признато 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 пружању услуга, као и продавцима којима је роба намењена и 

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе 
или услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге. 

Ако лица из става 1. и 2. овог члана из неоправданих разлога не поступе 
по налогу суда и не доставе тражене информације одговараће за штету која на 
тај начин настане. 

ЧЛАН 139. 
СУД МОЖЕ, НА ОПРАВДАН ЗАХТЕВ ЛИЦА ЧИЈЕ ЈЕ ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО, НАЛОЖИТИ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ПОВРЕДУ ПРАВА ДА 
ПРУЖИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛИЦИМА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА У ПОВРЕДИ 
ПРАВА, КАО И О ПОРЕКЛУ И ДИСТРИБУТИВНИМ КАНАЛИМА ПРОИЗВОДА 
ИЛИ УСЛУГА КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, КАО И ДА ПРЕДА 
ДОКУМЕНТЕ КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДОМ ПРАВА. 
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ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СУД МОЖЕ 
НАЛОЖИТИ И ДРУГОМ ЛИЦУ: 

1) КОД КОГА СУ ПРОНАЂЕНИ ПРОИЗВОДИ КОЈИМА СЕ ПОВРЕЂУЈЕ 
ПРАВО ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ;  

2) КОЈЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ КОЈИМА СЕ ПРАВО ПОВРЕЂУЈЕ 
ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

3) КОЈЕ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖА 
УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПОВРЕЂУЈУ ПРАВО; 

4) КОЈЕ ЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ТАЧ. 1), 2) ИЛИ 3) ОВОГ СТАВА НАВЕЛО КАО 
ЛИЦЕ УКЉУЧЕНО У ПРОИЗВОДЊУ ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈУ ПРОИЗВОДА 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 ПРОИЗВОДА ИЛИ 
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, КАО И ПОДАЦИ О ПРОДАВЦИМА КОЈИ ТЕ ПРОИЗВОДЕ 
ПРОДАЈУ;  

2) ПОДАЦИ О КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНИХ, ИСПОРУЧЕНИХ ИЛИ 
НАРУЧЕНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА, КАО И ПОДАЦИ О ЦЕНАМА 
ОСТВАРЕНИМ ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ ИЛИ УСЛУГЕ. 

АКО ЛИЦА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗ НЕОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА 
НЕ ПОСТУПЕ ПО НАЛОГУ СУДА И НЕ ДОСТАВЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
ОДГОВАРАЋЕ ЗА ШТЕТУ КОЈА НА ТАЈ НАЧИН НАСТАНЕ. 

 

 
Дејство европског патента и поступак за упис европског патента у Регистар 

патената 
 

Члан 149. 
Европски патент у коме је назначена Република Србија, под условима из 

ст. 2. до 6. овог члана, од датума када је од стране Европског завода за патенте 
објављен податак о признању европског патента, обезбеђује једнака права као 
и национални патент у складу са овим законом. 

У року од три месеца од датума објаве података о признању европског 
патента, носилац патента доставља надлежном органу: 

1) захтев за упис европског патента у Регистар патената; 
2) патентни спис како је објављен у службеном гласилу Европског завода 

за патенте преведен на српски језик; 
3) доказ о плаћеним трошковима објаве. 
Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском заводу 

за патенте, европски патент остане на снази са измењеним патентним 
захтевима или као резултат захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о 
европском патенту, европски патент буде ограничен изменом патентних 
захтева, носилац патента мора, у року од три месеца од датума објаве у 
службеном гласилу Европског завода за патенте података о одлуци да 
европски патент са изменама остаје на снази, да достави надлежном органу 
превод измењених патентних захтева на српски језик и да плати прописане 
трошкове објаве. 

Ако текст патентних захтева садржи позивне ознаке употребљене у 
цртежима, уз превод наведен у ст. 2. и 3. овог члана морају да се приложе и 
цртежи. 

Надлежни орган објављује сваки превод који је благовремено поднет на 
основу одредаба става 2. или става 3. овог члана. 
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Ако превод из става 2. или става 3. овог члана није поднет благовремено 
или ако прописани трошкови нису плаћени у року из става 2. и става 3. овог 
члана, европски патент за Републику Србију се сматра неважећим од почетка. 

Сматра се да европски патент и пријава на којој је он заснован од 
почетка нису имали дејства из става 1. овог члана и члана 148. став 2. овог 
закона, у обиму у којем је тај патент пред Европским заводом за патенте 
оглашен ништавим у поступку по приговору или оглашен ништавим или 
ограничен у поступку по захтеву из члана 105а Конвенције о европском патенту, 
као и у обиму у коме је оглашен ништавим на основу решења из члана 131. овог 
закона. 

Надлежни орган доноси решење о упису европског патента у Регистар 
патената под условом да су достављени докази о плаћеном трошку штампања 
патентног списа на српски језик. 

Уколико подносилац захтева за упис европског патента у Регистар 
патената не достави доказ о плаћеном трошку из става 8. овог члана у 
остављеном року од дана пријема позива за плаћање трошка, надлежни орган 
ће захтев за упис европског патента у Регистар патената одбацити закључком. 

Надлежни орган ближе прописује садржај објаве европског патента. 
ЧЛАН 149. 

ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ У КОМЕ ЈЕ НАЗНАЧЕНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 
ПОД УСЛОВИМА ИЗ СТ. 2. - 6. ОВОГ ЧЛАНА, ОД ДАТУМА КАДА ЈЕ ОД 
СТРАНЕ ЕВРОПСКОГ ЗАВОДА ЗА ПАТЕНТЕ ОБЈАВЉЕН ПОДАТАК О 
ПРИЗНАЊУ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА, ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДНАКА ПРАВА КАО И 
НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАТУМА ОБЈАВЕ ПОДАТАКА О 
ПРИЗНАЊУ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА, НОСИЛАЦ ПАТЕНТА ДОСТАВЉА 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ: 

1) ЗАХТЕВ ЗА УПИС ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА;  
2) ПАТЕНТНИ СПИС КАКО ЈЕ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ 

ЕВРОПСКОГ ЗАВОДА ЗА ПАТЕНТЕ ПРЕВЕДЕН НА СРПСКИ ЈЕЗИК; 
3) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНИМ ТРОШКОВИМА ОБЈАВЕ. 
АКО ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТE ОДРЖИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ НА 

СНАЗИ СА ИЗМЕЊЕНИМ ПАТЕНТНИМ ЗАХТЕВИМА, НОСИЛАЦ ПАТЕНТА 
ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПРЕВОД ИЗМЕЊЕНОГ ПАТЕНТНОГ 
СПИСА НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ ЗА ОБЈАВУ, У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД 
ДАТУМА ОБЈАВЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ЕВРОПСКОГ ЗАВОДА ЗА 
ПАТЕНТЕ ПОДАТКА О ОДЛУЦИ ДА ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ СА ИЗМЕНАМА 
ОСТАЈЕ НА СНАЗИ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ СВАКИ ПРЕВОД КОЈИ ЈЕ 
БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТ НА ОСНОВУ ОДРЕДАБА СТАВА 2. ИЛИ СТАВА 3. 
ОВОГ ЧЛАНА.  

 
АКО ПРЕВОД ИЗ СТАВА 2. ИЛИ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ ПОДНЕТ 

БЛАГОВРЕМЕНО ИЛИ АКО РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ НИСУ 
ПЛАЋЕНЕ У РОКОВИМА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ СЕ СМАТРА НЕВАЖЕЋИМ ОД ПОЧЕТКА.  

СМАТРА СЕ ДА ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ И ПРИЈАВА НА КОЈОЈ ЈЕ ОН 
ЗАСНОВАН ОД ПОЧЕТКА НИСУ ИМАЛИ ДЕЈСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
И ЧЛАНА 148. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, У ОБИМУ У КОЈЕМ ЈЕ ТАЈ ПАТЕНТ 
ПРЕД ЕВРОПСКИМ ЗАВОДОМ ЗА ПАТЕНТЕ ОГЛАШЕН НИШТАВИМ, КАО И У 
ОБИМУ У КОМЕ ЈЕ ОГЛАШЕН НИШТАВИМ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 
131. ОВОГ ЗАКОНА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О УПИСУ ЕВРОПСКОГ 
ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА ПОД УСЛОВОМ ДА СУ ДОСТАВЉЕНИ 
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ДОКАЗИ О ПЛАЋЕНОМ ТРОШКУ ШТАМПАЊА ПАТЕНТНОГ СПИСА НА 
СРПСКИ ЈЕЗИК. 

УКОЛИКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА У 
РЕГИСТАР ПАТЕНАТА НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОМ ТРОШКУ ИЗ 
СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПОЗИВА 
ЗА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗАХТЕВ ЗА УПИС ЕВРОПСКОГ 
ПАТЕНТА У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА ОДБАЦУЈЕ ЗАКЉУЧКОМ. 

ПРЕВОД ИСПРАВЉЕНОГ ПАТЕНТНОГ СПИСА, ОНАКО КАКО ЈЕ 
ОБЈАВЉЕН ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКОГ ЗАВОДА ЗА ПАТЕНТЕ, НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ НА ПИСАНИ ЗАХТЕВ НОСИОЦА ПРАВА, УЗ 
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ТАКСЕ И ЊЕГОВОГ ПРЕВОДА. 

ПОДАЦИ О ЕВРОПСКОМ ПАТЕНТУ, УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПАТЕНАТА 
ОБЈАВЉУЈУ СЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

 
Међународна пријава која се надлежном органу подноси као органу примаоцу 

 
Члан 160. 

Међународна пријава може се поднети надлежном органу као органу 
примаоцу ако је подносилац физичко лице које је држављанин Републике 
Србије и ИЛИ има пребивалиште у Републици Србији или ако је подносилац 
правно лице које има седиште у Републици Србији. 

 
 

Европски завод за патенте као орган за међународно 
претраживање и међународно претходно испитивање 

  
Члан 162. 

Европски завод за патенте поступа као орган за међународно 
претраживање и међународно претходно испитивање међународних пријава 
поднетих надлежном органу као органу примаоцу. 

ОРГАН ЗА МЕЂУНАРОДНО 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРЕТХОДНО ИСПИТИВАЊЕ 

ЧЛАН 162. 
ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРИЈАВЕ ПОДНЕТЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ КАО 

ОРГАНУ ПРИМАОЦУ, ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ МОЖЕ НАЗНАЧИТИ ОРГАН ЗА 
МЕЂУНАРОДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРЕТХОДНО 
ИСПИТИВАЊЕ У СКЛАДУ СА ПОТПИСАНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА. 

 
Поступак признања малог патента 

 
Члан 164. 

Ако надлежни орган утврди да пријава малог патента испуњава услове 
из члана 163. ст. 2, 3, 4, 5. и 6, члана 99. и члана 104. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) овог 
закона, донеће решење о признању малог патента. У поступку признања малог 
патента, предмет проналаска који је наведен у пријави се не испитује на новост, 
инвентивни ниво и индустријску применљивост. 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИ ДА ПРИЈАВА МАЛОГ ПАТЕНТА 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 163. СТ. 2. - 6, ЧЛАНА 99. И ЧЛАНА 104. СТ. 1. 
ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ ЗАКОНА, ПОД УСЛОВОМ ДА СУ ДОСТАВЉЕНИ ДОКАЗИ 
О ИЗВРШЕНИМ УПЛАТАМА ТАКСИ ИЗ ЧЛАНА 107. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА, 
ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАЊУ МАЛОГ ПАТЕНТА. У ПОСТУПКУ 
ПРИЗНАЊА МАЛОГ ПАТЕНТА, ПРЕДМЕТ ПРОНАЛАСКА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕН У 
ПРИЈАВИ СЕ НЕ ИСПИТУЈЕ НА НОВОСТ, ИНВЕНТИВНИ НИВО И 
ИНДУСТРИЈСКУ ПРИМЕНЉИВОСТ.  
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Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из 
става 1. овог члана, резултатом испитивања, који нарочито садржи 
образложење које обухвата све разлоге због којих се мали патент не може 
признати, ће позвати подносиоца пријаве да отклони констатоване недостатке у 
прописаном року, који не може бити краћи од два месеца, нити дужи од три 
месеца. 

Након пријема резултата испитивања из става 2. овог члана подносилац 
пријаве може само једном да измени опис, патентне захтеве и нацрт, уколико 
се измена подноси истовремено са одговором подносиоца пријаве на резултат 
испитивања из овог става, а остале измене се могу вршити само уз сагласност 
надлежног органа. 

На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни орган ће 
продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не 
дуже од три месеца. 

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, 
надлежни орган ће пријаву малог патента одбацити закључком, против кога се 
може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе. 

Пријава малог патента се не објављује. 
 

Испитивање признатог малог патента 
 

Члан 165. 
На захтев носиоца малог патента надлежни орган ће испитати признати 

мали патент у складу са чланом 104. став 1. тач. 5) и 6) овог закона. 
Сматра се да је захтев за испитивање признатог малог патента поднет 

када су плаћени такса за суштинско испитивање и такса за израду извештаја о 
претраживању достављени докази о извршеној уплати тих такси. 

Захтев из става 1. овог члана не може се повући. 
Ако су испуњени услови из става 1. овог члана надлежни орган ће 

издати носиоцу малог патента потврду о испитивању. 
Ако нису испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни орган ће по 

службеној дужности мали патент огласити ништавим. 
Обавештење о издатој потврди о испитивању или ПРАВНОСНАЖНА 

одлука о оглашавању ништавим малог патента објављује се и уписује у 
Регистар малих патената. 

Одредбе чл. 132. до 144. и одредбе чл. 26. до 38. овог закона у делу који 
се односи на покретање поступака не примењују се ако признати мали патент 
нема потврду о испитивању. 

Надлежни орган ближе прописује садржину потврде о испитивању. 
 

Претварање пријаве 
 

Члан 166. 
До доношења решења о признању малог патента из члана 164. став 1. 

овог закона, подносилац пријаве може поднети захтев за претварање пријаве 
малог патента у пријаву патента или дизајна и обрнуто. 

Претворена пријава задржава датум подношења пријаве малог патента 
или првобитно поднете пријаве. 

ЧЛАН 166. 
ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПРАВА, ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРИЈАВЕ МАЛОГ 
ПАТЕНТА У ПРИЈАВУ ПАТЕНТА ИЛИ ДИЗАЈНА И ОБРНУТО. 
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ПРЕТВОРЕНА ПРИЈАВА ЗАДРЖАВА ПРИЗНАТИ ДАТУМ ПОДНОШЕЊА 
ПРИЈАВЕ ИЗ КОЈЕ ЈЕ ПРЕТВОРЕНА. 

 
XVII УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА 

 
Члан 168. 

 Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати физичка 
лица која су држављани Републике Србије, која имају пребивалиште на 
територији Републике Србије, која знају један светски језик, која се заступањем 
баве у виду занимања и која испуњавају један од следећих услова: 

1) да имају завршен правни факултет и положен посебан стручни испит у 
надлежном органу; 

2) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или 
природно-математичких наука или фармацеутски факултет и положен посебан 
стручни испит у надлежном органу; 

3) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или 
природно-математичких наука или фармацеутски факултет или правни 
факултет и најмање пет година радног искуства на пословима индустријске 
својине у надлежном органу. 

У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати и правна 
лица која имају седиште у Републици Србији и која запошљавају најмање једно 
лице са завршеним правним факултетом и једно лице са завршеним једним од 
факултета техничко-технолошких или природно-математичких наука или 
фармацеутски факултет која испуњавају услове из става 1. овог члана. 

ЧЛАН 168. 
У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ СЕ 

УПИСАТИ ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈА 
ЗНАЈУ ЈЕДАН СВЕТСКИ ЈЕЗИК, КОЈА СЕ ЗАСТУПАЊЕМ БАВЕ У ВИДУ 
ЗАНИМАЊА И КОЈА ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ: 

1) ДА НИСУ ОСУЂИВАНА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НА БЕЗУСЛОВНУ 
КАЗНУ ЗАТВОРА ОД НАЈМАЊЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ИЛИ ЗА КАЖЊИВО ДЕЛО 
КОЈЕ ИХ ЧИНИ НЕДОСТОЈНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАСТУПНИКА; 

2) ДА ИМАЈУ ЗАВРШЕН ЈЕДАН ОД ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ ИЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА, ФАРМАЦЕУТСКИ 
ФАКУЛТЕТ ИЛИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ;  

3) ДА ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА 
ПОСЛОВИМА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ И ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ У 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ИЛИ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА 
ПОСЛОВИМА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ У НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ. 

У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ СЕ 
УПИСАТИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И 
КОЈА ЗАПОШЉАВАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ЛИЦЕ СА ЗАВРШЕНИМ ПРАВНИМ 
ФАКУЛТЕТОМ И ЈЕДНО ЛИЦЕ СА ЗАВРШЕНИМ ЈЕДНИМ ОД ФАКУЛТЕТА 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ИЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА ИЛИ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ КОЈА ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

ЛИЦА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ АДРЕСУ  СЕДИШТА ЗАСТУПНИЧКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ. 

СТРУЧНИ ИСПИТ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ПОЛАЖЕ СЕ 
ПРЕД ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН. 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ПЛАЋА СЕ РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ 
ИСПИТУ. 
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НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ПРОГРАМ И НАЧИН 
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА. 

 
УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА 

 
ЧЛАН 168А 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА, КОЈИ САДРЖИ РЕДНИ БРОЈ 
ЗАСТУПНИКА, ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР 
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ПИСАНОГ ЗАХТЕВА ФИЗИЧКОГ, ОДНОСНО ПРАВНОГ 
ЛИЦА. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА УЗ 
ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
168. ОВОГ ЗАКОНА И ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ТАКСЕ. 

АКО УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС НИСУ ДОСТАВЉЕНИ ДОКАЗИ О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЛИ ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЕВ. 

АКО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УПИС У 
РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О УПИСУ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА 
УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА АКО НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ 
ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 168. ОВОГ ЗАКОНА. 

НА ПИСАНИ ЗАХТЕВ, УЗ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗ О УПЛАТИ 
РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН УПИСУЈЕ 
ПРОМЕНУ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА.  

УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСИЛУ. 

 
ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА УПИСА 

 
ЧЛАН 168Б 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ПРОДУЖАВА СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ, 
РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАТУМА УПИСА. 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ПРОДУЖАВА СЕ НА ПИСАНИ 
ЗАХТЕВ У КОМЕ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 168. 
ОВОГ ЗАКОНА И ДОСТАВЉА ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ. 

ЛИЦЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА БРИШЕ СЕ ИЗ РЕГИСТРА 
ЗАСТУПНИКА: 

1) НА ЗАХТЕВ РЕГИСТРОВАНОГ ЗАСТУПНИКА; 
2) ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОД САЗНАЊА ЗА 

НАСТУПАЊЕ ОКОЛНОСТИ КАО ШТО СУ: 
 (1) СМРТ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕСТАНАК ПОСТОЈАЊА 

ПРАВНОГ ЛИЦА; 
 (2) ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ; 
 (3) ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ФИЗИЧКОГ 

ЛИЦА ИЛИ ОСУДЕ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НА БЕЗУСЛОВНУ КАЗНУ ЗАТВОРА 
ОД НАЈМАЊЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ИЛИ ЗА КАЖЊИВО ДЕЛО КОЈЕ ГА ЧИНИ 
НЕДОСТОЈНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАСТУПНИКА; 

3) АКО НИЈЕ ПРОДУЖЕН УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА. 
ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ БРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА ЗАСТУПНИКА МОЖЕ 

ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК ЗА ПОНОВНИ УПИС У ОВАЈ РЕГИСТАР 
ПОДНОШЕЊЕМ ПИСАНОГ ЗАХТЕВА И ДОКАЗА О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА. 
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О БРИСАЊУ И ПОНОВНОМ УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ. 

БРИСАЊЕ И ПОНОВНИ УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ОБЈАВЉУЈУ 
СЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ. 

 
XIXA ИНФОРМАЦИОНО-ОБРАЗОВНИ ПОСЛОВИ 

 
ЧЛАН 171А 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБАВЉА ИНФОРМАЦИОНО-ОБРАЗОВНЕ 
ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА И ДРУГИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ: СПРОВОДИ ОБУКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ЛИЦИМА, ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ ОРГАНИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА 
ПРИНУДНО СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ, ВРШИ 
ДИЈАГНОСТИКУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, 
ОБЈАВЉУЈЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И 
ВРШИ ПРЕТРАЖИВАЊЕ И ИЗДАЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ, 
РАСПОЛОЖИВИХ БАЗА ПОДАТАКА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ. 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-ОБРАЗОВНИХ ПОСЛОВА, 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПЛАЋАЈУ СЕ ТАКСЕ САГЛАСНО ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ТАКСЕ. 

 
ЧЛАН 59. 

РЕГИСТАР ПРИЈАВА ПАТЕНАТА И РЕГИСТАР ПАТЕНАТА, 
УСТАНОВЉЕНИ ЗАКОНОМ О ПАТЕНТИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 
99/11 И 113/17 – ДР. ЗАКОН), НАСТАВЉАЈУ ДА СЕ ВОДЕ КАО РЕГИСТАР 
ПАТЕНАТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

РЕГИСТАР ПРИЈАВА МАЛИХ ПАТЕНАТА И РЕГИСТАР МАЛИХ 
ПАТЕНАТА УСТАНОВЉЕНИ ЗАКОНОМ О ПАТЕНТИМА („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 99/11 И 113/17 – ДР. ЗАКОН), НАСТАВЉАЈУ ДА СЕ ВОДЕ 
КАО РЕГИСТАР МАЛИХ ПАТЕНАТА. 

 
ЧЛАН 60. 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ ИЗВРШАВА ОВАЈ ЗАКОН 
ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА. 

ПОДЗАКОНСКИ АКТ ИЗ ЧЛАНА 26. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ 
ОД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ 
ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 99/11 И 113/17 – ДР. 
ЗАКОН ), АКО НИСУ У СУПРОТНОСТИ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН 61. 

ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 16. И 22. ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
БР. 99/11 И 113/17- ДР. ЗАКОН) ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ 
НОСИЛАЦ ПРАВА ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОН ОВЛАСТИО СТАВИЛО 
ЗАШТИЋЕНИ ПРОИЗВОД У ПРОМЕТ У ДРЖАВИ ЧЛАНИЦИ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПРОСТОРА. 

 
ЧЛАН 62. 

ДАНОМ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ  
ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 99/11 И 113/17- ДР. ЗАКОН) КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕН 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ, КАО И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 1. ОВОГ 
ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТАЧ. 20)-22) И 24)-28). 

ОДРЕДБА ЧЛАНА 36. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД ДАНА 
ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ. 

 
ЧЛАН 63. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 
 

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

 
Предложена решења ће имати непосредан ефекат на све привредне 

субјекте (физичка и правна лица) која примењују заштићени проналазак у 
индустрији или у научно-истраживачкој делатности. 

 
Предложеним решењима у домену грађанско-правне заштите стварају 

се услови за ефикасније поступање судова и делотворнију правну заштиту 
носилаца права.   Нарочито су значајне мере које носилац права може 
захтевати пре покретања судског поступка (привремене мере и обезбеђење 
доказа). Такође, значајно је предложено решење да тужилац може тужбом 
захтевати и забрану радњи које представљају озбиљну опасност да ће право 
бити повређено, као и забрану понављања таквих или сличних радњи под 
претњом новчане казне. Овакво решење је у интересу носилаца права, јер им 
омогућава подношење тужбе и у ситуацији када још увек није дошло до повреде 
права, а постоји озбиљна опасност да ће до такве повреде доћи. Предложеним 
изменама и допунама Закона о патентима проширен је круг лица против којих 
се може одредити привремена мера или поднети тужба због повреде права, и 
то на лица чије су услуге коришћене при повреди права (посредник). 
Предложене су посебне привремене мере које се могу одредити на предлог 
лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити 
повређено обављањем привредне делатности и учини вероватним постојање 
околности које би осујетиле накнаду штете, и то: привремене мере заплене 
покретне и непокретне имовине лица против кога се привремена мера 
предлаже и забрана исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се 
привремена мера предлаже. Важно је нагласити да се наведене привремене 
мере могу изрећи једино у случајевима када долази до повреде права на 
комерцијалној основи односно када лице које вређа право остварује извесну 
економску корист. У циљу остваривања ефикасне заштите права предлаже се 
могућност изрицања новчане казне против лица које не поступи по забрани или 
налогу суда.  

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

одлуке надлежног органа имаће директан утицај како на странке у поступку 
којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће 
увођењем жалбеног поступка бити растерећен. 

 
Предложеним изменама и допунама  Закона о патентима у делу који се 

односи на услове за упис у Регистар заступника у области индустријске својине, 
поред постојећих услова  предложена су и нова два услова за лица која желе 
да се упишу у наведени регистар, и то: неосуђиваност за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини недостојним за обављање послова заступника, као и услов од три године 
радног искуства на пословима индустријске својине. Циљ који треба да буде 
постигнут предложеним изменама је унапређење професионалности и 
стручности рада заступника у области индустријске својине, имајући у виду да 
остваривање и заштита права зависи од начина и квалитета припреме пријаве 
за заштиту индустријске својине (патент мали патент, сертфикат о додатној 
заштити, жиг, индустријски дизајн и ознака географског порекла), као и вођења 
управног и судског поступка. 



92 
 

 
2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима) ? 

 
Примена предложеног закона не ствара додатне трошкове грађанима и 

привреди у остваривању заштите проналазака будући да не предвиђа увођење 
нових процедура.  
 Предложеним изменама члана 135. и новим чланом 136А Предлога 
закона прописано је да суд може условити одређивање привремене мере 
односно мере обезбеђења доказа полагањем одговарајућег износа од стране 
носиоца права као средства обезбеђења у случају настанка штете због 
одређивања привремене мере односно мере обезбеђења доказа. Предложене 
новине могу створити трошкове носиоцима права који желе да заштите своја 
права пред судом, само ако парнични суд оцени да изрицањем привремене 
мере односно мере обезбеђења доказа може настати ненадокнадива штета 
лицу које наводно вређа право. 
 Важећим Законом о патентима као и Уредбом о упису у Регистар 
заступника који води савезни завод за интелектуалну својину („Службени лист 
СРЈ”, број 39/95) прописан је правни основ за плаћање републичких 
административних такси за упис у Регистар заступника и обнову уписа у 
Регистар заступника. Наведене таксе су прописане Тар. бројем 118. Тарифе 
Закона о о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, 
бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - 
усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. 
изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 
83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. изн.). 
 

3.  Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити ? 
 

          Спровођење предложеног закона не ствара додатне трошкове за грађане 
и привреду. Позитивни ефекти доношења Закона о изменама и допунама 
Закона о патентима усмерени су на јачање заштите носиоца права кроз 
ефикаснију грађанско-правну заштиту, као и унапређење професионалности 
заступника у области индустријске својине. Заштита патентом, сертификатом 
додатне заштите и малим патентом омогућава носиоцима права да развију 
снажну тржишну позицију и да лиценцирањем остваре додатне приходе. 
 Предложеним законом прописано је да Завод за интелектуалну својину 
води два регистра и то: Регистар патената и Регистар малих патената уместо 
четири регистра као што је до сада било. Завод тренутно води: Регистар 
пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената и 
Регистар малих патената. Предложено решење има за циљ да се јасно види, у 
једном регистру, целокупaн поступак по пријави патента, односно малог 
патента, те су ради прегледности података и јасноће и предложене наведене 
измене. 
 Конкретне користи предложене законом прописане у чл. 69, 76, 135. и 
136А. Наиме, предложеним чланом 69. брисне су таксе за увид у пријаву 
патента као и објаву података о пријавама патената из важећег члана 69. 
Закона. Такса за увид у пријаву прописана је Тар. бројем 15. Тарифе Закона о о 
републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 
51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени 
дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - 
др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 
и 50/16 - усклађени дин. изн.). Накнада за објаву података прописана је 
Тар.бр.1. Одлуке о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за 
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пружање информационих услуга завода за интелектуалну својину ("Сл. гласник 
РС", бр. 113/2013). Имајући у виду да је Завод дужан да, у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја сваку информацију којом 
располаже орган јавне власти, а која је настала у раду или у вези са радом 
органа јавне власти и садржана у одређеном документу, учини доступном 
јавности предложено је да такса за увид у пријаву патента буде брисана. У 
члану 76. Предлога закона предложено је брисање таксе за исправку језичке 
грешке, грешке у писању, као и друге сличне неисправности из разлога што је 
Завод, као посебна организација у систему државне управе дужан да податке о 
пријавама патента и малих патента као и о признатим правима (патент и мали 
патент) води ажурно и у складу са утврђеним чињеничним стањем. Подносиоци 
пријава и носиоци патента или малог патента према важећим прописима за 
исправку наведених грешака плаћају таксу прописану Тар.бр.1 Тарифе Закона о 
о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 
51/2003 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - 
усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. 
изн., 65/13 - др. закон, 5714 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 
83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. изн.). 
 Предложеним изменама члана 135. Закона о патентима прописано је 
хитно поступање суда приликом одређивања привремене мере а ако је 
привремена мера одређена пре покретања парничног или другог поступка, 
тужба односно предлог за покретање привремене мере, мора се поднети у року 
од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере. 
Носилац патента као најефикаснији и најбржи начин спречавања даље повреде 
свог права односно спречавања настанка повреде права подноси предлог 
надлежном суду за одређивање привремене мере. Такође, суд може условити 
одређивање привремене мере полагањем одговарајућег износа од стране 
носиоца права као средства обезбеђења у случају настанка штете због 
одређивања привремене мере. Имајући у виду предложену одредбу која 
прописује средства обезбеђења, носилац права посебно у ситуацији када није 
поднета тужба парничном суду, мора имати основану сумњу да је учињена 
повреда права, те да изрицањем привремене мере суд неће неосновано 
оштетити лице које повређује право. Идентичне одредбе су прописане и у 
члану 136А када се ради о обезбеђењу доказа у парничном поступку.  

Важећим Законом о патентима у члану 10. прописано је да страно 
физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији 
Републике Србије, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину, заступа 
заступник уписан у Регистар заступника или домаћи адвокат. Имајући у виду да 
у Регистар заступника који води Завод, поред лица правне струке могу бити 
уписана и лица техничке струке, ако испуњавају све прописане услове, 
конкретна корист од обнове уписа у Регистар заступника огледа се у томе да је 
лицима која нису домаћи адвокати омогућено да се баве пословима заступања 
пред Заводом, а домаћим адвокатима је од стране стручне институције - 
Завода за интелектуалну својину дата препорука да имају специјализацију за 
област индустријске својине. Ова такса прописана је Тар. бр. став 2. 118. 
Тарифе Закона о о републичким административним таксама („Службени 
гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 
50/11, 7011 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - 
усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - 
усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. изн.). 

 
4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција ? 
 

Предложени закон не уређује област оснивања привредних субјеката.  
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5. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу 

примедбе? 

  
Заинтересована лица су имала прилику да изнесу своје примедбе на 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, за који је у 
периоду од 30. марта до 20. априла 2015. године одржана јавна расправа. 
Предлагач је размотрио све достављене примедбе и детаљно их образложио у 
Извештају са јавне расправе који је доступан на сајту Завода за интелектуалну 
својину www.zis.gоv.rs.   

У току припреме Предлога закона предлагач се руководио и 
неформалним примедбама које су током досадашње примене важећег закона 
износила заинтересована лица. Наиме, у редовним комуникацијама са 
странкама и заступницима у току рада по пријавама за признавање патента и 
малог патента, Завод је уочио одређене терминолошке нејасноће и 
недоречености које се овим Закона отклањају. Реч је посебно у делу који се 
односи на сертификат о додатној заштити који се примењује од 1. јула 2013. 
године. Такође, у току као и након одржаних скрининга од стране Европске 
комисије су истакнуте одређене примедбе које су узете у обзир приликом 
израде Закона о патенtima. Приликом разраде одредаба које се односе на 
грађанско-правну заштиту у оквиру „TWINNING”  пројекта ангажован је стручни 
консултант, јавни тужилац у Данској, Erling Vestergaard, a узете су у обзир 
сугестије судија привредног и вишег суда, као и правно мишљење експерата 
Max Planck института за интелектуалну својину и право конкуренције, из 
Минхена. 

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

остварило оно што се доношењем Закона намерава? 

 
Примена измењених и допуњених одредаба Закона подразумева 

спровођење одговарајућих мера:  
 
Регулаторне мере за спровођење закона обухватају доношење 

подзаконских прописа: правилника којим се уређује програм и начин полагања 
стручног испита за упис у Регистар заступника који води Завод за 
интелектуалну својину и правилника којим се ближе прописује правна заштита 
проналазака патентом или малим патентом у року из члана 58. предложеног 
закона. Орган надлежан за њихово доношење је Завод за интелектуалну 
својину у складу са  чланом 2. став 1. тачка 2) предложеног закона, који ће 
обезбедити и њихову примену у пракси. Завод ће преко свог Центра за 
едукацију и информисање и убудуће, као и до сада, спроводити све активности 
едукативног типа у циљу промовисања правилне примене Закона о патентима и 
пружати услуге дијагностике интелектуалне својине. 

Предложеним законом прописано је да Завод за интелектуалну својину 
води два регистра и то: Регистар патената и Регистар малих патената, уместо 
четири регистра као што је до сада било. Наиме, применом предложеног закона 
сви подаци који се односе на пријаве патената и патенте биће уписани у 
јединствен регистар - Регистар патената, а не у два регистра (Регистар пријава 
патената и Регистар патената) као што прописано важећим законом. Важећим 
законом прописано је да Завод води Регистар пријава патената, у који се 
уписују подаци до признања патента, као и Регистар патената у који се уписују 
подаци о признатим патентима. Предложено решење ће омогућити 
подносиоцима пријава патената, носиоцима патената као и свим 
заинтересованим лицима да сагледају у целости поступак који је вођен пред 
Заводом. Предлогом закона прописано је идентично решење и за мале патенте, 

http://www.zis.gоv.rs/
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те ће Завод из наведених разлога применом предложеног закона водити један 
Регистар малих патента, а не Регистар пријава малих патената и Регистар 
малих патената.  
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 

( The Draft Law on the Amendmеnts of the Law on Patents) 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа 

Део VI, члан 75. Споразума (Интелектуална, индустријска и комерцијална 
својина); 

Део III , члан 40. Споразума (Интелектуална, индустријска и комерцијална 
својина). 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 

Пет година од ступања на снагу Споразума (члан 75. став 3. Споразума). 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о патентима испуњавају се у 
потпуности обавезе које произилазе из Споразума (члан 75.3.). 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума 
Нема их. 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 

Усвајање измена и допуна закона је предвиђено Националним програмом за 
усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) 2014-2018. 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

Уговор о функционисању Европске Уније, Поглавље о основним правима 
Европске уније, наслов II члан 17 - потпуно усклађен. 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
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32009R0469 
 

Uredba Saveta (EZ) br. 469/2009 od 6. maja 2009. koja se 
odnosi na priznavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti za lekove 
 
Council Regulation (EC) No 469/2009 of 6 May 2009 
concerning the creation of a supplementary protection 
certificate for medicinal products 
 

Потпуно 
усклађен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31996R1610 

 

Uredba saveta (EZ) br. 1610/96 Evropskog parlamenta I 
Saveta od 23. jula 1996. koja se odnosi na sertifikat o dodatnoj 

zaštiti sredstva za zaštitu bilja 

  Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and 
of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a     
supplementary protection certificate for plant protection 
products 

 

Потпуно 
усклађен 

  31998L0044  

 

Direktva 98/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6.jula 
1998. godine o pravnoj zaštiti pronalazaka iz oblаsti 
biotehnologije 

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of 
the Council of 6 July 1998 on the legal protection of 
biotechnological inventions 

 

Делимично 
усклађен 

32004L0048 Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 29. 

aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine 

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual 

property rights 

 

Потпуно 
усклађен 

 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима, 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

Делимична усклађеност Предлога закона о изменама и допунама Закона 
о патентима са наведеним секундарним изворима права Европске уније 
произилази из следећих околности: потпуна усклађеност појединих одредби ће 
се постићи доношењем подзаконског прописа, поједине одредбе су 
непреносиве из разлога што се односе на земље чланице Европске уније, док 
су поједине одредбе неприменљиве на унутрашње тржиште те ће се потпуна 
усклађеност постићи приступањем Републике Србије Европској унији. 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

Пет година од ступања на снагу Споразума (члан 75. став 3. Споразума),  
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5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 
Постоји одговарајућа надлежност ЕУ, као и одговарајући секундарни извори 
права Европске уније. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 

Да, у виду радних превода Министарства за европске интеграције.  
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Предлог предметног прописа преведен је на енглески језик. 

8.  Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености 
 

У изради прописа нису учествовали консултанти, али су узете у обзир 
све сугестије експерата Европске комисије дате у оквиру скрининга за 
Поглавље 7 – Право интелектуалне својине и имплементиране у Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о патентима. 
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1 1. Member States 

shall protect 

biotechnological 

inventions under 

national patent law. 

They shall, if 

necessary, adjust 

their national patent 

law to take account of 

the provisions of this 

Directive. 

2. This Directive shall 

be without prejudice 

to the obligations of 

the Member States 

pursuant to 

international 

agreements, and in 

particular the TRIPs 

Agreement and the 

Convention on 

Biological Diversity. 

   НП Уводна 

одредба 

2.1.а For the purposes of 

this Directive, 

(a) "biological 

material" means any 

material containing 

genetic information 

and capable of 

reproducing itself or 

being reproduced in a 

biological system; 

0.1 7.4 У смислу овог 

закона, биолошки 

материјал је 

материјал који 

садржи генетску 

информацију и који 

је способан да се 

сам репродукује или 

да буде 

репродукован у 

биолошком систему. 

ПУ  

2.1.b (b) "microbiological 

process" means any 

process involving or 

performed upon or 

resulting in 

microbiological 

material. 

0.1 9.1.3 

 

 

9.4 

3) биљна сорта или 

животињска раса 

или битно биолошки 

поступак за 

добијање биљке или 

животиње, с тим што 

се ова одредба  неће 

примењивати на 

микробиолошки 

поступак или 

производ добијен 

тим поступком. 

 

микробиолошки 

ПУ  
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поступак је поступак 

из става 1. тачке 3) 

овог члана који 

обухвата или се 

изводи на 

микробиолошком 

материјалу или чији 

је производ такав 

материјал. 

2.2 2. A process for the 

production of plants 

or animals is 

essentially biological if 

it consists entirely of 

natural phenomena 

such as crossing or 

selection. 

0.1 9.1.3 

 

 

9.3 

3) биљна сорта или 

животињска раса 

или битно биолошки 

поступак за 

добијање биљке или 

животиње, с тим што 

се ова одредба  неће 

примењивати на 

микробиолошки 

поступак или 

производ добијен 

тим поступком  

битно биолошки 

поступак из става 1. 

Тачке 3) овог члана 

је посупак за 

добијање биљака 

или који се у 

потПности састоји од 

природних појава 

као што су 

укрштање или 

селекција 

ПУ  

2.3 3. The concept of 

"plant variety" is 

defined by Article 5 of 

Regulation (EC) No 

2100/94.  

 

(Art.5.2 For the 

purpose of this 

Regulation, "variety" 

shall be taken to 

mean a plant 

grouping within a 

single botanical taxon 

of the lowest known 

rank, which grouping, 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

0.1 

 

9.2 

 

 

 

9.2.1 

биљна сорта јесте 

скуп биљака унутар 

јединствене 

ботаничке 

класификације 

најниже познате 

категорије, који се, 

без обзира на то да 

ли су у потПности 

исПњени услови за 

додељивање права 

оплемењивача, 

може: 

 

1) дефинисати на 

ПУ  
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irrespective of 

whether the 

conditions for the 

grant of a plant 

variety right are fully 

met, can be:  

 

- defined by the 

expression of the 

characteristics that 

results from a given 

genotype or 

combination of 

genotypes,  

 

- distinguished from 

any other plant 

grouping by the 

expression of at least 

one of the said 

characteristics, and 

 

- considered as a unit 

with regard to its 

suitability for being 

propagated 

unchanged.) 

 

 

 

0.1 

9.2.2 

 

9.2.3 

основу изражавања 

особина које су 

последица утицаја 

датог генотипа или 

комбинације 

генотипова, 

 

2) разликовати од 

другог скупа биљака 

по изражавању 

барем једне од датих 

особина, 

 

3) сматрати 

јединицом у односу 

на могућности сорте 

за размножавање 

без промена; 

 

3.1 1. For the purposes of 

this Directive, 

inventions which are 

new, which involve an 

inventive step and 

which are susceptible 

of industrial 

application shall be 

patentable even if 

they concern a 

product consisting of 

or containing 

biological material or 

a process by means of 

which biological 

material is produced, 

processed or used. 

0.1 7.1 

 

 

7.3 

 

Патент је право које 

се признаје за 

проналазак из било 

које области 

технике, који је нов, 

који има инвентивни 

ниво и који је 

индустријски 

применљив. 

Патент, у складу са 

ставом 1. овог 

члана, се признаје и 

за проналазак који 

се односи на 

производ који се 

састоји од 

биолошког 

материјала или који 

садржи биолошки 

материјал, или на 

ПУ  
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поступак којим је 

биолошки материјал 

произведен, обрађен 

или коришћен, 

укључујући: 

3.2. 2. Biological material 

which is isolated from 

its natural 

environment or 

produced by means of 

a technical process 

may be the subject of 

an invention even if it 

previously occurred in 

nature. 

0.1 7.3.1 1) биолошки 

материјал који је 

изолован из свог 

природног окружења 

или је произведен  

техничким 

поступком чак и ако 

је претходно 

постојао у природи; 

П  

4.1 1. The following shall 

not be patentable: 

(a) plant and animal 

varieties;  

(b) essentially 

biological processes 

for the production of 

plants or animals. 

0.1 9.1 

 

9.1.3 

Патентом или малим 

патентом се не могу 

штитити: 

3) биљна сорта или 

животињска раса 

или битно биолошки 

поступак за 

добијање биљке или 

животиње, с тим што 

се ова одредба  неће 

примењивати на 

микробиолошки 

поступак или 

производ добијен 

тим поступком. 

ПУ  
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4.2 2. Inventions which 

concern plants or 

animals shall be 

patentable if the 

technical feasibility of 

the invention is not 

confined to a 

particular plant or 

animal variety. 

0.1 7.1 

 

 

7.3 

 

 

7.3.2 

Патент је право које 

се признаје за 

проналазак из било 

које области 

технике, који је нов, 

који има инвентивни 

ниво и који је 

индустријски 

применљив. 

Патент, у складу са 

ставом 1. овог 

члана, се признаје и 

за проналазак који 

се односи на 

производ који се 

састоји од 

биолошког 

материјала или који 

садржи биолошки 

материјал или на 

поступак којим је 

биолошки материјал 

произведен, обрађен 

или коришћен, 

укључујући: 

2) биљке или 

животиње, ако 

техничка 

изводљивост 

проналаска није 

ограничена на 

одређену биљну 

сорту или 

животињску расу; 

ПУ  

4.3 3. Paragraph 1(b) 
shall be without 

prejudice to the 

patentability of 

inventions which 

concern a 

microbiological or 

other technical 

process or a product 

obtained by means of 

such a process. 

0.1 9.1 

 

9.1.3 

Patentom ili malim 
patentom se ne mogu 

štititi: 

3) биљна сорта или 

животињска раса 

или битно биолошки 

поступак за 

добијање биљке или 

животиње, с тим што 

се ова одредба  неће 

ПУ  
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примењивати на 

микробиолошки 

поступак или 

производ добијен 

тим поступком.. 

 

5.1 1. The human body, 

at the various stages 

of its formation and 

development, and the 
simple discovery of 

one of its elements, 

including the 

sequence or partial 

sequence of a gene, 

cannot constitute 

patentable inventions. 

0.1 8.1 Људско тело, у било 

ком стадијуму 

његовог формирања 

и развоја и откриће 
неког од његових 

елемената, 

укључујући 

секвенце или 

делимичне секвенце 

гена, не сматра се 

проналаском који се 

може штити 

патентом. 

ПУ  

5.2 An element isolated 

from the human body 
or otherwise produced 

by means of a 

technical process, 

including the 

sequence or partial 

sequence of a gene, 

may constitute a 

patentable invention, 

even if the structure 

of that element is 

identical to that of a 

natural element. 

0.1 8.2 Елемент изолован из 

људског тела или 
произведен 

техничким 

поступком, 

укључујући 

секвенце или 

делимичне секвенце 

гена, може бити 

патентибилан, чак 

иако је структура тог 

елемента идентична 

структури природног 

елемента. 

ПУ  

5.3 3. The industrial 

application of a 

sequence or a partial 

sequence of a gene 

must be disclosed in 

the patent application. 

0.1 8.3 Индустријска 

примена секвенце 

или делимичне 

секвенце гена мора 

бити откривена у 

пријави патента на 

дан њеног 

подношења. 

ПУ  
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6.1 Inventions shall be 

considered 

unpatentable where 

their commercial 

exploitation would be 

contrary to ordrе 

public or morality; 

however, exploitation 

shall not be deemed 

to be so contrary 

merely because it is 

prohibited by law or 

regulation. 

0.1 9.1 

 

9.1.1 

Патентом или малим 

патентом се не могу 

штитити: 

1) проналасци чија 

би комерцијална 

употреба била 

противна јавном 
поретку или моралу, 

с тим да се 

комерцијална 

употреба неће 

сматрати противном 

јавном поретку или 

моралу само зато 

што је забрањена 

законом или другим 

прописом, а 

нарочито следеће: 

ПУ  

6.2.а 2. On the basis of 
paragraph 1, the 

following, in 

particular, shall be 

considered 

unpatentable: 

(a) processes for 

cloning human 

beings; 

0.1 9.1.1.1 (1) поступци 
клонирања људских 

бића; 

ПУ  

6.2.b (b) processes for 

modifying the germ 

line genetic identity of 

human beings; 

0.1 9.1.1.2 (2) поступци за 

промену генетског 

идентитета 

герминативних 
ћелија људских 

бића; 

ПУ  

6.2.c (c) uses of human 

embryos for industrial 

or commercial 

purposes; 

0.1 9.1.1.3 (3) коришћење 

људског ембриона у 

индустријске или 

комерцијалне сврхе; 

ПУ  

6.2.d (d) processes for 

modifying the genetic 

identity of animals 

which are likely to 

cause them suffering 

without any 

substantial medical 

benefit to man or 

animal, and also 

0.1 9.1.1.4 (4) поступци измене 

генетског идентитета 

животиња, ако је 

вероватно да ти 

поступци изазивају 

патњу животиња, 

без постизања 

значајне медицинске 

користи за човека 

ПУ  
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animals resulting from 

such processes. 

или животињу, као и 

животиње које су 

резултат таквих 

поступака; 

7 The Commission’s 

European Group on 

Ethics in Science and 

New Technologies 

evaluates all ethical 

aspects of 

biotechnology. 

0.1   НП  

8.1 1. The protection 

conferred by a patent 

on a biological 

material possessing 
specific characteristics 

as a result of the 

invention shall extend 

to any biological 

material derived from 

that biological 

material through 

propagation or 

multiplication in an 

identical or divergent 

form and possessing 

those same 

characteristics. 

0.1 15.1 

 

 

 

 

14.2 

Ако се патент односи 

на биолошки 

материјал који има 

специфична 
својства, која су 

резултат 

биотехнолошког 

проналаска, права 

из члана 14. став 2. 

овог закона односе 

се на било који 

биолошки материјал 

добијен од тог 

биолошког 

материјала 

размножавањем или 

умножавањем, у 

истом или 

измењеном облику, 

и који има та иста 

својства. 

У остваривању свог 

искључивог права на 

економско 

искоришћавање 

заштићеног 

проналаска, носилац 

патента или малог 

патента има право 

да спречи свако 

треће лице које нема 

његову сагласност 

да: 

1) производи, нуди, 

ПУ  
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ставља у промет или 

употребљава 

производ који је 

израђен према 

заштићеном 

проналаску или да 

увози или складишти 

тај производ у 

наведене сврхе; 

2) примењује 

поступак који је 

заштићен патентом; 

3) нуди поступак 

који је заштићен 

патентом; 

4) производи, нуди, 

ставља у промет, 

употребљава, увози 

или складишти за те 

сврхе производ 

директно добијен 

поступком који је 

заштићен патентом; 

5) нуди и испоручује 

производе који чине 

битне елементе 

проналаска лицима 

која нису овлашћена 

за коришћење тог 

проналаска, ако је 

понуђачу или 

испоручиоцу познато 

или му је из 

околности случаја 

морало бити познато 

да је тај производ 

намењен за примену 

туђег проналаска. 
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8.2 2. The protection 

conferred by a patent 

on a process that 

enables a biological 

material to be 

produced possessing 

specific characteristics 

as a result of the 

invention shall extend 

to biological material 

directly obtained 

through that process 

and to any other 

biological material 

derived from the 

directly obtained 

biological material 

through propagation 

or multiplication in an 

identical or divergent 

form and possessing 

those same 

characteristics. 

0.1 15.3. 

 

 

 

 

 

Ако се патент односи 

на поступак који 

омогућава 

производњу 

биолошког 

материјала који има 

специфична својства 

као резултат 

биотехнолошког 

проналаска, права 

из члана 14. став 2. 

овог закона односе 

се и на биолошки 

материјал 

непосредно добијен 

тим  поступком, као 

и на сваки други 

биолошки материјал 

добијен у истом или 

измењеном облику, 

размножавањем или 

умножавањем 

непосредно 

добијеног биолошког 

материјала, и који 

има та иста својства. 

ПУ  

9 The protection 

conferred by a patent 

on a product 

containing or 

consisting of genetic 

information shall 

extend to all material, 

save as provided in 

Article 5(1), in which 

the product in 

incorporated and in 

which the genetic 

information is 

contained and 

performs its function. 

0.1 15.2 Ако се патент односи 

на производ који 

садржи или се 

састоји од генетске 

информације, права 

из члана 14. став 2. 

овог закона односе 

се и на сваки други 

материјал који 

садржи тај производ, 

под условом да је у 

њему садржана 

генетска 

информација која 

врши своју 

функцију, осим 

људског тела, било 

ког стадијума 

његовог формирања 

и развоја, и открића 

неког од његових 

елемената, 

ПУ  
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укључујући 

секвенце или 

делимичне секвенце 

гена у који је тај 

производ уграђен и 

у ком је генетска 

информација 

садржана и обавља 

своју функцију. 

10 The protection 

referred to in Articles 

8 and 9 shall not 

extend to biological 

material obtained 

from the propagation 

or multiplication of 

biological material 

placed on the market 

in the territory of a 

Member State by the 

holder of the patent 

or with his consent, 

where the 

multiplication or 

propagation 

necessarily results 

from the application 

for which the 

biological material 

was marketed, 

provided that the 

material obtained is 

not subsequently used 

for other propagation 

or multiplication. 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

16 

 

 

 

 

 

56 

Заштита из члана 

15. овог закона не 

односи се на 

биолошки материјал 

добијен 

размножавањем или 

умножавањем 

биолошког 

материјала 

стављеног у промет 

од стране носиоца 

патента или уз 

његову сагласност, 

ако је он нужна 

последица примене 

ради које је 

биолошки материјал 

стављен у промет, 

под условом да 

добијени материјал 

није касније 

коришћен за друго 

размножавање или 

умножавање. 

ОД ДАНА 

ПРИСТУПАЊА 

РЕПБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 16. И 

22. ЗАКОНА О 

ПАТЕНТИМА 

(„СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 

99/11) 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И 

У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ 

НОСИЛАЦ ПРАВА 

ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 

ПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостални 

члан Закона о 

изменама и 

допунама 

Закона о 

патентима 
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ОН ОВЛАСТИО 

СТАВИЛО 

ЗАШТИЋЕНИ 

ПРОИЗВОД У 

ПРОМЕТ НА 

ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ 

ОД ДРЖАВА 

ЧЛАНИЦА. 

11.1 1. By way of 

derogation from 

Articles 8 and 9, the 

sale or other form of 

commercialisation of 

plant propagating 

material to a farmer 

by the holder of the 

patent or with his 

consent for 

agricultural use 

implies authorisation 

for the farmer to use 

the product of his 

harvest for 

propagation or 

multiplication by him 

on his own farm, the 

extent and conditions 

of this derogation 

corresponding to 

those under Article 14 

of Regulation (EC) No 

2100/94. 

0.2 25.1 Набавком 

заштићеног биљног 

репродуктивног 

материјала за 

пољопривредну 

употребу, од 

носиоца патента или 

уз његову 

сагласност, 

пољопривредни 

произвођач стиче 

овлашћење да на 

сопственом имању 

размножава или 

умножава убрани 

материјал под 

условима који су 

одређени законом 

који регулише 

заштиту права 

оплемењивача 

биљних сорти, с тим 

да се тако добијени 

производи не могу 

користити у 

комерцијалне сврхе. 

ПУ  

11.2 2. By way of 

derogation from 

Articles 8 and 9, the 

sale or any other form 

of commercialisation 

of breeding stock or 

other animal 

reproductive material 

to a farmer by the 

holder of the patent 

or with his consent 

implies authorisation 

for the farmer to use 

the protected 

0.2 25.2 Набавком 

заштићеног 

животињског 

репродуктивног 

материјала или 

животиња за 

пољопривредну 

употребу од носиоца 

патента или уз 

његову сагласност, 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

произвођач стиче 

овлашћење за 

коришћење 

ПУ  
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livestock for an 

agricultural purpose. 

This includes making 

the animal or other 

animal reproductive 

material available for 

the purposes of 

pursuing his 

agricultural activity 

but not sale within the 

framework or for the 

purpose of a 

commercial 

reproduction activity. 

заштићених 

животиња или 

животињског 

репродуктивног 

материјала у сврху 

обављања 

сопствених 

пољопривредних 

активности, али не 

за продају у оквиру 

или у сврху 

комерцијалне 

репродуктивне 

активности. 

11.3. The extent and the 

conditions of the 

derogation provided 

for in paragraph 2 

shall be determined 

by national laws, 

regulations and 

practices. 

   НП  

12.1 1. Where a breeder 

cannot acquire or 

exploit a plant variety 

right without 

infringing a prior 

patent, he may apply 

for a compulsory 

licence for non-

exclusive use of the 

invention protected by 

the patent inasmuch 

as the licence is 

necessary for the 

exploitation of the 

plant variety to be 

protected, subject to 

payment of an 

appropriate royalty. 

Member States shall 

provide that, where 

such a licence is 

granted, the holder of 

the patent will be 

entitled to a cross-

licence on reasonable 

terms to use the 

0.2 29.1 

 

 

 

 

 

29.5 

 

29.2 

 

29.8 

Кад оплемењивач 

биљака не може да 

стекне или користи 

право оплемењивача 

биљне сорте, а да 

тиме не повреди 

ранији патент који 

се односи на 

биотехнолошки 

проналазак, он може 

органу државне 

управе надлежном 

за послове 

пољопривреде 

поднети захтев за 

издавање принудне 

лиценце за 

коришћење 

заштићеног 

проналаска У ОБИМУ 

КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРАВА 

ОПЛЕМЕЊИВАЧА 

БИЉНЕ СОРТЕ. 

 

ПУ  
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protected variety.  

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА 

ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ 

ЧЛАНА НЕ МОЖЕ 

БИТИ ИСКЉУЧИВА. 

 

Ако принудна 

лиценца буде 

издата, носилац 

патента има право 

на унакрсну 

принудну лиценцу за 

коришћење права 

оплемењивача 

ЗАШТИЋЕНЕ биљне 

сорте, под разумним 

условима. 

 

За принудну 

лиценцу из ст. 1. и 

4. 3. овог члана 

стицалац лиценце 

дужан је да плаћа 

одговарајућу 

накнаду. 

12.2 2. Where the holder of 

a patent concerning a 

biotechnological 

invention cannot 

exploit it without 

infringing a prior plant 

variety right, he may 

apply for a 

compulsory licence for 

non-exclusive use of 

the plant variety 

protected by that 

right, subject to 

payment of an 

appropriate royalty. 

Member States shall 

provide that, where 

such a licence is 

granted, the holder of 

the variety right will 

be entitled to a cross-

licence on reasonable 

terms to use the 

0.2 29.3 Кад носилац патента 

који се односи на 

биотехнолошки 

проналазак не може 

да користи своје 

право, а да тиме не 

повреди раније 

право оплемењивача 

биљне сорте, он 

може поднети органу 

државне управе 

надлежном за 

послове 

пољопривреде 

захтев за издавање 

принудне лиценце за 

коришћење 

ЗАШТИЋЕНЕ БИЉНЕ 

СОРТЕ. права 

оплемењивача 

биљне сорте, која не 

може бити 

искључива, под 

ПУ  
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protected invention. условом да плаћа 

одговарајућу 

накнаду. Ако 

принудна лиценца 

буде издата, 

носилац права 

оплемењивача 

биљне сорте има 

право на унакрсну 

принудну лиценцу за 

коришћење 

заштићеног 

биотехнолошког 

проналаска, под 

разумним условима. 

12.3.a 3. Applicants for the 

licences referred to in 

paragraphs 1 and 2 

must demonstrate 

that: 

 

(a) they have applied 

unsuccessfully to the 

holder of the patent 

or of the plant variety 

right to obtain a 

contractual licence; 

0.2 

 

 

 

0.2 

29.5 

 

29.5.1 

Подносилац захтева 

за принудну лиценцу 

из ст. 1. и 4. 3. овог 

члана мора 

доказати: 

 

1)да је безуспешно 

покушао да прибави 

уговорну лиценцу; 

ПУ  

12.3.b (b) the plant variety 

or the invention 

constitutes significant 

technical progress of 

considerable economic 

interest compared 

with the invention 

claimed in the patent 

or the protected plant 

variety. 

0.2 29.5.2 2) да биљна сорта 

или биотехнолошки 

проналазак 

представља значајан 

технички напредак 

од посебног 

економског 

интереса, у односу 

на проналазак 

заштићен патентом 

или заштићену 

биљну сорту. 

ПУ  

12.4. Each Member State 

shall designate the 

authority or 

authorities responsible 

for granting the 

licence. Where a 

licence for a plant 

variety can be granted 

only by the 

0.2 29.1 Кад оплемењивач 

биљака не може да 

стекне или користи 

право оплемењивача 

биљне сорте, а да 

тиме не повреди 

ранији патент који 

се односи на 

биотехнолошки 

ПУ  
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Community Plant 

Variety Office, Article 

29 of Regulation (EC) 

No 2100/94 shall 

apply. 

проналазак, он може 

органу државне 

управе надлежном 

за послове 

пољопривреде 

поднети захтев за 

издавање принудне 

лиценце за 

коришћење 

заштићеног 

проналаска У ОБИМУ 

КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРАВА 

ОПЛЕМЕЊИВАЧА 

БИЉНЕ СОРТЕ.. 

13.1.a 1. Where an invention 

involves the use of or 

concerns biological 

material which is not 

available to the public 

and which cannot be 

described in a patent 

application in such a 

manner as to enable 

the invention to be 

reproduced by a 

person skilled in the 

art, the description 

shall be considered 

inadequate for the 

purposes of patent 

law unless: 

 

 

 

(a) the biological 

material has been 

deposited no later 

than the date on 

which the patent 

application was filed 

with a recognised 

depositary institution. 

At least the 

international 

depositary authorities 

which acquired this 

0.2 82.2 

 

 

 

 

82.2.1 

 

 

 

 

 

82.3 

АКО ПРОНАЛАЗАК 

ОБУХВАТА УПОТРЕБУ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ СЕ 

ОДНОСИ НА 

БИОЛОШКИ 

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ 

НИЈЕ ДОСТУПАН 

ЈАВНОСТИ И КОЈИ 

НЕ МОЖЕ БИТИ 

ОПИСАН У ПРИЈАВИ 

ПАТЕНТА НА НАЧИН 

КОЈИ ОМОГУЋАВА 

СТРУЧЊАКУ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ 

ОБЛАСТИ ДА 

ПРОНАЛАЗАК 

ИЗВЕДЕ, СМАТРАЋЕ 

СЕ ДА ОПИС  

ПРОНАЛАСКА 

ИСПЊАВА УСЛОВ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА: 

1) АКО ЈЕ УЗОРАК 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

ДЕПОНОВАН, 

НАЈКАСНИЈЕ НА 

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА 

ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА У 

НАДЛЕЖНОЈ 

ДЕПОЗИТНОЈ 

ПУ  
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status by virtue of 

Article 7 of the 

Budapest Treaty of 28 

April 1977 on the 

international 

recognition of the 

deposit of micro-

organisms for the 

purposes of patent 

procedure, hereinafter 

referred to as the 

‘BudapestTreaty’, 

shall be recognised; 

УСТАНОВИ; 

 

Надлежна установа 

из става 2. овог 

члана је установа 

која је одређена на 

основу 

Будимпештанског 

споразума о 

признању 

МЕЂУНАРОДНОМ 

ПРИЗНАВАЊУ 

депозита 

микроорганизама 

ради поступка 

патентирања. 

13.1.b  (b) the application as 

filed contains such 

relevant information 

as is available to the 

applicant on the 

characteristics of the 

biological material 

deposited; 

 

0.2 82.2.2 2) АКО ПРИЈАВА 

ПАТЕНТА САДРЖИ 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

О 

КАРАКТЕРИСТИКАМА 

ДЕПОНОВАНОГ  

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ 

СУ ДОСТУПНЕ 

ПОДНОСИОЦУ 

ПРИЈАВЕ ДО ДАНА 

ПОДНОШЕЊА 

ПРИЈАВЕ; 

ПУ  

13.1.c (c) the patent 

application states the 

name of the 

depository institution 

and the accession 

number. 

0.2 82.2.3 3) АКО СУ У 

ПРИЈАВИ ПАТЕНТА 

НАЗНАЧЕНИ НАЗИВ 

И АДРЕСА 

НАДЛЕЖНЕ 

ДЕПОЗИТНЕ 

УСТАНОВЕ, БРОЈ 

ПОД КОЈИМ ЈЕ 

БИОЛОШКИ 

МАТЕРИЈАЛ 

ДЕПОНОВАН И 

ДАТУМ 

ДЕПОНОВАЊА. 

ПОДАЦИ О 

ИЗВРШЕНОМ 

ДЕПОНОВАЊУ СЕ 

МОГУ ДОСТАВИТИ 

НАКНАДНО ДО 

ЗАВРШЕТКА 

ПУ  
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ТЕХНИЧКИХ 

ПРИПРЕМА ЗА 

ОБЈАВУ ПРИЈАВЕ 

ПАТЕНТА ИЛИ ДО 

ДАНА ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРЕВРЕМЕНУ 

ОБЈАВУ. 

13. 

2.а 

2. Access to the 

deposited biological 

material shall be 

provided through the 

supply of a sample: 

 

 

 

 

(a) up to the first 

publication of the 

patent application, 

only to those persons 

who are authorised 

under national patent 

law; 

 

0.2 82.4 

 

 

Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

ПУ  

13. 

2.b 

(b) between the first 

publication of the 

application and the 

granting of the 

patent, to anyone 

requesting it or, if the 

applicant so requests, 

only to an 

independent expert; 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 
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13. 

2.c 

(c) after the patent 

has been granted, and 

notwithstanding 

revocation or 

cancellation of the 

patent, to anyone 

requesting it. 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

 

 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 

13.3.а The sample shall be 

supplied only if the 

person requesting it 

undertakes, for the 

term during which the 

patent is in force: 

 

 

a) not to make it or 

any material derived 

from it available to 

third parties; and 

 

0.2 82.4 

 

 

Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА.  

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 

13.3.b  (b) not to use it or 

any material derived 

from it except for 

experimental 

purposes, unless the 

applicant for or 

proprietor of the 

patent, as applicable, 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 



118 
 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Директива 
98/44/ЕЗ 

Европског 

парламента и 

Савета од 6. јула 

1998. о правној 

заштити 

проналазака из 

области 

биотехнологије 

Службени лист 

213, 30.7.1998, 

ст.13-21 

 

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  Садржина одредбе Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
expressly waives such 

an undertaking. 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

13.4 At the applicant’s 

request, where an 

application is refused 

or withdrawn, access 

to the deposited 

material shall be 

limited to an 

independent expert 

for 20 years from the 

date on which the 

patent application was 

filed. In that case, 

paragraph 3 shall 

apply. 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 

13.5 The applicant’s 

requests referred to in 

point (b) of paragraph 

2 and in paragraph 4 

may only be made up 

to the date on which 

the technical 

preparations for 

publishing the patent 

application are 

deemed to have been 

completed. 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 
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ПРОНАЛАСКА. 

14.1 1. If the biological 

material deposited in 

accordance with 

Article 13 ceases to 

be available from the 

recognized depositary 

institution, a new 

deposit of the material 

shall be permitted on 

the same terms as 

those laid down in the 

Budapest Treaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 82.4 

 

 

 

Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 

14.2 2. Any new deposit 

shall be accompanied 

by a statement signed 

by the depositor 

certifying that the 

newly deposited 

biological material is 

the same as that 

originally deposited. 

0.2 82.4 Надлежни орган 

ближе прописује 

садржину и начин 

описа проналаска, 

УСЛОВЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА 

ДЕПОНОВАНОГ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, 

ПОНОВНО 

ДЕПОНОВАЊЕ 

БИОЛОШКОГ 

МАТЕРИЈАЛА, КАО И 

НАЧИН 

ДОСТАВЉАЊА 

ПОПИСА СЕКВЕНЦИ 

ОТКРИВЕНИХ У 

ОПИСУ 

ПРОНАЛАСКА. 

ду Биће 

прописано 

подзакопнским 

прописом у 

року од 6 

месеци од 

доношења 

закона 

15 1. Member States 

shall bring into force 

the laws, regulations 

and administrative 

  

 

 

 

 НП Прелазна 

одредба 
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provisions necessary 

to comply with this 

Directive not later 

than 30 July 2000. 

They shall forthwith 

inform the 

Commission thereof. 

When Member States 

adopt these 

measures, they shall 

contain a reference to 

this Directive or shall 

be accompanied by 

such reference on the 

occasion of their 

official publication. 

The methods of 

making such 

reference shall be laid 

down by Member 

States. 

2. Member States 

shall communicate to 

the Commission the 

text of the provisions 

of national law which 

they adopt in the field 

covered by this 

Directive. 

 

 

 

 

16 The Commission shall 

send the European 

Parliament and 

the Council: 

(a) every five years as 

from the date 

specified in Article 

15(1) a report on any 

problems encountered 

with regard to the 

relationship between 

this Directive and 

international 

agreements on the 

protection of human 

rights to which the 

Member States have 

acceded; 

(b) within two years 

   НП Прелазна 

одредба 
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of entry into force of 

this Directive, a report 

assessing the 

implications for basic 

genetic engineering 

research of failure to 

publish, or late 

publication of, papers 

on subjects which 

could be 

patentable; 

(c) annually as from 

the date specified in 

Article 15(1), a report 

on the development 

and implications of 

patent law in the field 

of biotechnology and 

genetic engineering. 

17 This Directive shall 

enter into force on the 

day of its publication 

in the Official Journal 

of the European 

Communities. 

   НП Завршна 

одредба 

18 This Directive is 

addressed to the 

Member States. 

   НП Завршна 

одредба 

1 П = потПно усклађено ; ДУ = делимично усклађено; Н = неусклађено; НП = непреносиво 

 

 



122 
 

 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Директива 2004/48/EC 

Европског парламента и 

Савета од 29 Априла 2004 

о спровођењу права 

интелектуалне својине  

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  
Садржина 
одредбе 

Референца  Члан 
Садржина 

одредбе 
Усклађеност1 Напомена 

 
1 This Directive 

concerns the 

measures, 

procedures and 
remedies necessary 

to ensure the 

enforcement of 

intellectual property 

rights. For the 

purposes of this 

Directive, the term 

‘intellectual property 

rights’ includes 

industrial property 

rights. 

   НП  

2 1. Without prejudice 
to the means which 

are or may be 

provided for in 

Community or 

national legislation, 

in so far as those 

means may be more 

favourable for 

rightholders, the 

measures, 

procedures and 

remedies provided 

for by this Directive 

shall apply, in 

accordance with 

Article 3, to any 

infringement of 

intellectual property 

rights as provided 

for by Community 

law and/or by the 

national law of the 

Member State 

concerned. 

 

2. This Directive 

shall be without 

prejudice to the 

specific provisions 

on the enforcement 

of rights and on 

exceptions contained 

in Community 

legislation 

concerning copyright 

and rights related to 

copyright, notably 

those found in 

   НП  
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Directive 

91/250/EEC and, in 

particular, Article 7 

thereof or in 

Directive 

2001/29/EC and, in 

particular, Articles 2 

to 6 and Article 8 

thereof. 

 

3. This Directive 

shall not affect: 

(a) the Community 

provisions governing 

the substantive law 

on intellectual 

property, Directive 

95/46/EC, Directive 
1999/93/EC or 

Directive 

2000/31/EC, in 

general, 

and Articles 12 to 15 

of Directive 

2000/31/EC in 

particular; 

(b) Member States’ 

international 

obligations and 

notably the TRIPS 

Agreement, including 

those relating to 

criminal procedures 

and penalties; 

(c) any national 

provisions in 

Member States 

relating to criminal 

procedures or 

penalties in respect 

of infringement of 

intellectual property 

rights.  

3  1. Member States 

shall provide for the 

measures, 

procedures and 

remedies necessary 

to ensure the 

enforcement of the 

intellectual property 

rights covered by 

this Directive. Those 

measures, 

procedures and 

remedies shall be 

   НП  
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fair and equitable 

and shall not 

be unnecessarily 

complicated or 

costly, or entail 

unreasonable time-

limits or 

unwarranted delays.  

 

2. Those measures, 

procedures and 

remedies shall also 

be effective, 

proportionate and 

dissuasive and shall 

be applied in such a 

manner as to avoid 

the creation of 
barriers to legitimate 

trade and to provide 

for safeguards 

against their abuse. 

4 1. Member States 

shall recognise as 

persons entitled to 

seek application 

of the measures, 

procedures and 

remedies referred to 

in this chapter: 
(a) the holders of 

intellectual property 

rights, in accordance 

with 

the provisions of the 

applicable law; 

(b) all other persons 

authorised to use 

those rights, in 

particular 

licensees, in so far 

as permitted by and 

in accordance with 

the 

provisions of the 

applicable law; 

(c) intellectual 

property collective 

rights-management 

bodies which are 

regularly recognised 

as having a right to 

represent holders of 

intellectual property 

rights, in so far as 

permitted by and in 

0.1 132.2 ТУЖБУ ЗБОГ 

ПОВРЕДЕ ПРАВА 

ИЛИ ПОСТОЈАЊА 

ОЗБИЉНЕ 

ОПАСНОСТИ ДА ЋЕ 

ПРАВО БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО МОЖЕ 

ДА ПОДНЕСЕ: 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, 

НОСИЛАЦ ПАТЕНТА 

ИЛИ СТИЦАЛАЦ 

ЛИЦЕНЦЕ. 

ПУ  
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accordance with the 

provisions of the 

applicable law; 

(d) professional 

defence bodies 

which are regularly 

recognised as having 

a right to represent 

holders of 

intellectual property 

rights, in so far as 

permitted by and in 

accordance with the 

provisions of the 

applicable law. 

5  For the purposes of 

applying the 

measures, 

procedures and 

remedies 

provided for in this 

Directive, 

(a) for the author of 

a literary or artistic 

work, in the absence 

of 

proof to the 

contrary, to be  

regarded as such, 

and consequently 
to be entitled to 

institute 

infringement 

proceedings, it shall 

be sufficient for 

his/her name to 

appear on the work 

in the usual manner; 

 

(b) the provision 

under (a) shall apply 

mutatis mutandis to 

the 

holders of rights 

related to copyright 

with regard to their 

protected subject 

matter. 

   НП Ова одредба се 

односи на 

ауторско право 

6.1  Member States shall 

ensure that, on 

application by a 

party which has 

presented 

reasonably available 

evidence sufficient to 

support its claims, 

0.1 136.1Б АКО СЕ СТРАНКА У 

ПОСТУПКУ КОЈА ЈЕ 

УЧИНИЛА 

ВЕРОВАТНИМ СВОЈЕ 

ТВРДЊЕ ПОЗИВА НА 

ДОКАЗ КОЈИ СЕ 

НАЛАЗИ У ПОСЕДУ 

ПРОТИВНЕ СТРАНКЕ 

ПУ  
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and has, in 

substantiating those 

claims, specified 

evidence which lies 

in the control of the 

opposing party, the 

competent judicial 

authorities may 

order that such 

evidence be 

presented by the 

opposing party, 

subject to the 

protection of 

confidential 

information. For the 

purposes of this 

paragraph, Member 
States may provide 

that a reasonable 

sample of a 

substantial number 

of copies of a work 

or any other 

protected object be 

considered by the 

competent judicial 

authorities to 

constitute 

reasonable evidence. 

ИЛИ ПОД ЊЕНОМ 

КОНТРОЛОМ, СУД 

ЋЕ ПРОТИВНОЈ 

СТРАНЦИ 

НАЛОЖИТИ ДА 

ДОСТАВИ 

ПОМЕНУТИ ДОКАЗ 

ВОДЕЋИ РАЧУНА О 

ПОШТОВАЊУ 

ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ 

ПОВЕРЉИВИХ 

ИНФОРМАЦИЈА.   

6.2  Under the same 

conditions, in the 

case of an 

infringement 

committed on a 

commercial scale 

Member States shall 

take such measures 

as are necessary to 

enable the 

competent judicial 

authorities to order, 

where appropriate, 

on application by a 

party, the 

communication of 

banking, financial or 

commercial 

documents under 

the control of the 

opposing party, 

subject to the 

protection of 

confidential 

information. 

0.1 136.2Б ПОД УСЛОВИМА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ 

ДА ЈЕ ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО 

ПРИЛИКОМ 

ОБАВЉАЊА 

ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, СУД 

ЋЕ, НА ПРЕДЛОГ 

ЈЕДНЕ СТРАНКЕ У 

ПОСТУПКУ, 

ПОЗВАТИ ДРУГУ 

СТРАНКУ ДА 

ДОСТАВИ 

БАНКАРСКЕ, 

ФИНАНСИЈСКЕ И 

ПОСЛОВНЕ 

ДОКУМЕНТЕ КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ У 

ЊЕНОМ ПОСЕДУ, 

ИЛИ ПОД ЊЕНОМ 

КОНТРОЛОМ, ПОД 

УСЛОВОМ ДА 

ПОВЕРЉИВЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

ПУ  
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БУДУ ЗАШТИЋЕНЕ. 

7.1 Member States shall 

ensure that, even 

before the 

commencement 

of proceedings on 

the merits of the 

case, the competent 

judicial authorities 

may, on application 

by a party who has 

presented 

reasonably available 

evidence to support 

his/her claims that 

his/her intellectual 

property right has 
been infringed or is 

about to be 

infringed, order 

prompt and effective 

provisional measures 

to preserve relevant 

evidence in respect 

of the alleged 

infringement, 

subject to the 

protection of 

confidential 

information. 

0.1 136.1 НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА 

КОЈЕ УЧИНИ 

ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ 

ЊЕГОВО ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА 

ЋЕ БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО, СУД 

МОЖЕ У ТОКУ, КАО 

И ПРЕ ПОКРЕТАЊА 

ПАРНИЧНОГ 

ПОСТУПКА, 

ОДРЕДИТИ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА, ПОД 

УСЛОВОМ ДА 

ПОВЕРЉИВЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

БУДУ ЗАШТИЋЕНЕ. 

ПУ  

7.1 Such measures may 

include the detailed 

description, with or 

without the taking of 

samples, or the 

physical seizure of 

the infringing goods, 

and, in appropriate 

cases, the materials 

and implements 

used in the 

production and/or 

distribution of these 

goods and the 

documents relating 

thereto. 

0.1 136.2 ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ 

ДОКАЗА У СМИСЛУ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА СМАТРА СЕ: 

1) УЗИМАЊЕ 

ДЕТАЉНОГ ОПИСА 

ПРОИЗВОДА 

КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, 

СА ИЛИ БЕЗ 

УЗИМАЊА УЗОРАКА 

ТИХ ПРОИЗВОДА;  

2) ОДУЗИМАЊЕ 

ПРОИЗВОДА ИЛИ 

ДЕЛА ПРОИЗВОДА 

КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, 

А АКО ЈЕ ТО 

ОПРАВДАНО, И 

ОДУЗИМАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА И 

ПРЕДМЕТА 

(ПРИБОР, АЛАТ) 

ПРЕТЕЖНО 

ПУ  
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УПОТРЕБЉЕНИХ У 

СТВАРАЊУ ИЛИ 

СТАВЉАЊУ У 

ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 

КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО, 

КАО И ДОКУМЕНАТА 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 

НА НАВЕДЕНО. 

7.1 Those measures 

shall be taken, if 

necessary without 

the other party 

having been heard, 

in particular where 

any delay is likely to 

cause irreparable 

harm to the 

rightholder or where 

there is a 

demonstrable risk of 

evidence being 

destroyed. 

0.1 136A.2 СУД МОЖЕ 

ОДРЕДИТИ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА ОДМАХ ПО 

ПРИЈЕМУ ПРЕДЛОГА 

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА И БЕЗ 

ИЗЈАШЊЕЊА 

ПРОТИВНИКА 

ПРЕДЛАГАЧА, А 

НАРОЧИТО АКО 

ПОСТОЈИ 

ОПАСНОСТ ДА ЗБОГ 

ОДЛАГАЊА 

ПРЕДЛАГАЧ 

ПРЕТРПИ 

НЕНАДОКНАДИВУ 

ШТЕТУ ИЛИ АКО 

ПОСТОЈИ 

ОЧИГЛЕДАН 
ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

ДОКАЗИ БИТИ 

УНИШТЕНИ. 

ПУ  

7.1 Where measures to 

preserve evidence 

are adopted without 

the other party 

having been heard, 

the parties affected 

shall be given notice, 

without delay after 

the execution of the 
measures at the 

latest.  

 

0.1 136A.3 РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ 

ОДРЕЂЕНО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА, У СЛУЧАЈУ 

ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА, ДОСТАВИЋЕ 

СЕ СТРАНКАМА У 

ПОСТУПКУ БЕЗ 

ОДЛАГАЊА, А 
НАЈКАСНИЈЕ ОДМАХ 

ПО СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРЕ. 

ПУ  

7.1 A review, including a 

right to be heard, 

shall take place 

upon request of the 

parties affected with 

a view to deciding, 

within 

a reasonable period 

after the notification 
of the measures, 

0.1 136А.5 АКО ЈЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА ОДРЕЂЕНО 

БЕЗ ИЗЈАШЊЕЊА 

ПРОТИВНИКА 

ПРЕДЛАГАЧА СУД 

ЋЕ, У СЛУЧАЈУ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, У 
РАЗУМНОМ РОКУ, 

ПУ  
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whether the 

measures shall be 

modified, revoked or 

confirmed. 

ОМОГУЋИТИ 

ПРОТИВНИКУ 

ПРЕДЛАГАЧА, НА 

ЊЕГОВ ПРЕДЛОГ, 

ДА СЕ ИЗЈАСНИ О 

РЕШЕЊУ О 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ДОКАЗА, НАКОН 

ЧЕГА МОЖЕ 

ОБУСТАВИТИ 

ПОСТУПАК И 

УКИНУТИ 

СПРОВЕДЕНЕ 

РАДЊЕ ИЛИ 

ИЗМЕНИТИ 

ОДРЕЂЕНО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА. 

7.2 Member States shall 

ensure that the 

measures to 

preserve evidence 

may be subject to 

the lodging by the 

applicant of 

adequate security or 

an equivalent 

assurance intended 

to ensure 

compensation for 
any prejudice 

suffered by the 

defendant as 

provided for in 

paragraph 4. 

0.1 136А.7 СУД МОЖЕ 

УСЛОВИТИ 

ОДРЕЂИВАЊЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ДОКАЗА 

ПОЛАГАЊЕМ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

НОВЧАНОГ ИЗНОСА 

КАО СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ НАСТАНКА 

ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 6. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ПУ  

7.3 Member States shall 

ensure that the 

measures to 

preserve evidence 

are revoked or 

otherwise cease to 

have effect, upon 
request of the 

defendant, without 

prejudice to the 

damages which may 

be claimed, if the 

applicant does not 

institute, within a 

reasonable period, 

proceedings leading 

to a decision on the 

merits of the case 

before the 

competent judicial 

authority, the period 

0.1 136A.1 КАДА ЈЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА ОДРЕЂЕНО 

ПРЕ ПОКРЕТАЊА 

ПАРНИЧНОГ 

ПОСТУПКА, ТУЖБА 

СЕ МОРА ПОДНЕТИ 
У РОКУ ОД 30 ДАНА 

ОД ДАНА 

ДОНОШЕЊА 

РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ДОКАЗА. 

ПУ  
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to be determined by 

the judicial authority 

ordering the 

measures where the 

law of a Member 

State so permits or, 

in the absence of 

such determination, 

within a period not 

exceeding 20 

working days or 31 

calendar days, 

whichever is the 

longer. 

7.4 Where the measures 

to preserve evidence 

are revoked, or 

where they lapse 

due to any act or 

omission by the 

applicant, or where 

it is subsequently 

found that there has 

been no 

infringement or 

threat of 

infringement of an 

intellectual property 

right, the judicial 

authorities shall 
have the authority to 

order the applicant, 

upon request of the 

defendant, to 

provide the 

defendant 

appropriate 

compensation for 

any injury caused by 

those measures. 

0.1 136А.6 АКО ПОСТУПАК 

БУДЕ ОБУСТАВЉЕН 

И СПРОВЕДЕНЕ 

РАДЊЕ БУДУ 

УКИНУТЕ ИЛИ АКО 

СУД УТВРДИ ДА 

ПОВРЕДА ПРАВА 

НИЈЕ УЧИЊЕНА ИЛИ 

ДА НИЈЕ 

ПОСТОЈАЛА 

ОЗБИЉНА 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

ПРАВО БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО, 

ПРОТИВНИК 

ПРЕДЛАГАЧА ИМА 
ПРАВО НА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ КОЈА МУ ЈЕ 

НАНЕТА 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ 

ДОКАЗА.  

ПУ  

 

7.5  

Member States may 

take measures to 
protect witnesses’ 

identity. 

   Н Ова одредба 

није обавезна 
за 

имплементацију, 

већ је опциона  

8.1.a Member States shall 

ensure that, in the 

context of 

proceedings 

concerning an 

infringement of an 

intellectual property 

right and in response 

to a justified and 
proportionate 

0.1 139.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СУД МОЖЕ, НА 

ОПРАВДАН И 

СРАЗМЕРАН ЗАХТЕВ 

ЛИЦА ЧИЈЕ ЈЕ 

ПРАВО ПОВРЕЂЕНО, 

НАЛОЖИТИ ЛИЦУ 

КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО 

ПОВРЕДУ ПРАВА ДА 

ПРУЖИ 
ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПУ  
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request of the 

claimant, the 

competent judicial 

authorities may 

order that 

information on the 

origin and 

distribution networks 

of the goods or 

services which 

infringe an 

intellectual property 

right be provided by 

the infringer and/or 

any other person 

who:  

 

a) was found in 
possession of the 

infringing goods on a 

commercial 

scale; 

 

 

139.2 

 

 

 

139.2.1 

ЛИЦИМА КОЈА СУ 

УЧЕСТВОВАЛА У 

ПОВРЕДИ ПРАВА, 

КАО И О ПОРЕКЛУ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КАНАЛИМА 

ПРОИЗВОДА ИЛИ 

УСЛУГА КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО 

КАО И ДА ПРЕДА 

ДОКУМЕНТЕ КОЈИ 

СУ У ВЕЗИ СА 

ПОВРЕДОМ ПРАВА. 

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 из 

објављене пријаве 

или признато право 

СУ ПРОНАЂЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО 

ПРИЛИКОМ 

ОБАВЉАЊА 

ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ; 

8.1.b b) was found to be 

using the infringing 

services on a 

commercial scale; 

0.1 139.1.2 2) које КОРИСТИ 

УСЛУГЕ КОЈИМА СЕ 

ПРАВО ПОВРЕЂУЈЕ 

ПРИЛИКОМ 

ОБАВЉАЊА 

ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ пружа 

услуге у промету, а 

којима се повређује 

право из објављене 

пријаве или 

признато право; 

ПУ  

8.1.c  c) was found to be 

providing on a 

commercial scale 

services 

used in infringing 

activities; or 

0.1 139.1.3 3) за које је 

утврђено да на 

комерцијалном 

нивоу ПРИЛИКОМ 

ОБАВЉАЊА 

ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ пружа 

услуге које се 

користе у 

активностима које 

ПУ  
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повређују право из 

објављене пријаве 

или признато 

право; 

8.1.d  d) was indicated by 

the person referred 

to in point (a), (b) or 

(c) 

as being involved in 

the production, 

manufacture or 

distribution of the 

goods or the 

provision of the 

services. 

0.1 139.1.4 4) које је лице из 

тач. 1), 2) или 3) 

овог става навело 

као лице укључено 

у производњу или 

дистрибуцију роба 

или пружању 

ПРОИЗВОДА ИЛИ 

ПРУЖАЊЕ услуга 

којима се повређује 

право из објављене 

пријаве или 

признато право. 

ПУ  

8.2 

 

 

 

 

8.2.a 

The information 

referred to in 

paragraph 1 shall, as 

appropriate, 

comprise: 

 

a) the names and 

addresses of the 

producers, 

manufacturers, 

distributors, 

suppliers and other 

previous holders of 

the 

goods or services, as 

well as the intended 

wholesalers and 

retailers; 

0.1 139.2 

 

 

 

139.1.1 

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 пружању 

услуга, као и  

продавцима којима 

је роба намењена 

ПРОИЗВОДА ИЛИ 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, 

КАО И ПОДАЦИ О 

ПРОДАВЦИМА 

КОЈИМА СУ 

ПРОИЗВОДИ 
НАМЕЊЕНИ и 

ПУ  

8.2.b b) information on 

the quantities 

produced, 

manufactured, 

delivered, 

received or ordered, 

as well as the price 

obtained for the 

goods or services in 

question. 

 

0.1 139.2.2 2) подаци о 

количинама 

произведене, 

испоручене или 

наручене робе или 

услуга, као и 

ценама оствареним 

за такву робу 

КОЛИЧИНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИХ, 

ИСПОРУЧЕНИХ ИЛИ 
НАРУЧЕНИХ 

ПУ  
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ПРОИЗВОДА ИЛИ 

УСЛУГА, КАО И 

ПОДАЦИ О ЦЕНАМА 

ОСТВАРЕНИМ ЗА ТЕ 

ПРОИЗВОДЕ или 

услуге. 

8.3 

 

 

 

 

8.3.a 

Paragraphs 1 and 2 

shall apply without 

prejudice to other 

statutory provisions 

which:  

 

a) grant the 

rightholder rights to 

receive fuller 

information;  

b) govern the use in 

civil or criminal 

proceedings of the 

information 

communicated 

pursuant to this 

Article;  

c) govern 

responsibility for 

misuse of the right 

of information; or 

d) afford an 

opportunity for 

refusing to provide 
information 

which would force 

the person referred 

to in paragraph 1 to 

admit to his/her own 

participation or that 

of his/her close 

relatives in an 

infringement of an 

intellectual property 

right; or  

e) govern the 

protection of 

confidentiality of 

information sources 

or the processing of 

personal data. 

0.1 139.4 

 

 

 

 

ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЧЛАНА НЕ 

ИСКЉУЧУЈУ 

ПРИМЕНУ 

ОДРЕДАБА ДРУГИХ 

ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА: 

1) НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА 

ПОВЕРЉИВИХ 

ПОДАТАКА У 

ГРАЂАНСКИМ И 

КРИВИЧНИМ 

ПОСТУПЦИМА; 

2) ОДГОВОРНОСТ 

ЗА ЗЛОУПОТРЕБУ 

ПРАВА НА 

ДОБИЈАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА; 

3) ПРАВО ДА 

ОДБИЈЕ ДАВАЊЕ 

ПОДАТАКА ИЗ 

РАЗЛОГА ИЗ КОЈИХ 

СЕ ПРЕМА 
ОДРЕДБАМА 

ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ПАРНИЧНИ 

ПОСТУПАК МОЖЕ 

УСКРАТИТИ 

СВЕДОЧЕЊЕ; 

4) ЗАШТИТУ 

ПОВЕРЉИВОСТИ 

ИЗВОРА 

ИНФОРМАЦИЈА, КАО 

И ОБРАДУ И 

ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЧЛАНА НЕ 

ИСКЉУЧУЈУ 

ПРИМЕНУ 

ОДРЕДАБА ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ 

ПРИБАВЉАЊЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ДОКАЗА. 

ПУ  
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9.1 

 

 

 

 

 

9.1.a  

Member States shall 

ensure that the 

judicial authorities 

may, 

at the request of the 

applicant: 

 

a) issue against the 

alleged infringer an 

interlocutory 

injunction intended 

to prevent any 

imminent 

infringement of an 

intellectual property 

right, or to forbid, on 

a provisional basis 

and 
subject, where 

appropriate, to a 

recurring penalty 

payment where 

provided for by 

national law, the 

continuation of the 

alleged 

infringements of that 

right, or to make 

such continuation 

subject to the 

lodging of 

guarantees intended 

to ensure the 

compensation of the 

rightholder; an 

interlocutory 

injunction 

may also be issued, 

under the same 

conditions, against 

an intermediary 

whose services are 

being used by a third 

party to infringe an 

intellectual property 

right; injunctions 

against 

intermediaries 

whose services are 

used by a third party 

to infringe a 

copyright or a 

related right are 

covered by Directive 

2001/29/EC; 

0.1 134.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.1.3 

 

 

 

 

 

134.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.2 

 

НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА 

КОЈЕ УЧИНИ 

ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ 

ЊЕГОВО ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА 

ПОСТОЈИ ОЗБИЉНА 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

БИТИ ПОВРЕЂЕНО, 

СУД МОЖЕ 

ОДРЕДИТИ 

ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ: 

 

 

 

 

3) ЗАБРАНЕ 

ПРЕДУЗИМАЊА 

РАДЊИ КОЈИМА СЕ 
ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО 

ИЛИ КОЈЕ 

ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ОЗБИЉНУ 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

ПРАВО БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО. 

 

ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ 

ИЗДАТА ЗАБРАНА 

ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) 

И 3) И СТАВА 3. 

ТАЧКА 2) ОВОГ 

ЧЛАНА, КАО И 

НАЛОГ ИЗ СТАВА 4. 

ОВОГ ЧЛАНА, А 

КОЈЕ НЕ ПОСТУПИ 

ПО ЗАБРАНИ, 

ОДНОСНО НАЛОГУ,  

КАЗНИЋЕ СЕ У 

СКЛАДУ СА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ 

ОДРЕДБАМА 

ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК 

ИЗВРШЕЊА И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА.  

 

 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

СЕ МОЖЕ, ПОД 

ИСТИМ УСЛОВИМА, 

ОДРЕДИТИ И 

ПРОТИВ СВАКОГ 

ЛИЦА ЧИЈЕ УСЛУГЕ 

ЈЕ КОРИСТИЛО 

ЛИЦЕ КОЈЕ ВРЕЂА 

ПРАВО 

ПУ  
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(ПОСРЕДНИК). 

9.1.b b) order the seizure 

or delivery up of the 

goods suspected of 

infringing an 

intellectual property 

right so as to 

prevent their entry 

into or movement 

within the channels 

of commerce. 

0.1 134.1.1 1) ОДУЗИМАЊА, 

ОДНОСНО 

ИСКЉУЧЕЊА ИЗ 

ПРОМЕТА 

ПРОИЗВОДА 

КОЈИМА СЕ 

ПОВРЕЂУЈЕ ПРАВО; 

ПУ  

9.2  In the case of an 

infringement 

committed on a 

commercial scale, 

the Member States 

shall ensure that, if 

the injured party 

demonstrates 

circumstances likely 

to endanger the 

recovery of 

damages, the 

judicial authorities 

may order the 

precautionary 

seizure of the 

movable and 

immovable property 
of the alleged 

infringer, including 

the blocking of 

his/her bank 

accounts and other 

assets. To that end, 

the competent 

authorities may 

order the 

communication of 

bank, financial or 

commercial 

documents, or 

appropriate access 

to the relevant 

information. 

0.1 134.3 НА ПРЕДЛОГ ЛИЦА 

КОЈЕ УЧИНИ 

ВЕРОВАТНИМ ДА ЈЕ 

ЊЕГОВО ПРАВО 

ПОВРЕЂЕНО ИЛИ ДА 

ПОСТОЈИ ОЗБИЉНА 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

БИТИ ПОВРЕЂЕНО 

ПРИЛИКОМ 

ОБАВЉАЊА 

ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И 

КОЈЕ УЧИНИ 

ВЕРОВАТНИМ 

ПОСТОЈАЊЕ 

ОПАСНОСТИ КОЈА 

БИ ОСУЈЕТИЛА ИЛИ 

ЗНАТНО ОТЕЖАЛА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ, 

СУД МОЖЕ, ПОРЕД 

ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, ОДРЕДИТИ 

И ПРИВРЕМЕНУ 

МЕРУ: 

 

1) ЗАПЛЕНЕ 

ПОКРЕТНЕ И 

НЕПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ ЛИЦА 

ПРОТИВ КОГА СЕ 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

ПРЕДЛАЖЕ;  

2) ЗАБРАНЕ 

ИСПЛАТА 

НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА СА 

РАЧУНА ЛИЦА 

ПРОТИВ КОГА СЕ 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

ПРЕДЛАЖЕ. 

ПУ  
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9.3  The judicial 

authorities shall, in 

respect of the 

measures 

referred to in 

paragraphs 1 and 2, 

have the authority to 

require 

the applicant to 

provide any 

reasonably available 

evidence in 

order to satisfy 

themselves with a 

sufficient degree of 

certainty 

that the applicant is 

the rightholder and 
that the applicant’s 

right 

is being infringed, or 

that such 

infringement is 

imminent. 

0.1 134.1 UPON REQUEST BY 

PERSON WHO HAS 

PRESENTED 

REASONABLE 

AVAILABLE 

EVIDENCE TO 

SUPPORT HIS/HER 

CLAIMS THAT 

HIS/HER RIGHT 

ARISING FROM THE 

PUBLISHED 

APPLICATION OR 

GRANTED RIGHT 

HAS BEEN 

INFRINGED OR IS 

ABOUT TO BE 

INFRINGED, THE 

COURT MAY ORDER 
A PROVISIONAL 

MEASURE OF: 

ПУ  

9.4 Member States shall 

ensure that the 

provisional measures 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

may, in appropriate 
cases, be taken 

without the 

defendant having 

been heard, in 

particular where any 

delay would cause 

irreparable harm to 

the rightholder. 

 

 

 

0.1 135.2 СУД МОЖЕ 

ОДРЕДИТИ 

ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ 

ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ 

ПРЕДЛОГА ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 

И БЕЗ ПРЕТХОДНОГ 

ИЗЈАШЊЕЊА 

ПРОТИВНИКА 

ПРЕДЛАГАЧА, А 

НАРОЧИТО АКО 

ПОСТОЈИ 

ОПАСНОСТ ДА ЗБОГ 

ОДЛАГАЊА 

ПРЕДЛАГАЧ 

ПРЕТРПИ 

НЕНАДОКНАДИВУ 

ШТЕТУ. 

ПУ  

9.4 In that event, the 

parties shall be so 

informed without 

delay after the 

execution of the 

measures at the 

latest.  

 

0.1 135.3 РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ 

ОДРЕЂЕНА 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА, 

У СЛУЧАЈУ ИЗ 

СТАВА 2. OВОГ 

ЧЛАНА, ДОСТАВИЋЕ 

СЕ СТРАНКАМА У 

ПОСТУПКУ БЕЗ 

ОДЛАГАЊА, А 

НАЈКАСНИЈЕ ОДМАХ 

ПО СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРЕ. 

ПУ  
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9.4 A review, including a 

right to be heard, 

shall take place upon 

request of the 

defendant with a 

view to deciding, 

within a reasonable 

time after 

notification of the 

measures, whether 

those measures shall 

be modified, revoked 

or confirmed. 

0.1 135.5 АКО ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

ОДРЕЂЕНА БЕЗ 

ИЗЈАШЊЕЊА 

ПРОТИВНИКА 

ПРЕДЛАГАЧА У 

СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 

144. СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА, СУД ЋЕ, У 

РАЗУМНОМ РОКУ, 

ОМОГУЋИТИ 

ПРОТИВНИКУ 

ПРЕДЛАГАЧА, НА 

ЊЕГОВ ПРЕДЛОГ, 

ДА СЕ ИЗЈАСНИ О 

ПРИВРЕМЕНОЈ 

МЕРИ, НАКОН ЧЕГА 

МОЖЕ ОБУСТАВИТИ 
ПОСТУПАК И 

УКИНУТИ 

СПРОВЕДЕНЕ 

РАДЊЕ ИЛИ 

ИЗМЕНИТИ 

ОДРЕЂЕНУ МЕРУ. 

ПУ  

9.5  Member States shall 

ensure that the 

provisional measures 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

are revoked or 
otherwise cease to 

have effect, upon 

request of the 

defendant, if the 

applicant does not 

institute, within a 

reasonable period, 

proceedings leading 

to a decision on the 

merits of the case 

before the 

competent judicial 

authority, the period 

to be determined by 

the judicial authority 

ordering the 

measures where the 

law of a Member 

State so permits or, 

in the absence of 

such determination, 

within a period not 

exceeding 20 

working days or 31 

calendar days, 

whichever is the 

0.1 135.1 КАДА ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

ОДРЕЂЕНА ПРЕ 

ПОКРЕТАЊА 

ПАРНИЧНОГ ИЛИ 

ДРУГОГ ПОСТУПКА, 
ТУЖБА, ОДНОСНО 

ПРЕДЛОГ ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ ДРУГОГ 

ПОСТУПКА РАДИ 

ОПРАВДАЊА МЕРЕ, 

МОРА СЕ ПОДНЕТИ 

У РОКУ ОД 30 ДАНА 

ОД ДАНА 

ДОНОШЕЊА 

РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ 

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. 

ПУ  
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longer. 

9.6 The competent 

judicial authorities 

may make the 

provisional measures 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

subject to the 

lodging by the 

applicant of 

adequate security or 

an equivalent 

assurance intended 

to ensure 

compensation for 

any prejudice 

suffered by the 

defendant as 

provided for in 

paragraph 7. 

0.1 135.7 СУД МОЖЕ 

УСЛОВИТИ 

ОДРЕЂИВАЊЕ 

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 

ПОЛАГАЊЕМ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

ИЗНОСА КАО 

СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ НАСТАНКА 

ШТЕТЕ ИЗ СТАВА 3. 

ОВОГ ЧЛАНА. 

ПУ  

9.7 Where the 

provisional measures 

are revoked or 

where they lapse 

due to any act or 

omission by the 

applicant, or where 

it is subsequently 

found that there has 

been no 

infringement or 

threat of 

infringement of an 

intellectual property 

right, the judicial 

authorities shall 

have the authority to 

order the applicant, 

upon request of the 

defendant, to 

provide the 

defendant 

appropriate 
compensation for 

any injury caused by 

those measures. 

0.1 135.6 АКО ПОСТУПАК 

БУДЕ ОБУСТАВЉЕН 

И СПРОВЕДЕНЕ 

РАДЊЕ БУДУ 

УКИНУТЕ У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЧЛАНОМ 

ИЛИ АКО СУД 

УТВРДИ ДА 

ПОВРЕДА ПРАВА 

НИЈЕ УЧИЊЕНА ИЛИ 

ДА НИЈЕ 

ПОСТОЈАЛА 

ОЗБИЉНА 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

ПРАВО БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО, ЛИЦЕ 

ПРОТИВ КОГА ЈЕ 

ОДРЕЂЕНА 

ПРИВРЕМЕНА МЕРА 

ИМА ПРАВО НА 

НАКНАДУ ШТЕТЕ 

КОЈА МУ ЈЕ НАНЕТА 

ПРИВРЕМЕНОМ 
МЕРОМ. 

ПУ  

10.1 Without prejudice to 

any damages due to 

the rightholder by 

reason of the 

infringement, and 

0.1 133.1 

 

 

133.1.5 

 

Тужбом се може 

захтевати 

НАРОЧИТО: 

 

5) одузимање, или 

ПУ  
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without 

compensation of any 

sort, Member States 

shall ensure that the 

competent judicial 

authorities may 

order, at the request 

of the applicant, that 

appropriate 

measures be taken 

with regard to goods 

that they have found 

to be infringing an 

intellectual property 

right and, in 

appropriate cases, 

with regard to 

materials and 
implements 

principally used in 

the creation or 

manufacture of 

those goods. Such 

measures shall 

include: 

(a) recall from the 

channels of 

commerce; 

(b) definitive 

removal from the 

channels of 

commerce; or 

(c) destruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.1.6 

уништење без било 

какве накнаде, 

производа који су 

настали или 

стечени повредом 

права; 

ОДУЗИМАЊЕ, 

ОДНОСНО ТРАЈНО 

ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ 

ПРОМЕТА ИЛИ 

УНИШТЕЊЕ, ИЛИ 

ПРЕИНАЧЕЊЕ БЕЗ 

БИЛО КАКВЕ 

НАКНАДЕ, 

ПРОИЗВОДА КОЈИ 

СУ НАСТАЛИ ИЛИ 

СТЕЧЕНИ 

ПОВРЕДОМ ПРАВА. 
 

 

6) ЗАБРАНА 

ОТУЂЕЊА, 

одузимање или 

уништење, без било 

какве накнаде, 

материјала и 

предмета (прибор, 

алат) који су 

претежно 

употребљени у 

стварању производа 

којима се повређује 

право; 

10.2 The judicial 

authorities shall 

order that those 

measures be carried 

out at the expense 

of the infringer, 

unless particular 

reasons are invoked 

for not doing so. 

0.1 

 

 

 

 

 

 

0.2 

144A 

 

 

 

 

 

 

153.1 

НА ПИТАЊА 

ГРАЂАНСКО ПРАВНЕ 

ЗАШТИТЕ КОЈА 

НИСУ УРЕЂЕНА 

ОВИМ ЗАКОНОМ 

СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ 

ЗАКОНА. 

 

 

Странка која у 

целини изгуби 

парницу дужна је 

да противној 

странци накнади 

трошкове. 

ПУ  

10.3 In considering a 

request for 

corrective measures, 

the need 

0.1 133.3 При разматрању 

ТУЖБЕНИХ захтева 

из става 1. тач. 5) и 

6) овог члана, суд 

ПУ  
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for proportionality 

between the 

seriousness of the 

infringement 

and the remedies 

ordered as well as 

the interests of third 

parties shall be 

taken into account. 

узима у обзир 

сразмеру између 

озбиљности 

повреде и тражених 

мера  ТУЖБЕНИХ 

захтева, као и 

интерес трећих 

лица. 

11 Member States shall 

ensure that, where a 

judicial decision is 

taken 

finding an 

infringement of an 

intellectual property 

right, the judicial 

authorities may 

issue against the 

infringer an 

injunction aimed at 

prohibiting the 

continuation of the 

infringement. Where 

provided for by 

national law, non-

compliance with an 

injunction shall, 

where appropriate, 

be subject to a 
recurring penalty 

payment, with a 

view to ensuring 

compliance.  

 

0.1 133.1.2 Тужбом се може 

захтевати 

НАРОЧИТО: 

 

2) забрана радњи 

којима се повређује 

право ИЛИ РАДЊИ 

КОЈЕ 

ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ОЗБИЉНУ 

ОПАСНОСТ ДА ЋЕ 

ПРАВО БИТИ 

ПОВРЕЂЕНО, КАО И 

ЗАБРАНА 

ПОНАВЉАЊА 

ТАКВИХ ИЛИ 

СЛИЧНИХ РАДЊИ 

ПОД ПРЕТЊОМ 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ; 

 

ПУ  

11 Member States shall 

also ensure that 

rightholders are in a 

position to apply for 

an injunction against 

intermediaries 

whose services are 
used by a third party 

to infringe an 

intellectual property 

right, without 

prejudice to Article 

8(3) of Directive 

2001/29/EC. 

0.1 133.2 У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ 

ПРАВА ТУЖБА СЕ 

МОЖЕ ПОДНЕТИ И 

ПРОТИВ ЛИЦА ЧИЈЕ 

СУ УСЛУГЕ 

КОРИШЋЕНЕ ПРИ 

ПОВРЕДИ ПРАВА 
(ПОСРЕДНИК). 

ПУ  

12  Member States may 

provide that, in 

appropriate cases 

and at the request of 

the person liable to 
be subject to the 

   Н Опциона 

одредба 
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measures provided 

for in this section, 

the competent 

judicial authorities 

may order pecuniary 

compensation to be 

paid to the injured 

party instead of 

applying the 

measures provided 

for in this section if 

that person acted 

unintentionally and 

without negligence, 

if execution of the 

measures in 

question would 

cause him/her 
disproportionate 

harm and if 

pecuniary 

compensation to the 

injured party 

appears reasonably 

satisfactory.  

13.1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.a 

Member States shall 

ensure that the 

competent judicial 

authorities, on 

application of the 
injured party, order 

the infringer who 

knowingly, or with 

reasonable grounds 

to know, engaged in 

an infringing activity, 

to pay the 

rightholder damages 

appropriate to the 

actual prejudice 

suffered by him/her 

as a result of the 

infringement. 

 

When the judicial 

authorities set the 

damages:  

 

a) they shall take 

into account all 

appropriate aspects, 

such as 

the negative 

economic 

consequences, 

including lost profits, 

0.1 133A.1 ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

ШТЕТЕ СУД ЋЕ 

УЗЕТИ У ОБЗИР СВЕ 

ОКОЛНОСТИ 
КОНКРЕТНОГ 

СЛУЧАЈА, КАО ШТО 

СУ НЕГАТИВНЕ 

ЕКОНОМСКЕ 

ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ 

ТРПИ ОШТЕЋЕНИ, 

УКЉУЧУЈУЋИ 

ИЗГУБЉЕНУ ДОБИТ 

И ДОБИТ КОЈУ ЈЕ 

ШТЕТНИК 

ОСТВАРИО 

ПОВРЕДОМ ПРАВА. 

ПУ  
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which the injured 

party has suffered, 

any unfair profits 

made 

by the infringer and, 

in appropriate cases, 

elements other than 

economic factors, 

such as the moral 

prejudice caused to 

the rightholder by 

the infringement; or 

13.1.b  b) as an alternative 

to (a), they may, in 

appropriate cases, 

set the 

damages as a lump 

sum on the basis of 

elements such as at 

least the amount of 

royalties or fees 

which would have 

been due if the 

infringer had 

requested 

authorisation to use 

the intellectual 

property right in 

question. 

0.1 133A.2 СУД МОЖЕ УМЕСТО 

НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, КАДА 

ОКОЛНОСТИ 

СЛУЧАЈА ТО 

ОПРАВДАВАЈУ, ДА 

ДОСУДИ 

ОШТЕЋЕНОМ 

ПАУШАЛНУ 

НАКНАДУ КОЈА НЕ 

МОЖЕ БИТИ НИЖА 

ОД НАКНАДЕ КОЈУ 

БИ ПРИМИО ЗА 

КОНКРЕТНИ ОБЛИК 

КОРИШЋЕЊА 

ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТЕ, ДА ЈЕ ТО 
КОРИШЋЕЊЕ БИЛО 

ЗАКОНИТО. 

ПУ  

13.2 Where the infringer 

did not knowingly, or 

with reasonable 

grounds know, 

engage in infringing 

activity, Member 

States may lay down 

that the judicial 

authorities may 

order the recovery of 
profits or the 

payment of 

damages, which may 

be pre-established. 

   Н Опциона 
одредба 

14 Member States shall 

ensure that 

reasonable and 

proportionate legal 

costs and other 

expenses incurred 

by the successful 

party shall, as a 
general rule, be 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

144A 

 

 

 

 

 

 

 
 

НА ПИТАЊА 

ГРАЂАНСКО ПРАВНЕ 

ЗАШТИТЕ КОЈА 

НИСУ УРЕЂЕНА 

ОВИМ ЗАКОНОМ 

СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ 

ПУ 
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borne by the 

unsuccessful party, 

unless equity does 

not allow this. 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

153.1 

ЗАКОНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странка која у 

целини изгуби 

парницу дужна је 

да противној 

странци накнади 

трошкове. 

 

 

 

 

15 Member States shall 

ensure that, in legal 

proceedings 

instituted for 

infringement of an 

intellectual property 

right, the judicial 

authorities may 

order, at the request 

of the applicant and 

at the expense of 

the infringer, 

appropriate 

measures for the 
dissemination of the 

information 

concerning the 

decision, including 

displaying the 

decision and 

publishing it in full or 

in part.  

Member States may 

provide for other 

additional publicity 

measures which are 

appropriate to the 

particular 

circumstances, 

including prominent 

advertising. 

0.1 133.1.4 

 

 

 

 

 

 

133.3 

Тужбом се може 

захтевати 

НАРОЧИТО: 

4) објављивање 

пресуде о трошку 

туженог; 

 

 

 

Суд ће, у границама 

тужбеног захтева из 

става 1. тачка 4) 

овог члана, 

одлучити у којем ће 
средству јавног 

саопштавања бити 

објављена пресуда. 

Ако суд одлучи да 

се објави само део 

пресуде одредиће, у 

границама тужбеног 

захтева, да се 

објави изрека и 

према потреби онај 

део пресуде из 

којег је видљиво о 

каквој се повреди 

ради и ко је 

извршио повреду. 

ПУ  

16 Without prejudice to 

the civil and 

administrative 

measures, 

procedures and 

remedies laid down 

by this Directive, 

Member States may 

apply other 

   Н Опциона 

одредба 
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appropriate 

sanctions in cases 

where intellectual 

property rights have 

been infringed. 

17 Member States shall 

encourage: 

(a) the development 

by trade or 

professional 

associations or 

organisations of 

codes of conduct at 

Community level 

aimed at 

contributing towards 

the enforcement of 

the intellectual 

property rights, 

particularly by 

recommending the 

use on optical discs 

of a code enabling 

the 

identification of the 

origin of their 

manufacture; 

(b) the submission 

to the Commission of 

draft codes of 
conduct at national 

and Community level 

and of any 

evaluations of the 

application of these 

codes of conduct. 

   НП  

18 1. Three years after 

the date laid down in 

Article 20(1), each 

Member State shall 

submit to the 

Commission a report 
on the 

implementation of 

this Directive. 

On the basis of those 

reports, the 

Commission shall 

draw up a report on 

the application of 

this Directive, 

including an 

assessment of the 

effectiveness of the 

measures taken, as 

well as an evaluation 

   НП  
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of its impact on 

innovation and the 

development of the 

information society. 

That report shall 

then be transmitted 

to the European 

Parliament, the 

Council and the 

European Economic 

and Social 

Committee. It shall 

be accompanied, if 

necessary 

and in the light of 

developments in the 

Community legal 

order, by proposals 
for amendments to 

this Directive. 

2. Member States 

shall provide the 

Commission with all 

the 

aid and assistance it 

may need when 

drawing up the 

report referred to in 

the second 

subparagraph of 

paragraph 1. 

19 For the purpose of 

promoting 

cooperation, 

including the 

exchange of 

information, among 

Member States and 

between Member 

States and the 

Commission, each 

Member State shall 

designate one or 

more national 

correspondents for 

any question relating 

to the 

implementation of 

the measures 

provided for by this 

Directive. It shall 

communicate the 

details of the 

national 

correspondent(s) to 

the other Member 

   НП  



146 
 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Директива 2004/48/EC 

Европског парламента и 

Савета од 29 Априла 2004 

о спровођењу права 

интелектуалне својине  

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  
Садржина 
одредбе 

Референца  Члан 
Садржина 

одредбе 
Усклађеност1 Напомена 

 
States and to the 

Commission. 

20 1. Member States 

shall bring into force 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary 

to comply with this 

Directive by 29 April 

2006. They shall 

forthwith inform the 

Commission thereof. 

When Member 

States adopt these 

measures, they shall 

contain a reference 

to this Directive or 

shall be 
accompanied by 

such reference on 

the occasion of their 

official publication. 

The methods of 

making such 

reference shall be 

laid down by 

Member States. 

 

2. Member States 

shall communicate 

to the Commission 

the 

texts of the 

provisions of 

national law which 

they adopt in the 

field governed by 

this Directive. 

   НП  

21 

 

This Directive shall 

enter into force on 

the 20th day 

following that of its 

publication in the 

Official Journal of the 

European Union. 

   НП  

22 This Directive is 

addressed to the 

Member States. 

   НП  

1 F = full conformity; P = partial conformity; N = not in conformity; N/A = not applicable  
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1.1 Definitions  

For the purposes 

of this Regulation, 

the following 

definitions shall 

apply: 

 

1. "plant 

protection 

products": active 

substances and 

preparations 

containing one or 

more active 

substances, put up 

in the form in 

which they are 

supplied to the 

user, intended to: 

0.2 2.1. 

 

 

 

2.1.22 

 

 

 

 

 

Поједини изрази 

употребљени у 

овом закону имају 

следеће значење: 

 

 

22) средство за 

заштиту биља је 

активна супстанца 

или препарат који 

садржи једну или 

више активних 

супстанци у 

коначном облику, а 

који је намењен за: 

ПУ  

1.1.a (a) protect plants 

or plant products 

against all harmful 

organisms or 

prevent the action 

of such organisms, 

in so far as such 

substances or 

preparations are 

not otherwise 

defined below; 

0.2 2.1.22.1 (1) заштиту биља 

или биљних 

производа од 

штетних 

организама или 

спречавање 

деловања штетних 

организама,  

ПУ  

1.b (b) influence the 

life processes of 

plants, other than 

as a nutrient (e.g. 

plant growth 

regulators); 

0.2 2.1.22.2 

 

 

(2) деловање на 

животне процесе 

биљака различито 

од начина 

деловања 

средстава за 

исхрану биља, као 

што су регулатори 

развоја и раста 

биљака, 

ПУ  

1.с (c) preserve plant 

products, in so far 

as such 

substances or 

products are not 

subject to special 

Council or 

Commission 

provisions on 

0.2 2.1.22.3 (3) заштиту биљних 

производа током 

складиштења, који 

се примењују пре 

или после жетве, 

односно бербе, 

изузев 

конзерванса, 

ПУ  
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preservatives; 

1.d (d) destroy 
undesirable 

plants; or 

 

0.2 2.1.22.4 (4) уништавање 
нежељених биљака 

или њихових 

делова., 

ПУ  

1.e (e) destroy parts 

of plants, check or 

prevent 

undesirable 

growth of plants; 

0.2 

 

2.1.22.5 (5) УНИШТАВАЊЕ 

ДЕЛОВА БИЉАКА, 

КОНТРОЛА ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ 

НЕЖЕЉЕНОГ РАСТА 

БИЉАКА; 

ПУ  

1.2 2. "substances": 

chemical elements 

and their 

compounds, as 

they occur 

naturally or by 

manufacture, 

including any 

impurity inevitably 

resulting from the 

manufacturing 

process; 

0.2 2.1.23 23) супстанца је 

хемијски елемент и 

његова једињења, 

који се јављају у 

природи или као 

резултат 

производног 

процеса, 

укључујући и све 

нечистоће које су 

условљене 

процесом 

производње; 

ПУ  

1.3 3. "active 

substances": 

substances or 

micro-organisms 

including viruses, 

having general or 

specific action: 

(a) against 

harmful 

organisms; or 

(b) on plants, 

parts of plants or 

plant products; 

0.2 

 

2.1.24 24) активна 

супстанца је 

супстанца или 

микроорганизам, 

УКЉУЧУЈУЋИ 

ВИРУСЕ, која има 

опште или 

специфично дејство 

на штетне 

организме, биље, 

биљне делове 

ДЕЛОВЕ БИЉАКА 

или биљне 

производе; 

ПУ  

1.4 4. "preparations": 

mixtures or 

solutions 

composed of two 

or more 

substances, of 

which at least one 

is an active 

substance, 

intended for use 

0.2 

 

2.1.25 25) препарат је 

мешавина или 

раствор две или 

више супстанци, 

ОД КОЈИХ ЈЕ 

НАЈМАЊЕ ЈЕДНА 

АКТИВНА 

СУПСТАНЦА, 

намењених за 

примену као 

ПУ  
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as plant protection 

products; 

средство за 

заштиту биља или 

као ађувант; 

1.5 5. "plants": live 

plants and live 

parts of plants, 

including fresh 

fruit and seeds; 

0.2 

 

2.1.26 26) биље су живе 

биљке и живи 

биљни делови, 

укључујући свеже 

воће, поврће 

ПЛОДОВЕ и семе; 

ПУ  

1.6 6. "plant 

products": 

products in the 

unprocessed state 

or having 

undergone only 

simple preparation 

such as milling, 

drying or pressing, 

derived from 

plants, but 

excluding plants 

themselves as 

defined in point 5; 

0.2 

 

2.1.27 27) биљни 

производи су 

непрерађени 

производи биљног 

порекла или биљни 

производи који су 

једноставно 

прерађени 

млевењем, 

сушењем или 

пресовањем али 

искључујући само 

биље ИЗ ТАЧКЕ 26. 

ОВОГ ЧЛАНА; 

ПУ  

1.7 7. "harmful 

organisms": pests 

of plants or plant 

products 

belonging to the 

animal or plant 

kingdom, and also 

viruses, bacteria 

and mycoplasmas 

and other 

pathogens; 

0.2 

 

2.1.28 28) штетни 

организми су било 

која врста, сој или 

биотип који 

припада биљном 

или животињском 

царству, А ТАКОЂЕ 

ВИРУСИ, БАКТЕРИЈЕ 

И МИКОПЛАЗМЕ 

или патогени агенс 

штетан за биље или 

биљне производе; 

ПУ  

1.8 8. "product": the 

active substance 

as defined in point 

3 or combination 

of active 

substances of a 

plant protection 

product; 

 

0.2 

 

113.2 У смислу заштите 

сертификатом 

производ је 

активни састојак 

или мешавина 

КОМБИНАЦИЈА 

активних састојака 

лека или активна 

супстанца из члана 

2. став 1. тачка 24) 

овог закона или 

мешавина 

КОМБИНАЦИЈА 

активних супстанци 

средстава за 

ПУ  
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заштиту биља. 

1.9. 9. "basic patent": 
a patent which 

protects a product 

as defined in point 

8 as such, a 

preparation as 

defined in point 4, 

a process to 

obtain a product 

or an application 

of a product, and 

which is 

designated by its 

holder for the 

purpose of the 

procedure for 

grant of a 

certificate; 

0.2 
 

2.1.21 21) основни патент 
значи патент који 

је у захтеву за 

признање 

сертификата 

одређен од стране 

носиоца патента а 

којим се штити 

производ из члана 

113. став 2. овог 

закона, ПРЕПАРАТ 

ИЗ ТАЧКЕ 25. ОВОГ 

ЧЛАНА, поступак за 

добијање 

производа или 

примена 

производа; 

ПУ  

1.10. 10. "certificate": 

the supplementary 

protection 

certificate. 

0.2 2.1.19 19) сертификат је 

сертификат о 

додатној заштити 

признат за лекове 

за људе или 

животиње или 

средства за 

заштиту биља; 

ПУ  

2 Any product 

protected by a 

patent in the 

territory of a 

Member State and 

subject, prior to 

being placed on 

the market as a 

plant protection 

product, to an 

administrative 

authorization 

procedure as laid 

down in Article 4 

of Directive 

91/414/EEC (6), 

or pursuant to an 

equivalent 

provision of 

national law if it is 

a plant protection 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваки производ 

заштићен патентом 

на територији 

Републике Србије 

чије стављање у 

промет као лека за 

људе или 

животиње или као 

средства за 

заштиту биља 

подлеже обавези 

добијања дозволе 

од стране органа 

надлежног за 

стављање у промет 

производа на 

територији 

Републике Србије, 

може, под условима 

предвиђеним овим 

законом, да буде 

ПУ  Закон о 

патентима 

Републике 

Србије 

прописује 

дозволу за 

пуштање у 

промет на 

територији 

Републике 

Србије.  
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product in respect 

of which the 

application for 
authorization was 

lodged before 

Directive 

91/414/EEC was 

implemented by 

the Member State 

concerned, may, 

under the terms 

and conditions 

provided for in this 

Regulation, be the 

subject of a 

certificate. 

предмет заштите 

сертификатом. 

3.1.а Conditions for 

obtaining a 

certificate  

1. A certificate 

shall be granted if, 

in the Member 

State in which the 

application 

referred to in 

Article 7 is 

submitted, at the 

date of that 

application: 

(a) the product is 

protected by a 

basic patent in 

force; 

0.2 116.1 

 

116.1.1 

Сертификат се 

признаје на основу 

поднетог захтева, 

ако су на дан 

његовог 

подношења 

испуњени следећи 

услови:  

1)да је основни 

патент којим је 

производ заштићен 

на снази ДА ЈЕ 

ПРОИЗВОД 

ЗАШТИЋЕН 

ОСНОВНИМ 

ПАТЕНТОМ КОЈИ ЈЕ 

НА СНАЗИ;  

ПУ  

3.1.b (b) a valid 

authorisation to 

place the product 

on the market as 

a medicinal 

product has been 

granted in 

accordance with 

Directive 

2001/83/EC or 

Directive 

2001/82/EC, as 

appropriate; 

0.2 

 

116.1.2 2) да је у складу са 

посебним 

прописима издата 

важећа дозвола за 

стављање у промет 

ПРОИЗВОДА У 

ПРОМЕТ КАО лека 

за људе или 

животиње или 

средства за 

заштиту биља и да 

је на снази; 

ПУ  

3.1.c (c) the product 

has not already 

been the subject 

of a certificate; 

0.2 116.1.3 3) да производ већ 

није био предмет 

заштите 

сертификатом; 

ПУ  
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3.1.d (d) the 

authorisation 

referred to in point 
(b) is the first 

authorisation to 

place the product 

on the market as 

a medicinal 

product. 

0.2 

 

116.1.4 4) да је дозвола из 

тачке 2) овог члана 

прва дозвола за 
стављање у промет 

лека за људе или 

животиње или 

средства за 

заштиту биља 

ПРОИЗВОДА У 

ПРОМЕТ КАО ЛЕКА 

ЗА ЉУДЕ ИЛИ 

ЖИВОТИЊЕ ИЛИ 

СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ; 

ДУ Закон о 

патентима 

Републике 
Србије 

прописује 

дозволу за 

пуштање у 

промет на 

територији 

Републике 

Србије. 

3.2 The holder of 

more than one 

patent for the 

same product shall 

not be granted 

more than one 

certificate for that 

product. However, 

where two or 

more applications 

concerning the 

same product and 

emanating from 

two or more 

holders of 

different patents 

are pending, one 

certificate for this 

product may be 

issued to each of 

these holders. 

0.1 115.2 Носиоцу више од 

једног патента за 

исти производ може 

се признати само 

један сертификат 

за тај производ. 

Када се два или 

више захтева за 

признање 

сертификата 

односе на исти 

производ и потичу 

од два или више 

носилаца 

различитих 

патената, по један 

сертификат 

признаје се сваком 

од тих носилаца. 

ПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Within the limits 

of the protection 

conferred by the 

basic patent, the 

protection 

conferred by a 

certificate shall 

extend only to the 

product covered 

by the 

authorizations to 

place the 

0.2 

 

114.2 У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ 

ПРИЗНАТЕ 

ОСНОВНИМ 

ПАТЕНТОМ, 

ЗАШТИТА 

ПРИЗНАТА 

СЕРТИФИКАТОМ 

ОДНОСИ СЕ САМО 

НА ПРОИЗВОД 

ОБУХВАЋЕН 

ДОЗВОЛОМ ЗА 

СТАВЉАЊЕ 

ПУ  
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corresponding 

plant protection 

product on the 
market and for 

any use of the 

product as a plant 

protection product 

that has been 

authorized before 

the expiry of the 

certificate. 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА У 
ПРОМЕТ И НА 

СВАКУ ПРИМЕНУ 

ПРОИЗВОДА КАО 

СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА ЗА 

КОЈУ ЈЕ ДОЗВОЛА 

ИЗДАТА ПРЕ 

ИСТЕКА РОКА 

ТРАЈАЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

5 Subject to Article 

4, the certificate 
shall confer the 

same rights as 

conferred by the 

basic patent and 

shall be subject to 

the same 

limitations and the 

same obligations. 

0.2 

 
 

 

114.3 У складу са 

одредбом става 1. 
ОДРЕДБАМА СТ. 1. 

И 2. овог члана 

сертификат даје 

иста права као и 

основни патент и 

подлеже истим 

ограничењима и 

истим обавезама. 

ПУ  

6 The certificate 

shall be granted to 

the holder of the 

basic patent or his 
successor in title. 

0.2 115.1 Сертификат се 

признаје носиоцу 

основног патента 

или његовом 
правном 

следбенику. 

ПУ  

7.1 1. The application 

for a certificate 

shall be lodged 

within six months 

of the date on 

which the 

authorization 

referred to in 

Article 3 (1) (b) to 
place the product 

on the market as 

a plant protection 

product was 

granted. 

0.2 117.1 Захтев за признање 

сертификата 

подноси се 

надлежном органу 

у року од шест 

месеци од датума 

издавања дозволе 

из члана 116. тачка 

2) овог закона. 

ПУ  

7.2 2. Notwithstanding 

paragraph 1, 

where the 

authorization to 

place the product 

on the market is 

granted before the 

0.2 

 

117.2  Ако је дозвола из 

става 1. овог члана 

издата пре 

признања основног 

патента, захтев за 

признање 

сертификата се 

ПУ  
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basic patent is 

granted, the 

application for a 
certificate shall be 

lodged within six 

months of the 

date on which the 

patent is granted. 

подноси у року од 

шест месеци од 

датума објаве 
података о 

признању патента 

из члана 111. овог 

закона ПРИЗНАЊА 

ПАТЕНТА. 

8.1.а.i 1.The application 

for a certificate 

shall contain: 

 

(a) a request for 

the grant of a 

certificate, stating 
in particular: 

 

(i) the name and 

address of the 

applicant; 

0.2 118.1 

 

 

118.1.1 

Захтев за признање 

сертификата 

нарочито садржи: 

1) податке о 

подносиоцу 

захтева: име, 

презиме и адреса 
ако је у питању 

физичко лице или 

назив и седиште 

ако је у питању 

правно лице; 

ПУ  

8.1.a.ii (ii) the name and 

address of the 

representative, if 

any; 

0. 118.1.2 2) податке о 

заступнику, 

уколико је 

именован; 

ПУ  

8.1.a.iii (iii) the number of 

the basic patent 

and the title of the 

invention; 

 

 

 

0.2 

 

 

118.1.3 3) број признатог 

основног патента и 

назив проналаска; 

ПУ  

8.1.a.iv (iv) the number 

and date of the 

first authorization 

to place the 

product on the 

market, as 

referred to in 

Article 3 (1) (b) 

and, if this 

authorization is 

not the first 

authorization to 

place the product 

on the market in 

the Community, 

the number and 

date of that 

authorization; 

0.2 

 

118.1.4 

 

 

 

4) број и датум 

прве дозволе за 

стављање 

производа у промет 

или уколико то није 

прва дозвола за 

стављање у промет 

број и датум те 

дозволе ИЗДАТЕ ОД 

СТРАНЕ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

ДУ Део одредбе "if 

this 

authorization is 

not the first 

authorization to 

place the 

product on the 

market in the 

Community, the 

number and date 

of that 

authorization;" 

не може бити 

примењен на 

територији 

Републике 

Србије пре 

приступања ЕУ. 
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8.1.b (b) a copy of the 

authorization to 

place the product 
on the market, as 

referred to in 

Article 3 (1) (b), 

in which the 

product is 

identified, 

containing in 

particular the 

number and date 

of the 

authorization and 

the summary of 

the product 

characteristics 

listed in Part A.I 

(points 1-7) or B.I 

(points 1-7) of 

Annex II to 

Directive 

91/414/EEC or in 

equivalent 

national laws of 

the Member State 

in which the 

application was 

lodged; 

0.2 

 

 
 

 

118.2 

 

 
118.2.1 

 

 

 

 

 

Уз захтев за 

признање 

сертификата 
подноси се: 

1)дозвола за 

стављање 

производа у промет 

издата од стране 

органа надлежног 

за стављање у 

промет производа 

на територији 

Републике Србије; 

КОПИЈА ДОЗВОЛЕ 

ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 

4) ОВОГ ЧЛАНА У 

КОЈОЈ ЈЕ 

ПРОИЗВОД 

ИДЕНТИФИКОВАН, 

КОЈА САДРЖИ 

НАРОЧИТО БРОЈ И 

ДАТУМ ДОЗВОЛЕ, 

КАО И САЖЕТАК 

КАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДА; 

ПУ  

8.1.с (c) if the 

authorization 

referred to in (b) 

is not the first 

authorization to 

place the product 

on the market as 

a plant protection 

product in the 

Community, 

information 

regarding the 

identity of the 

product thus 

authorized and the 

legal provision 

under which the 

authorization 

procedure took 

place, together 

with a copy of the 

notice publishing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н Ова одредба не 

може бити 

примењена пре 

приступања. 
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the authorization 

in the appropriate 

official publication 
or, failing such a 

notice, any other 

document proving 

that the 

authorization has 

been issued, the 

date on which it 

was issued and 

the identity of the 

product 

authorized.  

8.2 2. Member States 
may require a fee 

to be payable 

upon application 

for a certificate. 

0.2 118.2. 

118.2.2 

Уз захтев за 
признање 

сертификата 

подноси се: 

 

2)доказ о 

уплаћеној 

прописаној такси. 

ПУ 
 

 

 

 

9.1. 1. The application 

for a certificate 

shall be lodged 

with the 

competent 
industrial property 

office of the 

Member State 

which granted the 

basic patent or on 

whose behalf it 

was granted and 

in which the 

authorization 

referred to in 

Article 3 (1) (b) to 

place the product 

on the market was 

obtained, unless 

the member State 

designates 

another authority 

for the purpose. 

0.2 117.1 

 

 

2.1 

2.1.3 

Захтев за признање 

сертификата 

подноси се 

надлежном органу 

у року од шест 
месеци од датума 

издавања дозволе 

из члана 116. тачка 

2) овог закона.  

 

 

Поједини изрази 

употребљени у 

овом закону имају 

следеће значење: 

 

3) надлежни орган 

је орган државне 

управе који је 

надлежан за 

послове 

интелектуалне 

својине Републике 

Србије; 

ПУ  
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одредбе 
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9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Notification of 

the application for 

a certificate shall 
be published by 

the authority 

referred to in 

paragraph 1.  

 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

121.1 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

 

 

ПУ  

 

 
 

 

 

 

 

9.2.a The notification 

shall contain at 

least the following 

information: 

 

(a) the name and 

address of the 

applicant; 

0.2 118.1. 

118.1.1 

 

Захтев за признање 

сертификата 

нарочито садржи:  

1) податке о 

подносиоцу 

захтева: име, 

презиме и адреса 

ако је у питању 

физичко лице или 

назив и седиште 

ако је у питању 

правно лице; 

ПУ  

9.2.b (b) the number of 

the basic patent; 

0.2 118.1.3 3) број признатог 

основног патента и 

назив проналаска; 

ПУ  

9.2.c (c) the title of the 

invention; 

0.2 118.1.3 3) број признатог 

основног патента и 

назив проналаска; 

ПУ  

9.2.d (d) the number 

and date of the 

authorization to 

place the product 

on the market, 

referred to in 

0.2 118.1.4 4) број и датум 

прве дозволе за 

стављање 

производа у промет 

или уколико то није 

прва дозвола за 

ПУ  
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Article 3 (1) (b), 

and the product 

identified in that 
authorization; 

стављање у промет 

број и датум те 

дозволе ИЗДАТЕ ОД 

СТРАНЕ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

9.2.e (e) where 

relevant, the 

number and date 

of the first 

authorization to 

place the product 

on the market in 

the Community. 

   Н Одредба не 

може бити 

примењена пре 

приступања 

10.1 1. Where the 

application for a 

certificate and the 

product to which it 

relates meet the 

conditions laid 

down in this 

Regulation, the 

authority referred 

to in Article 9 (1) 

shall grant the 

certificate. 

0.2 

 

120.1 АКО СУ ИСПУЊЕНИ 

УСЛОВИ ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА 

ПРОПИСАНИ ОВИМ 

ЗАКОНОМ И АКО ЈЕ 

ДОСТАВЉЕН 

ДОКАЗ О УПЛАТИ 

ТРОШКОВА ОБЈАВЕ, 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ О 

ПРИЗНАЊУ 

СЕРТИФИКАТА 

КОЈИМ СЕ 

ОДРЕЂУЈЕ ЊЕГОВО 

ТРАЈАЊЕ. 

ПУ  

10.2 2. The authority 

referred to in 

Article 9 (1) shall, 

subject to 

paragraph 3, 

reject the 

application for a 

certificate if the 

application or the 

product to which it 

relates does not 

meet the 

conditions laid 

down in this 

0.2 

 
119.10 

 

 

АКО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН УТВРДИ ДА 

НИСУ ИСПУЊЕНИ 

УСЛОВИ ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА 

ПРОПИСАНИ ОВИМ 

ЗАКОНОМ ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ О 

ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА. 

F  
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Regulation. 

10.3 3. Where the 
application for a 

certificate does 

not meet the 

conditions laid 

down in Article 8, 

the authority 

referred to in 

Article 9 (1) shall 

ask the applicant 

to rectify the 

irregularity, or to 

settle the fee, 

within a stated 

time. 

 

0.2 119.2 Ако захтев за 
признање 

сертификата не 

испуњава све 

услове из става 1. 

овог члана, 

надлежни орган ће 

позвати 

подносиоца захтева 

да у року од 30 

дана од дана 

пријема позива 

отклони недостатке 

наведене у позиву, 

ОДНОСНО ДА СЕ О 

ЊИМА  ИЗЈАСНИ. 

ПУ  

10.4 4. If the 

irregularity is not 

rectified or the fee 

is not settled 

under paragraph 3 

within the stated 

time, the 

application shall 

be rejected. 

 

0.2 119.3 

 

 

Ако подносилац 

захтева у 

прописаном року не 

отклони недостатке 

наведене у позиву, 

ОДНОСНО О ЊИМА 

СЕ НЕ ИЗЈАСНИ, 

надлежни орган ће 

захтев за признање 

сертификата 

закључком 

одбацити. 

ПУ  

10.5 5. Member States 

may provide that 

the authority 

referred to in 

Article 9 (1) is to 

grant certificates 

without verifying 

that the conditions 

laid down in 

Article 3 (1) (c) 

and (d) are met. 

   Н опциона 

одредба која 

није 

имплементирана 

11.1 

 

 

 

 

1. Notification of 

the fact that a 

certificate has 

been granted shall 

be published by 

the authority 

referred to in 

Article 9 (1).  

0.2 

 

 

 

 

121.1 Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

ПУ  
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о престанку 

важења 

сертификата. 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

11.1.a The notification 

shall contain at 

least the following 

information: 

 

 

(a) the name and 

address of the 

holder of the 

certificate; 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

о престанку 

важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  
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11.1.b (b) the number of 

the basic patent; 

 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 
о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

о престанку 

важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.1.c (c) the title of the 

invention; 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

о престанку 

важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ПУ  
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ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 
И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

11.1.d (d) the number 

and date of the 

authorization to 

place the product 

on the market 

referred to in 

Article 3 (1) (b) 

and the product 
identified in that 

authorization; 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 
о престанку 

важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.1.e (e) where 

relevant, the 

number and date 

of the first 

authorization to 

place the product 

on the market in 

the Community; 

   НП не може бити 

примењено пре 

приступања 

Републике 

Србије ЕУ. 

11.1.f (f) the duration of 

the certificate. 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

ПУ  
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за признање 

сертификата, као и 

о престанку 
важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

11.2 2.Notification of 

the fact that the 

application for a 

certificate has 

been rejected 

shall be published 

by the authority 

referred to in 

Article 9 (1). The 

notification shall 

contain at least 

the information 

listed in Article 9 

(2). 

 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

о престанку 

важења 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

ПУ  



164 
 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Regulation (EC) No 

1610/96 of the European 

Parliament and of the 

Council of 23 July 1996 

concerning the creation of 

a supplementary 

protection certificate for 

plant protection products 

OJ L 198, 8.8.1996, p. 30–

35 (ES, DA, DE, EL, EN, 

FR, IT, NL, PT, FI, SV) 

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  Садржина 

одредбе 

Референца  Члан Садржина 

одредбе 

Усклађеност Напомена 

 
СЕРТИФИКАТА. 

12 Member States 
may require the 

certificate to be 

subject to the 

payment of annual 

fees. 

0.2 124.1 За одржавање 
важења 

сертификата плаћа 

се прописана 

годишња такса, 

која доспева за 

плаћање на 

почетку сваке 

године важења 

сертификата 

РАЧУНАЈУЋИ ОД 

ДАТУМА ПОЧЕТКА 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

13.1 The certificate 

shall take effect at 

the end of the 

lawful term of the 

basic patent for a 

period equal to 

the period which 

elapsed between 

the date on which 

the application for 

a basic patent was 

lodged and the 

date of the first 

authorization to 

place the product 

on the market in 

the Community, 

reduced by a 

period of five 

years. 

0.2 123.1 Сертификат 

почиње да важи 

одмах након истека 

законског рока 

трајања основног 

патента. Заштита 

по признатом 

сертификату траје 

временски период 

који је једнак 

временском 

периоду који 

протекне од датума 

подношења пријаве 

основног патента 

до дана издавања 

прве дозволе за 

стављање у промет 

производа, умањен 

за пет година. 

ДУ Закон о 

патентима 

Републике 

Србије 

прописује 

дозволу за 

стављање у 

промет 

производа на 

територији 

Републике 

Србије. 

13.2 Notwithstanding 

paragraph 1, the 

duration of the 

certificate may not 

exceed five years 

from the date on 

which it takes 

effect. 

0.2 123.2 Трајање 

сертификата из 

става 1. овог члана 

не може да буде 

дуже од пет година 

од дана почетка 

његовог важења. 

ПУ  

13.3 For the purposes 

of calculating the 

duration of the 

certificate, 

account shall be 

0.1 

 

123.3 У СВРХУ 

ОДРЕЂИВАЊА 

ТРАЈАЊА 

СЕРТИФИКАТА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ПУ  
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taken of a 

provisional first 

marketing 
authorization only 

if it is directly 

followed by a 

definitive 

authorization 

concerning the 

same product. 

 

ЧЛАНА, ЗА 

ПРОИЗВОД КОЈИ ЈЕ 

ОБУХВАЋЕН 
ДОЗВОЛОМ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ СРЕДСТВА 

ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, 

УЗИМА СЕ ДАТУМ 

ИЗДАВАЊА ПРВЕ 

ПРИВРЕМЕНЕ 

ДОЗВОЛЕ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ, САМО АКО 

ЈЕ ПРИВРЕМЕНА 

ДОЗВОЛА 

НЕПОСРЕДНО 

ПРАЋЕНА 

КОНАЧНОМ 

ДОЗВОЛОМ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ ЗА ИСТИ 

ПРОИЗВОД. 

14.а The certificate 

shall lapse: 

 

(a) at the end of 

the period 

provided for in 

Article 13; 

  

0.2 125.1 

125.1.1 

Сертификат 

престаје да важи: 

 

1) истеком 

временског 

периода из члана 

123. овог закона;  

ПУ  

14.b (b) if the 

certificate-holder 

surrenders it; 

0.2 125.1.2 

 

2) ако се носилац 

одрекне 

сертификата, 

сертификат 

престаје да важи 

наредног дана од 

дана достављања 

надлежном органу 

писане изјаве о 

одрицању; 

ПУ  

14.c (c) if the annual 

fee laid down in 

accordance with 

Article 12 is not 

paid in time; 

 

 

 

 

0.2 125.1.3 

 

3) ако годишња 

такса из члана 124. 

овог закона није 

благовремено 

плаћена и није 

достављен доказ о 

извршеној уплати, 

НАРЕДНОГ ДАНА 

ОД ДАНА ИСТЕКА 

РОКА ИЗ ЧЛАНА 

ПУ  
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124. СТАВ 1. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

14.d (d) if and as long 
as the product 

covered by the 

certificate may no 

longer be placed 

on the market 

following the 

withdrawal of the 

appropriate 

authorization or 

authorizations to 

place it on the 

market in 

accordance with 

Article 4 of 

Directive 

91/414/EEC or 

equivalent 

provisions of 

national law. The 

authority referred 

to in Article 9 (1) 

may decide on the 

lapse of the 

certificate either 

on its own 

initiative or at the 

request of a third 

party. 

0.2 
 

 

 

 

 

 

 

0.2 

125.1.4 

 

 

125.2 

 

4) ако производ за 
који је признат 

сертификат више 

не може бити у 

промету због 

престанка важења 

дозволе из било ког 

разлога. 

 

  

 

Надлежни орган 

одлучује о 

престанку 

сертификата У 

СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 

1. ТАЧКА 4) ОВОГ 

ЧЛАНА на 

сопствену 

иницијативу или на 

захтев сваког лица. 

ПУ  

15.1.a 1. The certificate 

shall be invalid if: 

 

(a) it was granted 

contrary to the 

provisions of 

Article 3; 

0.2 

 

 

0.2 

127.1 

127.1.1 

Решење о 

признању 

сертификата о 

додатној заштити 

огласиће се 

ништавим: 

1) ако је 

СЕРТИФИКАТ 

признат противно 

условима 

прописаним овим 

законом;  

ПУ  

15.1.b (b) the basic 

patent has lapsed 

before its lawful 

term expires; 

0.2 127.1.2 2) ако је ОСНОВНИ 

ПАТЕНТ патент који 

обухвата предмет 

заштите 

сертификата 

престао да важи у 

ПУ  
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смислу чл. 41, 42. и 

43. овог закона;  

15.1.c (c) the basic 
patent is revoked 

or limited to the 

extent that the 

product for which 

the certificate was 

granted would no 

longer be 

protected by the 

claims of the basic 

patent or, after 

the basic patent 

has expired, 

grounds for 

revocation exist 

which would have 

justified such 

revocation or 

limitation. 

0.2 127.1.3 3) ако је ОСНОВНИ 
ПАТЕНТ патент који 

обухвата предмет 

заштите 

сертификата 

оглашен ништавим 

у потпуности или 

делимично, због 

чега производ за 

који је сертификат 

издат више није 

обухваћен 

патентним 

захтевима или ако 

након престанка 

ОСНОВНОГ патента 

постоје разлози 

који би такав 

поништај 

оправдали.  

ПУ  

15.2 2. Any person may 

submit an 

application or 

bring an action for 

a declaration of 

invalidity of the 

certificate before 

the body 

responsible under 

national law for 

the revocation of 

the corresponding 

basic patent. 

0.2 127.2 

 

 

 

 

 

На оглашавање 

ништавим 

сертификата о 

додатној заштити 

сходно се 

примењују одредбе 

овог закона које се 

односе на поступак 

по предлогу за 

оглашавање 

ништавим решења 

о признању 

патента. 

 

 

 

 

ПУ  

16 1. If the certificate 

lapses in 

accordance with 

Article 14 (b), (c) 

or (d) or is invalid 

in accordance with 

Article 15, 

notification thereof 

shall be published 

by the authority 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.1 

 

 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке 

о признатом 

сертификату, о 

одбијању захтева 

за признање 

сертификата, као и 

о престанку 

важења 

ПУ  
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referred to in 

Article 9 (1). 

 

 

 
 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

127.2 

 

 

131.1 

 

сертификата. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

У СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, 

ПОДАТКЕ О 

СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О 

ОДБИЈАЊУ ИЛИ 

ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО 

И О ПОДАТАК О 

ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА 

СЕРТИФИКАТА. 

На оглашавање 

ништавим 

сертификата о 

додатној заштити 

сходно се 

примењују одредбе 

овог закона које се 

односе на поступак 

по предлогу за 

оглашавање 

ништавим решења 

о признању 

патента. 

 

Надлежни орган ће 

у року од три 

месеца од дана 

правноснажности 

одлуке о поништају 

објавити податке о 

поништеном праву 

у службеном 

гласилу. 

 

17.1 1. The decisions of 

the authority 

referred to in 

Article 9 (1) or of 

the body referred 

to in Article 15 (2) 

0.2 

 

 

 

 

 

126 

 

На поступак у вези 

са признањем и 

престанком 

сертификата 

сходно се 

примењују одредбе 

ПУ  
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taken under this 

Regulation shall 

be open to the 
same appeals as 

those provided for 

in national law 

against similar 

decisions taken in 

respect of national 

patents. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.2 

 

 

овог закона о 

поступку за 

стицање и 
престанак права, 

ако овим законом 

није друкчије 

одређено. НА 

СЕРТИФИКАТ 

СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА 

ПАТЕНТЕ, ОСИМ 

АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

 

ПРОТИВ ОДЛУКА 

НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ ЧЛАНА, 

МОЖЕ СЕ 

ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА 

ВЛАДИ У РОКУ ОД 

15 ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ОДЛУКЕ, 

АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУГАЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО.  

 

Čl.17.2. 2. The decision to 

grant the 

certificate shall be 

open to an appeal 

aimed at rectifying 

the duration of the 

certificate where 

the date of the 

first authorization 

to place the 

product on the 

market in the 

Community, 
contained in the 

application for a 

   НП Одредба не 

може бите 

примењена пре 

приступања. 
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certificate as 

provided for in 

Article 8, is 
incorrect. 

18.1. 1. In the absence 

of procedural 

provisions in this 

Regulation, the 

procedural 

provisions 

applicable under 

national law to the 

corresponding 

basic patent and, 

where 
appropriate, the 

procedural 

provisions 

applicable to the 

certificates 

referred to in 

Regulation (EEC) 

No 1768/92, shall 

apply to the 

certificate, unless 

national law lays 

down special 

procedural 

provisions for 

certificates as 

referred to in this 

Regulation. 

0.2 126 На поступак у вези 

са признањем и 

престанком 

сертификата 

сходно се 

примењују одредбе 

овог закона о 

поступку за 

стицање и 

престанак права, 

ако овим законом 
није друкчије 

одређено. НА 

СЕРТИФИКАТ 

СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА 

ПАТЕНТЕ, ОСИМ 

АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

ПУ  

18.2. Notwithstanding 

paragraph 1, the 

procedure for 

opposition to the 

granting of a 

certificate shall be 

excluded. 

0.1 126 На поступак у вези 

са признањем и 

престанком 

сертификата 

сходно се 

примењују одредбе 

овог закона о 

поступку за 

стицање и 

престанак права, 

ако овим законом 

није друкчије 

одређено. НА 

СЕРТИФИКАТ 

СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ПУ Закон о 

патентима не 

прописује 

опозицију у 

поступку 

признања 

патента. 
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ОДНОСЕ НА 

ПАТЕНТЕ, ОСИМ 

АКО ОВИМ 
ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

19 1. Any product 

which, on the date 

on which this 

Regulation enters 

into force, is 

protected by a 

valid basic patent 

and for which the 

first authorization 
to place it on the 

market as a plant 

protection product 

in the Community 

was obtained after 

1 January 1985 

under Article 4 of 

Directive 

91/414/EEC or an 

equivalent 

national provision 

may be granted a 

certificate. 

2. An application 

made under 

paragraph 1 for a 

certificate shall be 

submitted within 

six months of the 

date on which this 

Regulation enters 

into force. 

   НП Прелазна 

одредба 

20 In those Member 

States whose 

national law did 

not, on 1 

January 1990, 

provide for the 

patentability of 

plant 

protection 

products, this 

Regulation shall 

apply from 2 

January 1998. 

   НП Прелазна 

одредба 
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Усклађеност Напомена 

 
Article 19 shall not 

apply in those 

Member States. 

21 This Regulation 

shall enter into 

force six months 

after its 

publication in the 

Official Journal of 

the European 

Communities. 

   НП Завршна 

одредба 

П = потПно усклађено ; ДУ = делимично усклађено; Н = неусклађено; НП = непреносиво 
 

 



173 
 

 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Уредбом (ЕЗ) број 

469/2009 Европског 

парламента и савета од 

6. маја 2009. године о 

сертификату о додатној 

заштити за медицинске 

производе 

OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–

10 (BG, ES, CS, DA, DE, 

ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, 

LT, HU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SL, FI, SV) 

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
1.а For the purposes 

of this 
Regulation, the 

following 
definitions shall 

apply: 
 

(a) "medicinal 
product" means 

any substance or 
combination of 

substances 
presented for 

treating or 
preventing 

disease in human 
beings or animals 

and any 
substance or 

combination of 
substances which 

may be 
administered to 

human beings or 
animals with a 

view to making a 
medical diagnosis 

or to restoring, 
correcting or 

modifying 
physiological 

functions in 
humans or in 

animals; 

0.2 2.1.20 лек значи сваку 

супстанцу или 
мешавинуКОМБИНАЦИЈУ 

супстанци намењених 
за лечење или 

спречавање болести код 
људи или животиња и 

сваку супстанцу или 
мешавину супстанци 

која се може применити 
на људима или 

животињама у сврху 
постављања 

медицинске дијагнозе 
или 

обнављањаПОНОВНОГ 
УСПОСТАВЉАЊА, 

исправљања или 
прилагођавањаИЗМЕНЕ 

физиолошких функција 
код људи или животиња 

ПУ  

1.b (b) "product" 

means the active 

ingredient or 

combination of 

active ingredients 

of a medicinal 

product; 

0.2 113.2 

 

 

У смислу заштите 

сертификатом производ је 

активни састојак или 

мешавина КОМБИНАЦИЈА 

активних састојака лека 

или активна супстанца из 

члана 2. став 1. тачка 24) 

овог закона или 

мешавина КОМБИНАЦИЈА 

активних супстанци 

средстава за заштиту 
биља. 

ПУ члан 113.2 

Закона о 

изменама и 

допунама је 

цитиран у 

целости, с тим 

што се само део 

односи на 

предметну 

Уредбу. 
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1.с (c) "basic patent" 

means a patent 

which protects a 

product as such, a 

process to obtain a 

product or an 

application of a 

product, and which 

is designated by its 

holder for the 

purpose of the 

procedure for 

grant of a 

certificate; 

0.2 2.1.21 21) основни патент значи 

патент који је у захтеву 

за признање сертификата 

одређен од стране 

носиоца патента а којим 

се штити производ из 

члана 113. став 2. овог 

закона, ПРЕПАРАТ ИЗ 

ТАЧКЕ 25. ОВОГ ЧЛАНА, 

поступак за добијање 

производа или примена 

производа; 

ПУ  

1.d (d) "certificate" 

means the 

supplementary 

protection 

certificate; 

0.2 

 

2.1.19 19) сертификат је 

сертификат о додатној 

заштити признат за 

лекове за људе или 

животиње или средства 

за заштиту биља; 

ПУ  

1.e (e) "application for 

an extension of the 

duration" means 

an application for 

an extension of the 

duration of the 

certificate 

pursuant to Article 

13(3) of this 

Regulation and 

Article 36 of 

Regulation (EC) No 

1901/2006 of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 12 

December 2006 on 

medicinal products 

for paediatric use ( 

1 ). 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

 

2 Any product 

protected by a 

patent in the 

territory of a 

Member State and 

subject, prior to 

being placed on 

the market as a 

medicinal product, 

0.2 113.1 Сваки производ заштићен 

патентом на територији 

Републике Србије чије 

стављање у промет као 

лека за људе или 

животиње или као 

средства за заштиту биља 

подлеже обавези 

добијања дозволе од 

ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о 

патентима 

Републике 

Србије 

прописује 

дозволу за 

стављање у 

промет 

производа на 



175 
 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Уредбом (ЕЗ) број 

469/2009 Европског 

парламента и савета од 

6. маја 2009. године о 

сертификату о додатној 

заштити за медицинске 

производе 

OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–

10 (BG, ES, CS, DA, DE, 

ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, 

LT, HU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SL, FI, SV) 

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
to an 

administrative 

authorisation 

procedure as laid 

down in Directive 

2001/83/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 6 

November 2001 on 

the Community 

code relating to 

medicinal products 

for human use ( 2 

) or Directive 

2001/82/EC of the 

European 

Parliament and of 

the Council of 6 

November 2001 on 

the Community 

code relating to 

veterinary 

medicinal products 

( 3 ) may, under 

the terms and 

conditions 

provided for in this 

Regulation, be the 

subject of a 

certificate. 

стране органа надлежног 

за стављање у промет 

производа на територији 

Републике Србије, може, 

под условима 

предвиђеним овим 

законом, да буде предмет 

заштите сертификатом. 

 

 

 

 

 

 

 

територији 

Републике 

Србије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.а A certificate shall 

be granted if, in 

the Member State 

in which the 

application 

referred to in 

Article 7 is 

submitted and at 

the date of that 

application:  

 

(a) the product is 

protected by a 

basic patent in 

force; 

0.2 116.1 

 

116.1.1 

Сертификат се признаје 

на основу поднетог 

захтева, ако су на дан 

његовог подношења 

испуњени следећи 

услови:  

1) да је основни 

патент којим је производ 

заштићен на снази ДА ЈЕ 

ПРОИЗВОД ЗАШТИЋЕН 

ОСНОВНИМ ПАТЕНТОМ 

КОЈИ ЈЕ НА СНАЗИ; 

ПУ  

3.1.b (b) a valid 

authorisation to 

place the product 

on the market as a 

0.2 116.1.2 2)да је у складу са 

посебним прописима 

издата важећа дозвола за 

стављање у промет 

ПУ  
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medicinal product 

has been granted 

in accordance with 

Directive 

2001/83/EC or 

Directive 

2001/82/EC, as 

appropriate; 

ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ 

КАО лека за људе или 

животиње или средства 

за заштиту биља и да је 

на снази; 

3.1.c (c) the product has 

not already been 

the subject of a 

certificate; 

0.2 116.1.3 3)да производ већ није 

био предмет заштите 

сертификатом; 

ПУ  

3.1.d (d) the 

authorisation 

referred to in point 

(b) is the first 

authorisation to 

place the product 

on the market as a 

medicinal product. 

0.2 116.1.4 4) да је дозвола из 

тачке 2) овог члана прва 

дозвола за стављање у 

промет лека за људе или 

животиње или средства 

за заштиту биља 

ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ 

КАО ЛЕКА ЗА ЉУДЕ ИЛИ 
ЖИВОТИЊЕ ИЛИ 

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

ПУ Закон о 

патентима 

Републике 

Србије 

прописује 

дозволу за 

стављање у 

промет 
производа на 

територији 

Републике 

Србије. 

4 Within the limits of 

the protection 

conferred by the 

basic patent, the 

protection 

conferred by a 

certificate shall 

extend only to the 
product covered by 

the authorisation 

to place the 

corresponding 

medicinal product 

on the market and 

for any use of the 

product as a 

medicinal product 

that has been 

authorised before 

the expiry of the 

certificate. 

0.2 114.1 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру заштите 

признате основним 

патентом, заштита 

призната сертификатом 

односи се само на 

производ обухваћен 

дозволом за стављање у 

промет ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
лека за људе или 

животиње или средства 

за заштиту биља (у 

даљем тексту: дозвола) и 

на сваку примену лека за 

људе или животиње или 

средства за заштиту биља 

за које је дозвола издата 

пре истека рока трајања 

сертификата (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: ДОЗВОЛА) И НА 

СВАКУ ПРИМЕНУ 

ПРОИЗВОДА КАО ЛЕКА ЗА 

КОЈУ ЈЕ ДОЗВОЛА ИЗДАТА 

ПРЕ ИСТЕКА РОКА 

ТРАЈАЊА СЕРТИФИКАТА.  

ПУ  
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5 Subject to the 

provisions of 

Article 4, the 

certificate shall 

confer the same 

rights as conferred 

by the basic patent 

and shall be 

subject to the 

same limitations 

and the same 

obligations. 

0.2 

 

 

 

114.3 У складу са 

ОДРЕДБАМАодредбом 

става 1. СТ. 1. И 2. овог 

члана сертификат даје 

иста права као и основни 

патент и подлеже истим 

ограничењима и истим 

обавезама. 

ПУ  

6 The certificate 

shall be granted to 

the holder of the 

basic patent or his 

successor in title. 

0.1 115.1 Сертификат се признаје 

носиоцу основног патента 

или његовом правном 

следбенику. 

ПУ  

7.1 1. The application 

for a certificate 

shall be lodged 
within six months 

of the date on 

which the 

authorisation 

referred to in 

Article 3(b) to 

place the product 

on the market as a 

medicinal product 

was granted. 

0.2 117.1 Захтев за признање 

сертификата подноси се 

надлежном органу у року 
од шест месеци од датума 

издавања дозволе из 

члана 116. тачка 2) овог 

закона. 

ПУ  

7.2 2. Notwithstanding 

paragraph 1, 
where the 

authorisation to 

place the product 

on the market is 

granted before the 

basic patent is 

granted, the 

application for a 

certificate shall be 

lodged within six 

months of the date 

on which the 

patent is granted.   

0.2 117.2 Ако је дозвола из става 1. 

овог члана издата пре 
признања основног 

патента, захтев за 

признање сертификата се 

подноси у року од шест 

месеци од датума објаве 

података о признању 

патента из члана 111. 

овог закона ПРИЗНАЊА 

ПАТЕНТА. 

ПУ  

7.3 3. The application 

for an extension of 

the duration may 

be made when 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 
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lodging the 

application for a 

certificate or when 

the application for 

the certificate is 

pending and the 

appropriate 

requirements of 

Article 8(1)(d) or 

Article 8(2), 

respectively, are 

fulfilled. 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
7.4 4. The application 

for an extension of 

the duration of a 

certificate already 

granted shall be 

lodged not later 

than two years 

before the expiry 

of the certificate. 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
7.5 5. Notwithstanding 

paragraph 4, for 

five years following 

the entry into force 

of Regulation (EC) 

No 1901/2006, the 

application for an 

extension of the 

duration of a 

certificate already 

granted shall be 

lodged not later 

than six months 

before the expiry 

of the certificate. 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
8.1.а.i (a) a request for 

the grant of a 

certificate, stating 

in particular:  

 

0.2 118.1 

 

 

118.1.1 

Захтев за признање 

сертификата нарочито 

садржи: 

 

1)податке о подносиоцу 

ПУ  
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(i) the name and 

address of the 

applicant; 

захтева: име, презиме и 

адреса ако је у питању 

физичко лице или назив 

и седиште ако је у 

питању правно лице; 

8.1.a.ii (ii) if he has 

appointed a 

representative, the 
name and address 

of the 

representative; 

0.2 118.1.2 2) податке о заступнику, 

уколико је именован;

  

ПУ  

8.1.a.iii (iii) the number of 

the basic patent 

and the title of the 

invention; 

0.2 

 

 

118.1.3 3) број признатог 

основног патента и назив 

проналаска;  

ПУ  

8.1.a.iv (iv) the number 

and date of the 

first authorisation 

to place the 

product on the 

market, as 

referred to in 

Article 3(b) and, if 

this authorisation 

is not the first 

authorisation for 

placing the product 

on the market in 

the Community, 

the number and 

date of that 

authorisation; 

0.2 118.1.4 

 

 

 

4)број и датум прве 

дозволе за стављање 

производа у промет или 

уколико то није прва 

дозвола за стављање у 

промет број и датум те 

дозволе ИЗДАТЕ ОД 

СТРАНЕ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

 

ДУ Део одредбе "if 

this 

authorization is 

not the first 

authorization to 

place the 

product on the 

market in the 

Community, the 

number and date 

of that 

authorization;" 

не може бити 

примењен на 

територији 

Републике 

Србије пре 
приступања ЕУ. 

8.1.b (b) a copy of the 

authorisation to 

place the product 

on the market, as 

referred to in 

Article 3(b), in 

which the product 

is identified, 

containing in 

particular the 
number and date 

of the 

authorisation and 

the summary of 

the product 

characteristics 

0.2 

 

 

0.2 

118.2 

 

 

118.2.1 

 

 

 

 

 

Уз захтев за признање 

сертификата подноси се: 

1) дозвола за стављање 

производа у промет 

издата од стране органа 

надлежног за стављање у 

промет производа на 

територији Републике 

Србије; КОПИЈА ДОЗВОЛЕ 

ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4) 
ОВОГ ЧЛАНА У КОЈОЈ ЈЕ 

ПРОИЗВОД 

ИДЕНТИФИКОВАН, КОЈА 

САДРЖИ НАРОЧИТО БРОЈ 

И ДАТУМ ДОЗВОЛЕ, КАО 

И САЖЕТАК 

ПУ  
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Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
listed in Article 11 

of Directive 

2001/83/EC or 

Article 14 of 

Directive 

2001/82/EC; 

КАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДА; 

8.1.с (c) if the 

authorisation 
referred to in point 

(b) is not the first 

authorisation for 

placing the product 

on the market as a 

medicinal product 

in the Community, 

information 

regarding the 

identity of the 

product thus 

authorised and the 

legal provision 

under which the 

authorisation 

procedure took 

place, together 

with a copy of the 

notice publishing 

the authorisation 

in the appropriate 

official publication; 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н Не може бити 

примењена 
одредба пре 

приступања 

Републике 

Србије ЕУ.  

8.1.d (d) where the 

application for a 

certificate includes 

a request for an 

extension of the 

duration:  

(i) a copy of the 

statement 

indicating 

compliance with an 

agreed completed 

paediatric 

investigation plan 

as referred to in 

Article 36(1) of 

Regulation (EC) No 

1901/2006;  

(ii) wherе 

necessary, in 

addition to the 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
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Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
copy of the 

authorisation to 

place the product 

on the market as 

referred to in point 

(b), proof of 

possession of 

authorisations to 

place the product 

on the market of 

all other Member 

States, as referred 

to in Article 36(3) 

of Regulation (EC) 

No 1901/2006. 

8.2 2. Where an 

application for a 

certificate is 

pending, an 

application for an 

extended duration 

in accordance with 

Article 7(3) shall 

include the 

particulars referred 

to in paragraph 

1(d) of this Article 

and a reference to 

the application for 

a certificate 

already filed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
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Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
8.3 3. The application 

for an extension of 

the duration of a 

certificate already 

granted shall 

contain the 

particulars referred 

to in paragraph 

1(d) and a copy of 

the certificate 

already granted. 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
8.4 4. Member States 

may provide that a 

fee is to be 

payable upon 

application for a 

certificate and 

upon application 

for the extension 

of the duration of a 

certificate. 

0.2 118.2. 

118.2.2 

Уз захтев за признање 

сертификата подноси се: 

 

2)доказ о уплаћеној 

прописаној такси. 

ПУ 

 

 

 

 

9.1. 1. The application 

for a certificate 

shall be lodged 

with the 

competent 

industrial property 

office of the 

Member State 

which granted the 

basic patent or on 

whose behalf it 

was granted and in 

which the 

authorisation 

referred to in 

Article 3(b) to 

place the product 

on the market was 

obtained, unless 

the Member State 

designates another 

authority for the 

purpose. 

0.2 117.1 

 

 

2.1 

2.1.3 

Захтев за признање 

сертификата подноси се 

надлежном органу у року 

од шест месеци од датума 

издавања дозволе из 

члана 116. тачка 2) овог 

закона.  

 

 

Поједини изрази 

употребљени у овом 

закону имају следеће 

значење: 

 

3) надлежни орган је 

орган државне управе 

који је надлежан за 

послове интелектуалне 

својине Републике 

Србије; 

ПУ  
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одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
9.1. The application for 

an extension of the 

duration of a 

certificate shall be 

lodged with the 

competent 

authority of the 

Member State 

concerned. 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

9.2 2. Notification of 

the application for 

a certificate shall 

be published by 

the authority 

referred to in 

paragraph 1. 

0.2 120.1 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН У 

СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

9.2.a The notification 

shall contain at 

least the following 

information:  

 

 

(a) the name and 

address of the 

applicant;  

 

0.2 120.1 

 

 

 

 

 

 

118.1.1 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН У 

СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ 

ОБЈАВЉУЈЕ ПОДАТКЕ ИЗ 

ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

 

Захтев за признање 

сертификата нарочито 

садржи:  

1) податке о 

подносиоцу захтева: име, 

презиме и адреса ако је у 

питању физичко лице или 

назив и седиште ако је у 

ПУ  
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Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
питању правно лице; 

9.2.b (b) the number of 

the basic patent; 

0.2 118.1.2 3) број признатог 

основног патента и назив 

проналаска; 

ПУ  

9.2.c (c) the title of the 

invention;  

0.2 118.1.2 3) број признатог 

основног патента и назив 

проналаска; 

ПУ  

9.2.d (d) the number 

and date of the 

authorisation to 

place the product 

on the market, 

referred to in 

Article 3(b), and 

the product 

identified in that 

authorisation;  

0.2 118.1.4 

 

4) број и датум 

прве дозволе за 

стављање производа у 

промет или уколико то 

није прва дозвола за 

стављање у промет број и 

датум те дозволе ИЗДАТЕ 

ОД СТРАНЕ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

ПУ  

9.2.e (e) where 

relevant, the 

number and date 

of the first 

authorisation to 

place the product 

on the market in 

the Community; 

   НП не може бити 

примењено пре 

приступања 

Републике 

Србије ЕУ. 

9.2.f (f) where 

applicable, an 

indication that the 

application 

includes an 

application for an 

extension of the 

duration. 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
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9.3 3. Paragraph 2 

shall apply to the 

notification of the 

application for an 

extension of the 

duration of a 

certificate already 

granted or where 

an application for a 

certificate is 

pending. The 

notification shall 

additionally 

contain an 

indication of the 

application for an 

extended duration 

of the certificate. 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

10.1 1. Where the 

application for a 

certificate and the 

product to which it 

relates meet the 

conditions laid 

down in this 

Regulation, the 

authority referred 

to in Article 9(1) 

shall grant the 

certificate.  

0.2 120.1 АКО СУ ИСПУЊЕНИ 

УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА 

ПРОПИСАНИ ОВИМ 

ЗАКОНОМ И АКО ЈЕ 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О 

УПЛАТИ ТРОШКОВА 

ОБЈАВЕ, НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ 

О ПРИЗНАЊУ 

СЕРТИФИКАТА КОЈИМ СЕ 

ОДРЕЂУЈЕ ЊЕГОВО 

ТРАЈАЊЕ. 

ПУ  

10.2 2. The authority 

referred to in 

Article 9(1) shall, 

subject to 

paragraph 3, reject 

the application for 

a certificate if the 

application or the 

product to which it 

relates does not 

meet the 

conditions laid 

down in this 

Regulation. 

0.2 119.10 

 

 

АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

УТВРДИ ДА НИСУ 

ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА 

ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА 

ПРОПИСАНИ ОВИМ 

ЗАКОНОМ ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

10.3 3. Where the 

application for a 

certificate does not 

meet the 

0.2 119.2 Ако захтев за признање 

сертификата не испуњава 

све услове из става 1. 

овог члана, надлежни 

ПУ  
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conditions laid 

down in Article 8, 

the authority 

referred to in 

Article 9(1) shall 

ask the applicant 

to rectify the 

irregularity, or to 

settle the fee, 

within a stated 

time. 

орган ће позвати 

подносиоца захтева да у 

року од 30 дана од дана 

пријема позива отклони 

недостатке наведене у 

позиву, ОДНОСНО ДА СЕ 

О ЊИМА  ИЗЈАСНИ. 

10.4 4. If the 

irregularity is not 

rectified or the fee 

is not settled 

under paragraph 3 

within the stated 

time, the authority 

shall reject the 

application. 

 

0.2 119.3 

 

 

Ако подносилац захтева у 

прописаном року не 

отклони недостатке 

наведене у позиву, 

ОДНОСНО О ЊИМА СЕ НЕ 

ИЗЈАСНИ, надлежни орган 

ће захтев за признање 

сертификата закључком 

одбацити. 

ПУ  

10.5 5. Member States 

may provide that 

the authority 

referred to in 

Article 9(1) is to 

grant certificates 

without verifying 

that the conditions 

laid down in Article 

3(c) and (d) are 

met. 

   Н опциона 

одредба која 

није 

имплементирана 

10.6 6. Paragraphs 1 to 

4 shall apply 

mutatis mutandis 

to the application 

for an extension of 

the duration. 

   Н Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   
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Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
11.1 1. Notification of 

the fact that a 

certificate has 

been granted shall 

be published by 

the authority 

referred to in 

Article 9(1).  

 

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

 

 

11.1.a The notification 

shall contain at 

least the following 

information: 

  

 

 

(a) the name and 

address of the 

holder of the 

certificate;  

0.2 121.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.1.b (b) the number of 

the basic patent; 

0.2 121.1 Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

ПУ  
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СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

11.1.c (c) the title of the 
invention;  

0.2 121.1 Надлежни орган у 
службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.1.d (d) the number 

and date of the 

authorisation to 

place the product 

on the market 

referred to in 

Article 3(b) and 

the product 

identified in that 

authorisation; 

0.2 121.1 Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.1.e (e) where 

relevant, the 

number and date 

of the first 

   Н не може бити 

примењено пре 

приступања 

Републике 
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Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
authorisation to 

place the product 

on the market in 

the Community; 

Србије ЕУ. 

11.1.f (f) the duration of 

the certificate. EN 

L 152/4 Official 

Journal of the 
European Union 

0.2 121.1 Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 
одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.2 2. Notification of 

the fact that the 

application for a 

certificate has 

been rejected shall 

be published by 

the authority 

referred to in 

Article 9(1). The 

notification shall 

contain at least the 

information listed 

in Article 9(2). 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.1 

 

 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

11.3 3. Paragraphs 1 

and 2 shall apply 

to the notification 

of the fact that an 

extension of the 

duration of a 

certificate has 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 
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been granted or of 

the fact that the 

application for an 

extension has 

been rejected. 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

12 Member States 

may require that 

the certificate be 

subject to the 

payment of annual 

fees. 

0.2 124.1 За одржавање важења 

сертификата плаћа се 

прописана годишња 

такса, која доспева за 

плаћање на почетку 

сваке године важења 

сертификата РАЧУНАЈУЋИ 

ОД ДАТУМА ПОЧЕТКА 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

ПУ  

13.1 1. The certificate 

shall take effect at 
the end of the 

lawful term of the 

basic patent for a 

period equal to the 

period which 

elapsed between 

the date on which 

the application for 

a basic patent was 

lodged and the 

date of the first 

authorisation to 

place the product 

on the market in 

the Community, 

reduced by a 

period of five 

years. 

0.2 123.1 Сертификат почиње да 

важи одмах након истека 
законског рока трајања 

основног патента. 

Заштита по признатом 

сертификату траје 

временски период који је 

једнак временском 

периоду који протекне од 

датума подношења 

пријаве основног патента 

до дана издавања прве 

дозволе за стављање у 

промет производа, 

умањен за пет година. 

ДУ Закон о 

патентима 
Републике 

Србије 

прописује 

дозволу за 

стављање у 

промет 

производа на 

територији 

Републике 

Србије. 

13.2 2. Notwithstanding 

paragraph 1, the 

duration of the 

certificate may not 

exceed five years 

from the date on 

which it takes 

effect. 

0.2 123.2 Трајање сертификата из 

става 1. овог члана не 

може да буде дуже од пет 

година од дана почетка 

његовог важења. 

ПУ  

13.3 3. The periods laid 

down in 

paragraphs 1 and 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 
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2 shall be 

extended by six 

months in the case 

where Article 36 of 

Regulation (EC) No 

1901/2006 

applies. In that 

case, the duration 

of the period laid 

down in paragraph 

1 of this Article 

may be extended 

only once. 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

13.4. 4. Where a 

certificate is 

granted for a 

product protected 

by a patent which, 

before 2 January 

1993, had its term 

extended or for 

which such 

extension was 

applied for, under 

national law, the 

term of protection 

to be afforded 

under this 

certificate shall be 

reduced by the 

number of years 

by which the term 

of the patent 

exceeds 20 years. 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

 

14.а The certificate 

shall lapse: 

  

 

(a) at the end of 

the period 

provided for in 

Article 13;  

0.2 125.1 

125.1.1 

Сертификат престаје да 

важи: 

 

1) истеком временског 

периода из члана 123. 

овог закона;  

ПУ  

14.b (b) if the 

certificate holder 

surrenders it; 

 

0.2 125.1.2 

 

2) ако се носилац 

одрекне сертификата, 

сертификат престаје да 

важи наредног дана од 

дана достављања 

надлежном органу писане 

изјаве о одрицању; 

ПУ  
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14.c (c) if the annual 

fee laid down in 

accordance with 

Article 12 is not 

paid in time; 

 

 

 

 

 

0.2 125.1.3 

 

3) ако годишња такса из 

члана 124. овог закона 

није благовремено 

плаћена и није достављен 

доказ о извршеној 

уплати, НАРЕДНОГ ДАНА 

ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА 

ИЗ ЧЛАНА 124. СТАВ 1. 

ОВОГ ЗАКОНА; 

ПУ  

14.d (d) if and as long 

as the product 

covered by the 

certificate may no 

longer be placed 

on the market 

following the 

withdrawal of the 

appropriate 

authorisation or 

authorisations to 

place on the 

market in 

accordance with 

Directive 

2001/83/EC or 

Directive 

2001/82/EC.  

The authority 

referred to in 

Article 9(1) of this 

Regulation may 

decide on the 

lapse of the 

certificate either of 

its own motion or 

at the request of a 

third party. 

0.2 

 

 

 

 

0.2 

125.1.4 

 

 

125.2 

 

4) ако производ за који је 

признат сертификат више 

не може бити у промету 

због престанка важења 

дозволе из било ког 

разлога. 

 

  

 

Надлежни орган одлучује 

о престанку сертификата 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. 

ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА на 

сопствену иницијативу 

или на захтев сваког 

лица. 

ПУ  

15.1.a 1. The certificate 

shall be invalid if:  

 

(a) it was granted 

contrary to the 

provisions of 

Article 3;  

 

 

0.2 

 

 

 

0.2 

127.1 

 

127.1.1 

Решење о признању 

сертификата о додатној 

заштити огласиће се 

ништавим: 

1) ако је 

СЕРТИФИКАТ признат 

противно условима 

прописаним овим 

законом;  

ПУ  

15.1.b (b) the basic 

patent has lapsed 

0.2 127.1.2 2) ако је ОСНОВНИ 

ПАТЕНТ патент који 

ПУ  
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before its lawful 

term expires;  

 

обухвата предмет 

заштите сертификата 

престао да важи у смислу 

чл. 41, 42. и 43. овог 

закона;  

15.1.c (c) the basic 

patent is revoked 

or limited to the 
extent that the 

product for which 

the certificate was 

granted would no 

longer be 

protected by the 

claims of the basic 

patent or, after the 

basic patent has 

expired, grounds 

for revocation exist 

which would have 

justified such 

revocation or 

limitation. 

0.2 127.1.3 3) ако је ОСНОВНИ 

ПАТЕНТ патент који 

обухвата предмет 
заштите сертификата 

оглашен ништавим у 

потпуности или 

делимично, због чега 

производ за који је 

сертификат издат више 

није обухваћен патентним 

захтевима или ако након 

престанка ОСНОВНОГ 

патента постоје разлози 

који би такав поништај 

оправдали.  

ПУ  

15.2 2. Any person may 

submit an 

application or bring 

an action for a 

declaration of 

invalidity of the 

certificate before 

the body 

responsible under 

national law for 

the revocation of 

the corresponding 

basic patent. 

0.2 127.2 

 

 

 

 

 

На оглашавање ништавим 

сертификата о додатној 

заштити сходно се 

примењују одредбе овог 

закона које се односе на 

поступак по предлогу за 

оглашавање ништавим 

решења о признању 

патента. 

 

 

 

ПУ  

16 1. The extension of 

the duration may 

be revoked if it 

was granted 

contrary to the 

provisions of 

Article 36 of 

Regulation (EC) No 

1901/2006.  

2. Any person may 

submit an 

application for 

revocation of the 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 
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extension of the 

duration to the 

body responsible 

under national law 

for the revocation 

of the 

corresponding 

basic patent. 

стране 

надлежног 

органа.   

17.1 1. If the certificate 

lapses in 

accordance with 

point (b), (c) or 

(d) of Article 14, or 

is invalid in 

accordance with 

Article 15, 

notification thereof 

shall be published 

by the authority 

referred to in 

Article 9(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

121.1 

 

 

 

 

 

127.2 

 

 

131.1 

 

Надлежни орган у 

службеном гласилу 

објављује податке о 

признатом сертификату, о 

одбијању захтева за 

признање сертификата, 

као и о престанку важења 

сертификата. НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН У СЛУЖБЕНОМ 

ГЛАСИЛУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОДАТКЕ ИЗ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИЗНАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА, ПОДАТКЕ 

О СЕРТИФИКАТУ, 

ПОДАТАК О ОДБИЈАЊУ 

ИЛИ ОДБАЦИВАЊУ 

СЕРТИФИКАТА, КАО И О 

ПОДАТАК О ПРЕСТАНКУ 

ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА. 

На оглашавање ништавим 

сертификата о додатној 

заштити сходно се 

примењују одредбе овог 

закона које се односе на 

поступак по предлогу за 

оглашавање ништавим 

решења о признању 

патента. 

 

Надлежни орган ће у року 

од три месеца од дана 

правноснажности одлуке 

о поништају објавити 

податке о поништеном 

праву у службеном 

гласилу. 

 

ПУ  

17.2 2. If the extension 

of the duration is 

revoked in 

   НП Предуслов за 

прописивање 

ове одредбе је 
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accordance with 

Article 16, 

notification thereof 

shall be published 

by the authority 

referred to in 

Article 9(1). 

импементација 

Уредбе (EЗ) 

број. 1901/2006 

Европског 

парламента и 

савета о 

медицинским 

производима за 

употребу у 

педијатрији, од 

стране 

надлежног 

органа.   

18 The decisions of 

the authority 

referred to in 

Article 9(1) or of 

the bodies referred 

to in Articles 15(2) 

and 16(2) taken 

under this 

Regulation shall be 

open to the same 

appeals as those 

provided for in 

national law 

against similar 

decisions taken in 

respect of national 

patents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

 

 

 

 

 

67.2 

 

 

На поступак у вези са 

признањем и престанком 

сертификата сходно се 

примењују одредбе овог 

закона о поступку за 

стицање и престанак 

права, ако овим законом 

није друкчије одређено. 

НА СЕРТИФИКАТ СХОДНО 

СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 

ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА ПАТЕНТЕ, 

ОСИМ АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

 

ПРОТИВ ОДЛУКА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 

МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ 

ЖАЛБА ВЛАДИ У РОКУ ОД 

15 ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ОДЛУКЕ, АКО 

ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУГАЧИЈЕ ПРОПИСАНО.  

 

ПУ  

19.1. 1. In the absence 

of procedural 

provisions in this 

Regulation, the 

procedural 

provisions 

applicable under 

0.2 126 На поступак у вези са 

признањем и престанком 

сертификата сходно се 

примењују одредбе овог 

закона о поступку за 

стицање и престанак 

права, ако овим законом 

ПУ  
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national law to the 

corresponding 

basic patent shall 

apply to the 

certificate, unless 

the national law 

lays down special 

procedural 

provisions for 

certificates. 

није друкчије одређено. 

НА СЕРТИФИКАТ СХОДНО 

СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 

ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА ПАТЕНТЕ, 

ОСИМ АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

19.2. Notwithstanding 

paragraph 1, the 

procedure for 

opposition to the 

granting of a 

certificate shall be 

excluded. 

0.1 126 На поступак у вези са 

признањем и престанком 

сертификата сходно се 

примењују одредбе овог 

закона о поступку за 

стицање и престанак 

права, ако овим законом 

није друкчије одређено. 

НА СЕРТИФИКАТ СХОДНО 

СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 

ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ НА ПАТЕНТЕ, 

ОСИМ АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ 

ПРОПИСАНО. 

ПУ Закон о 

патентима не 

прописује 

опозицију у 

поступку 

признања 

патента. 

20 Without prejudice 

to the other 

provisions of this 

Regulation, the 

following 

provisions shall 

apply:  

(a) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and for 

which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained after 

1 January 2000 

may be granted a 

certificate in 

Bulgaria, provided 

that the 

application for a 

certificate was 

lodged within six 

   НП  



197 
 

ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Земља приступања: Република Србија 

Уредбом (ЕЗ) број 

469/2009 Европског 

парламента и савета од 

6. маја 2009. године о 

сертификату о додатној 

заштити за медицинске 

производе 

OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–

10 (BG, ES, CS, DA, DE, 

ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, 

LT, HU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SL, FI, SV) 

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 Назив прописа: Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 

The Draft Law on the Amendments of the Law on Patents 

 

1  2 3  4 5 6 7 

Члан  Садржина 
одредбе 

Референца  Члан Садржина одредбе Усклађеност1 Напомена 

 
months from 1 

January 2007;  

(b) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent in the 

Czech Republic 

and for which the 

first authorisation 

to place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained: (i) 

in the Czech 

Republic after 10 

November 1999 

may be granted a 

certificate, 

provided that the 

application for a 

certificate was 

lodged within six 

months of the date 

on which the first 

market 

authorisation was 

obtained;  

(ii) in the 

Community not 

earlier than six 

months prior to 1 

May 2004 may be 

granted a 

certificate, 

provided that the 

application for a 

certificate was 

lodged within six 

months of the date 

on which the first 

market 

authorisation was 

obtained;  
(d) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and 

for which the first 

authorisation to 

place it on the 
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market as 

a medicinal 

product was 

obtained in Cyprus 

prior to 1 May 

2004 may be 

granted a 

certificate, 

provided that the 

application 

for a certificate 

was lodged within 

six months of the 

date on which the 

first market 

authorisation was 

obtained; 

notwithstanding 

the above, where 

the market 

authorisation 

was obtained 

before the grant of 

the basic patent, 

the application 

for a certificate 

must be lodged 

within six months 

of 

the date on which 

the patent was 

granted; 

(e) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and 

for which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as 

a medicinal 

product was 

obtained in Latvia 
prior to 1 May 

2004 may be 

granted a 

certificate. In 

cases where the 

period 

provided for in 
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Article 7(1) has 

expired, the 

possibility of 

applying for a 

certificate shall be 

open for a period 

of six 

months starting no 

later than 1 May 

2004; 

(f) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent 

applied for after 1 

February 1994 and 

for which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as a 

medicinal 

product was 

obtained in 

Lithuania prior to 1 

May 2004 

may be granted a 

certificate, 

provided that the 

application 

for a certificate 

was lodged within 

six months from 1 

May 

2004; 

(g) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and 

for which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as 

a medicinal 
product was 

obtained after 1 

January 2000 may 

be granted a 

certificate in 

Hungary, provided 

that the 
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application 

for a certificate 

was lodged within 

six months from 

1 May 2004; 

(h) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and 

for which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as 

a medicinal 

product was 

obtained in Malta 

prior to 1 May 

2004 may be 

granted a 

certificate. In 

cases where the 

period 

provided for in 

Article 7(1) has 

expired, the 

possibility of 

applying for a 

certificate shall be 

open for a period 

of six 

months starting no 

later than 1 May 

2004; 

(i) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and for 

which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained after 
1 January 2000 

may be granted a 

certificate in 

Poland, provided 

that the 

application for a 

certificate was 
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lodged within six 

months starting no 

later than 1 May 

2004;  

(j) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and for 

which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained after 

1 January 2000 

may be granted a 

certificate in 

Romania. In cases 

where the period 

provided for in 

Article 7(1) has 

expired, the 

possibility of 

applying for a 

certificate shall be 

open for a period 

of six months 

starting no later 

than 1 January 

2007;  

(k) any medicinal 

product protected 

by a valid basic 

patent and for 

which the first 

authorisation to 

place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained in 

Slovenia prior to 1 

May 2004 may be 

granted a 
certificate, 

provided that the 

application for a 

certificate was 

lodged within six 

months from 1 

May 2004, 
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including in cases 

where the period 

provided for in 

Article 7(1) has 

expired; (l) any 

medicinal product 

protected by a 

valid basic patent 

and for which the 

first authorisation 

to place it on the 

market as a 

medicinal product 

was obtained in 

Slovakia after 1 

January 2000 may 

be granted a 

certificate, 

provided that the 

application for a 

certificate was 

lodged within six 

months of the date 

on which the first 

market 

authorisation was 

obtained or within 

six months of 1 

July 2002 if the 

market 

authorisation was 

obtained before 

that date. 

21 1. This Regulation 

shall not apply to 

certificates granted 

in accordance with 

the national 

legislation of a 

Member State 

before 2 January 

1993 or to 

applications for a 

certificate filed in 

accordance with 

that legislation 

before 2 July 

1992.  

With regard to 

Austria, Finland 

   НП Прелазна 

одредба 
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and Sweden, this 

Regulation shall 

not apply to 

certificates granted 

in accordance with 

their national 

legislation before 1 

January 1995.  

2. This Regulation 

shall apply to 

supplementary 

protection 

certificates granted 

in accordance with 

the national 

legislation of the 

Czech Republic, 

Estonia, Cyprus, 

Latvia, Lithuania, 

Malta, Poland, 

Slovenia and 

Slovakia prior to 1 

May 2004 and the 

national legislation 

of Romania prior 

to 1 January 2007. 

22 Regulation (EEC) 

No 1768/92, as 

amended by the 

acts listed in 

Annex I, is 

repealed.  

References to the 

repealed 

Regulation shall be 

construed as 

references to this 

Regulation and 

shall be read in 

accordance with 

the correlation 

table in Annex II. 

   НП Завршна 

одредба 

23 This Regulation 

shall enter into 

force on the 20th 

day following its 

publication in the 

Official Journal of 

the European 

Union. 

   НП Завршна 

одредба 
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	У Закону о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон) члан 2. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
	„6) регистар је збирка података коју у електронском облику води и одржава надлежни орган, а која се односи на поднете пријаве, признате патенте са сертификатима о додатној заштити, мале патенте и заступнике страног физичког или правног лица које нема ...
	У тачки 9) после речи: „по пријави,” речи: „патенту или малом патентуˮ замењују се речима: „захтеву за признање сертификата о додатној заштити, патенту, малом патенту, сертификату о додатној заштити или захтеву за упис европског патента у Регистар пат...
	Тачка 20) мења се и гласи:
	„20) лек значи сваку супстанцу или комбинацију супстанци намењених за лечење или спречавање болести код људи или животиња и сваку супстанцу или комбинацију супстанци која се може применити на људима или животињама у сврху постављања медицинске дијагно...
	Тачка 21) мења се и гласи:
	У тачки 22) подтачка (4) речи: „или њихових делова” бришу се, а тачка на крају замењује се тачком запетом.
	После подтачке (4) додаје се подтачка (5), која гласи:
	После члана 2. додају се називи изнад чланова и чл. 2а и 2б, који гласе:
	Надлежни орган приликом прикупљања и обраде података о личности поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
	Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја садржаним у пријави патента, регистрима из члана 70. овог закона, списима објављених пријава патената, признатих патената, малих патената, сертификата о додатној заштити и другим информацијама ...
	У члану 9. став 1. тачка 3) после речи: „или животињеˮ додају се запета и речи: „као и биљке или животиње добијене искључиво битно биолошким поступкомˮ.
	У члану 10. став 3. речи: „које се примењујуˮ замењују се речима: „за употребуˮ.
	У члану 11. став 3. брише се.
	У члану 25. став 1. после речи: „сорти” запета и речи: „с тим да се тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе” бришу се.
	У ставу 2. после речи: „сагласност,ˮ додаје се реч: „ пољопривредниˮ.
	Назив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе:
	У члану 67. став 2. мења се и гласи:
	„Против одлука надлежног органа из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке, ако овим законом није другачије прописано.ˮ
	Став 3. брише се.
	Досадашњи став 4. постаје став 3.
	Назив изнад члана и члан 69. мењају се и гласе:
	Члан 70. мења се и гласи:
	У члану 80. став 1. мења се и гласи:
	Став 4. мења се и гласи:
	„Ако проналазач не жели да његово име буде наведено у захтеву за признање права, регистрима, као ни у другим исправама предвиђеним овим законом, подносилац пријаве је дужан да достави надлежном органу писану изјаву проналазача о томе.”
	Став 6. мења се и гласи:
	„Надлежни орган ближе одређује прилоге који се подносе уз захтев за признање права.”
	Надлежни орган ближе прописује садржину и начин описа проналаска, услове за издавање узорка депонованог биолошког материјала, поновно депоновање биолошког материјала, као и начин достављања пописа секвенци откривених у опису проналаска.”
	Члан 97. мења се и гласи:
	У члану 98. став 3. реч: „нарочитоˮ брише се.
	Став 4. брише се.
	Члан 102. мења се и гласи:
	Назив изнад члана 113. мења се и гласи: „Област примене”.
	У члану 113. став 2. реч: „мешавина” замењује се речју: „комбинација”.
	Члан 114. мења се и гласи:
	У складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, сертификат обезбеђује иста права као и основни патент и подлеже истим ограничењима и истим обавезама.”
	Члан 116. мења се и гласи:
	После члана 123. додају се назив изнад члана и члан 123а, који гласе:
	Важење сертификата за лек из члана 123. ст. 1. и 2. овог закона може се продужити за шест месеци, ако су за лек завршена сва потребна испитивања по одобреном педијатријском истраживачком плану у државама чланицама Европске уније, под условом да је доз...
	Назив изнад члана и члан 135. мењају се и гласе:
	Члан 136. мења се и гласи:
	На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, суд може у току, као и пре покретања парничног поступка, одредити обезбеђење доказа, под условом да поверљиве информације буду заштићене.
	Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се:
	После члана 136. додају се називи изнад чланова и чл. 136а-136г, који гласе:
	Суд може одредити обезбеђење доказа одмах по пријему предлога за обезбеђење доказа и без изјашњења противне странке, а нарочито ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако постоји очигледна опасност да ће докази...
	Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог члана, доставља се странкама у поступку без одлагања, а најкасније одмах по спровођењу мере.
	Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка, тужба се мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа.
	Ако у року из члана 136а став 3. овог закона тужба не буде поднета, суд на предлог противне странке обуставља поступак и укида спроведене радње.
	Ако поступак обезбеђења доказа буде обустављен и спроведене радње буду укинуте, или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено, противна странка има право на накнаду штете која му је ...
	Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка штете из става 2. овог члана.
	Ако се странка у поступку која је учинила вероватним своје тврдње позива на доказ који се налази у поседу противне странке, суд противној странци налаже да достави тај доказ водећи рачуна о примени прописа о заштити поверљивих информација.
	Под условима из става 1. овог члана, у случају да је право повређено приликом обављања привредне делатности, суд, на предлог једне странке у поступку, позива другу странку да достави банкарске, финансијске и пословне документе који се налазе у њеном п...
	У члану 165. став 6. после речи: „или” додаје се реч: „правноснажна”.
	Став 8. брише се.
	Упис у Регистар заступника, који садржи редни број заступника, податке о заступнику и датум уписа у регистар врши се на основу писаног захтева физичког, односно правног лица.
	Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да уз захтев за упис достави доказе о испуњености услова из члана 168. овог закона и доказ о уплати републичке административне таксе.
	Ако уз захтев за упис нису достављени докази о испуњености услова или доказ о уплати републичке административне таксе, надлежни орган одбацује захтев.
	Ако лице из става 1. овог члана испуњава услове за упис у Регистар заступника, надлежни орган доноси решење о упису.
	Надлежни орган доноси решење о одбијању захтева за упис у Регистар заступника ако нису испуњени услови прописани чланом 168. овог закона.
	На писани захтев, уз који се доставља доказ о уплати републичке административне таксе, надлежни орган уписује промену података уписаних у Регистар заступника.
	Упис у Регистар заступника објављује се у службеном гласилу.
	Регистар пријава патената и Регистар патената, установљени Законом о патентима („Службени гласник РСˮ, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон), настављају да се воде као Регистар патената, у складу са овим законом.
	Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената установљени Законом о патентима („Службени гласник РСˮ, бр. 99/11 и 113/17 – др. закон), настављају да се воде као Регистар малих патената, у складу са овим законом.
	III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА
	УНАКРСНА ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА
	ЧЛАН 29.
	НАДЛЕЖНИ ОРГАН БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И НАЧИН ОПИСА ПРОНАЛАСКА, УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЗОРКА ДЕПОНОВАНОГ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПОНОВНО ДЕПОНОВАЊЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, КАО И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОПИСА СЕКВЕНЦИ ОТКРИВЕНИХ У ОПИСУ ПРОНАЛАСКА.
	АКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УТВРДИ ДА НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ, ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА И ПОЗИВА, ОНОЛИКО ПУТА КОЛИКО СМАТРА ДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО, ДА ОТКЛОНИ УТВРЂЕНЕ НЕДОСТАТКЕ, ОДНОСНО ДА СЕ ИЗЈ...
	СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ ПРЕДЛОГА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА И БЕЗ ИЗЈАШЊЕЊА ПРОТИВНЕ СТРАНКЕ, А НАРОЧИТО АКО ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА ЗБОГ ОДЛАГАЊА ПРЕДЛАГАЧ ПРЕТРПИ НЕНАДОКНАДИВУ ШТЕТУ ИЛИ АКО ПОСТОЈИ ОЧИГЛЕДНА ОПАСНОСТ ДА ЋЕ ДОКАЗИ...
	РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА, У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ СТРАНКАМА У ПОСТУПКУ БЕЗ ОДЛАГАЊА, А НАЈКАСНИЈЕ ОДМАХ ПО СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ.
	КАДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА ОДРЕЂЕНО ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА, ТУЖБА СЕ МОРА ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА.
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