
 
З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ 
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА 

Члан 1. 
У Закону о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник 

РС”, број 104/09), у члану 1. став 3. речи: „производом о којем” замењују се 
речима: „типом производа о којима”. 

Члан 2. 
У члану 2. став 2. после речи: „паковање производа,” додају се речи: 

„укупни визуелни идентитет производа,”. 

Члан 3. 
У члану 4. став 1. после речи: „пре дана подношења пријаве за признање 

тог индустријског дизајна,” додају се речи: „или пре датума признатог права 
првенства, уколико је оно затражено,”, а после речи: „или ако не постоји раније 
поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна” додају се речи: 
„која је постала доступна јавности”.  

Став 2. брише се.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „Разлика у небитним 
детаљима постоји ако информисани корисник, на први поглед, не разликује 
индустријске дизајне.” брише се. 

Члан 4. 
Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Индустријски дизајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак 
који оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који на 
тог корисника оставља било који други индустријски дизајн који је постао 
доступан јавности пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или 
датума признатог права првенства. 

Приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна 
узима се у обзир степен слободе аутора приликом стварања индустријског 
дизајна одређеног производа.”. 

Члан 5. 
У члану 6. став 1. после тачке 1) тачка и запета замењују се речју: „и”. 

Члан 6. 
У члану 7. став 1. мења се и гласи: 

„Сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности у смислу 
чл. 4. и 5. овог закона ако је објављен након регистрације или на други начин, 
ако је излаган, коришћен у промету или на други начин откривен пре дана 
подношења пријаве индустријског дизајна, или датума признатог права 
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првенства, ако је оно затражено, осим у случају када није постојала разумна 
могућност да пословни кругови специјализовани за дату област сазнају за 
поменуте догађаје у стандардним токовима пословања у Републици Србији.”. 

У ставу 2. после речи: „под” додају се речи: „експлицитним или 
имплицитним” , а речи: „индустријског дизајна” бришу се. 

Члан 7. 
У називу изнад члана 8. после речи: „функције”, додају се речи: „и 

супротности са јавним поретком и моралом”. 

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

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

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

После става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Индустријским дизајном не може се заштитити спољашњи изглед 
производа чије је објављивање или употреба противна јавном поретку или 
прихваћеним моралним принципима.”. 

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

„Право на заштиту индустријског дизајна 

Члан 8а 

Право на заштиту индустријског дизајна припада аутору или његовом 
правном следбенику, односно послодавцу, у случајевима предвиђеним овим 
законом. 

Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна 
уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из 
међународних уговора или из начела узајамности. 

Постојање узајамности доказује лице које се на узајамност позива.”. 

Члан 9. 
Члан 9. мења се и гласи: 

 
„Члан 9. 

 
 На основу овог закона заштита се не може одобрити индустријском 

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

закона; 
2) који не испуњава услове из чл. 3 – 8. овог закона;  
3) ако је пријаву за признање индустријског дизајна поднело лице које 

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

4) ако је индустријски дизајн у супротности са индустријским дизајном 
који је постао доступан јавности након дана подношења пријаве, или датума 
признатог права првенства, а који је заштићен у Републици Србији од дана који 
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претходи датуму подношења пријаве за заштиту индустријског дизајна или 
датуму признатог првенства; 

5) који користи препознатљив знак, а закон којим се уређује такав знак 
омогућава носиоцу права на знак право да забрани такво коришћење; 

6) који повређује ауторско право или права индустријске својине другог 
лица; 

7) који садржи државни или други јавни грб, заставу или симбол, назив 
или скраћеницу назива неке земље или међународне организације, религиозне 
и националне симболе, као и њихово подражавање, осим по одобрењу 
надлежног органа.”.  

Члан 10. 
Назив изнад члана 10. и члан 10. бришу се. 

Члан 11. 
Члан 11. мења се и гласи: 

„Члан 11. 

Право на индустријски дизајн стиче се уписом у регистар индустријског 
дизајна и траје пет година од датума подношења пријаве надлежном органу. 

Заштита индустријског дизајна може се, уз подношење захтева и 
плаћање одговарајуће прописане таксе, продужавати за периоде од по пет 
година, а најдуже до 25 година рачунајући од датума подношења пријаве за 
признање права на индустријски дизајн. 

Захтев за продужење заштите индустријског дизајна из става 2. овог 
члана садржи нарочито: назначење регистарског броја индустријског дизајна и 
датум до ког индустријски дизајн важи; податке о носиоцу права на индустријски 
дизајн; податак о плаћеној такси за продужење заштите индустријског дизајна. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана, 
одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.”. 

Члан 12. 
У члану 12. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Када је одлуком надлежног органа из става 1. овог члана одбијено 
признање индустријског дизајна из разлога што нису били испуњени услови за 
заштиту наведени у чл. 3–9. овог закона, Влада у одлуци по жалби може 
признати индустријски дизајн у измењеном облику, уколико у том облику 
индустријски дизајн испуњава услове за заштиту и ако је задржан 
индивидуални карактер индустријског дизајна.”.  

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 13. 
У члану 16. после речи: „лице” додају се речи: „које нема пребивалиште, 

односно седиште на територији Републике Србије”. 

Члан 14. 
У члану 18. став 3. тачка 2) после речи: „опис” реч: „дизајна” брише се. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
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„Једна пријава може да садржи захтев за признање права на 
индустријски дизајн за један или више, а највише до 100 индустријских дизајна. 

Ако пријава индустријског дизајна садржи захтев за признање права за 
више индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), сви 
производи на којима се тај индустријски дизајн примењује морају бити сврстани 
у исту класу и поткласу међународне класификације индустријског дизајна.”. 

Члан 15. 
У члану 19. став 1. тачка 4) после речи: „назив” додаје се реч: 

„индустријског”. 

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

Став 3. брише се. 

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

Члан 16. 
У члану 20. став 1. мења се и гласи:  

„Опис индустријског дизајна садржи прецизан и сажет опис битних 
карактеристика оних елемената индустријског дизајна који га чине новим у 
смислу члана 4. овог закона и различитим од индустријских дизајна који су 
постали доступни јавности у смислу члана 5. овог закона.”.  

Став 2. мења се и гласи:  

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

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 17. 
У члану 21. став 1. мења се и гласи:  

„Приказом се представља спољашњи изглед предмета заштите као и 
његови делови који се виде стално или приликом његове редовне употребе.”.  

Став 2. мења се и гласи:  

„У приказу морају да се јасно представе сви елементи индустријског 
дизајна који га чине новим у смислу члана 4. овог закона и различитим од 
индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5. овог 
закона.”. 

У ставу 3. после речи: „нацрт” брише се тачка и додају се речи: „и мора 
да испуњава прописане услове који се односе на квалитет и техничке 
карактеристике приказа.”. 

Члан 18. 
У члану 22. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„За увид у списе предмета, издавање копија докумената и потврда и 
уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију, објаву података о 
регистрованим индустријским дизајнима и друге информационе услуге које 
пружа надлежни орган у складу са овим законом плаћају се трошкови.  
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Висину и начин плаћања трошкова из става 2. овог члана утврђује 
Влада.”.  

Члан 19. 
Назив изнад члана 25. мења се и гласи: „Конвенцијско право првенства”. 

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

Досадашњи ст. 4 – 6. бришу се. 

Члан 20. 
После члана 25. додају се назив и члан 25а, који гласе: 

„Уверење о праву првенства 

Члан 25а 

На захтев домаћег или страног физичког или правног лица које је код 
надлежног органа поднело уредну пријаву за признање права на индустријски 
дизајн, надлежни орган издаје уверење о праву првенства.  

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: 
податке о подносиоцу пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис 
истоветан опису у пријави; доказ о уплати таксе за издавање уверења. 

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу 
пријаве; податке о аутору индустријског дизајна; број пријаве и датум 
подношења пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису 
у пријави. 

Влада ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана и 
садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана.”. 

Члан 21. 
У члану 28. став 2. мења се и гласи:  

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се може решавати по 
хитном поступку у случају судског спора или покренутог инспекцијског надзора 
или царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне 
инспекције, односно царинског органа.”. 

Став 3. брише се. 

Члан 22. 
У члану 33. став 1. речи: „пријаве која садржи захтев за признање права 

на више индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), у складу 
са чланом 19. став 3. овог закона,” замењују се речима: „вишеструке пријаве у 
смислу члана 18. став 5. овог закона”. 

Члан 23. 
У члану 39. став 1. речи: „на економско искоришћавање заштићеног 

индустријског дизајна” замењују се речима: „да користи заштићен индустријски 
дизајн.”. 

Став 2. мења се и гласи:  
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„Под коришћењем из става 1. овог члана подразумева се нарочито 
израда, понуда, стављање у промет, увоз, извоз или употреба производа у који 
је дизајн уграђен или на коме је примењен или складиштење таквог производа у  
наведене сврхе.”. 

Члан 24. 
У члану 41. став 1. мења се и гласи:  

„Право које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна 
обухвата сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника не 
оставља другачији укупан утисак.“. 

Став 3. мења се и гласи: 

„При утврђивању обима права узима се у обзир степен слободе аутора 
приликом стварања дизајна.”. 

Члан 25. 
У члану 43. после речи: „трећем лицу” реч: „радње” брише се. 

Тачка 1) мења се и гласи: „радње учињене у приватне и некомерцијалне 
сврхе;”. 

После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:  

„1а) радње учињене у експерименталне сврхе;”.  

У тачки 2) испред речи: „умножавања” додаје се реч: „радње”. 

Члан 26. 
Члан 44. мења се и гласи: 

„Члан 44. 

Право стечено признањем индустријског дизајна није могуће остварити у 
вези са:  

1) опремом брода или ваздухоплова регистрованим у другој земљи, који 
се привремено нађе на територији Републике Србије; 

2) увозом у Републику Србију резервних и припадајућих делова 
намењених поправци возила из тачке 1) овог члана;  

3) вршењем поправки на возилу из тачке 1) овог члана.". 

Члан 27. 
У члану 45. став 1. речи: „(у даљем тексту: исцрпљење права)” и став 2. 

бришу се. 

Члан 28. 
У члану 46. запета и речи: „патенте или мале патенте” замењују се 

речима: „или друге знакове разликовања, патенте или мале патенте, 
типографске знаке, нерегистроване индустријске дизајне, као и на примену 
прописа који уређују грађанскоправну одговорност или нелојалну 
конкуренцију.”. 

Члан 29. 
У члану 50. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 



- 7 - 

„На сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису 
уређена овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони 
односи.”. 

Члан 30. 
У члану 51. после става 5. додаје се став 6, који гласи:  

„На сва питања која се односе на уступање права коришћења 
регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве, а која нису 
уређена овим законом примењују се прописи којима се уређују облигациони 
односи.”. 

Члан 31. 
У члану 58. став 1. речи: „предвиђени овим законом” бришу се, а после 

речи: „индустријског дизајна” додају се запета и речи: „и то на предлог 
заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца (у даљем тексту: 
предлагач).”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Регистровани индустријски дизајн се може огласити ништавим и након 
протека рока трајања заштите, односно одрицања носиоца права од права на 
индустријски дизајн.”. 

После става 2. додају се нови ст. 3 – 5, који гласе: 

„Ако се разлог за оглашавање ништавим заснива на члану 9. став 1. 
тачка 3) овог закона, предлог за оглашавање ништавим индустријског дизајна 
може поднети само лице које испуњава услове да стекне право на индустријски 
дизајн. 

Ако се разлог за оглашавање ништавим заснива на члану 9. став 1. тач. 
4), 5) и 6) овог закона, предлог за оглашавање ништавим индустријског дизајна 
може поднети само подносилац раније пријаве или носилац права које се 
супротставља праву на индустријски дизајн. 

Ако се разлог за оглашавање ништавим заснива на члану 9. став 1. 
тачка 7) овог закона, предлог за оглашавање ништавим индустријског дизајна 
може поднети јавни тужилац или физичко или правно лице које користи 
државни или други јавни грб, заставу или симбол, назив или скраћеницу назива 
неке земље или међународне организације или религиозни или национални 
симбол.”.  

Члан 32. 
У члану 60. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

„Решењем о делимичном оглашавању ништавим регистрованог 
индустријског дизајна право на индустријски дизајн се може задржати у 
измењеном облику уколико у том облику испуњава услове за заштиту из чл. 3 – 
9. овог закона и ако је задржан индивидуални карактер дизајна. У поступку по 
предлогу за оглашавање ништавим регистрованог индустријског дизајна, 
носилац права на индустријски дизајн се може делимично одрећи права на 
индустријски дизајн да би се право на индустријски дизајн задржало у 
измењеном облику.”.  

Досадашњи став 8. постаје став 9. 
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Члан 33. 
Назив изнад члана 62. и члан 62. бришу се. 

Члан 34. 
Назив изнад члана 63. мења се и гласи: „Повреда права”. 

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

У ставу 2. речи: „на индустријски дизајн” замењују се речима: „из става 1. 
овог члана”, а реч: „заштићеног” замењује се речима: „регистрованог, односно 
пријављеног.”. 

Члан 35. 
Назив изнад члана 64. мења се и гласи: „Право на тужбу”. 

У члану 64. став 1. речи: „Тужбу због повреде права на индустријски 
дизајн из члана 62. овог закона” замењују се речима: „Тужбу због повреде права 
из члана 63. овог закона.”. 

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

„Стицалац искључиве лиценце може поднети тужбу због повреде права 
уколико другачије није предвиђено уговором о лиценци.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. бришу се.  

Члан 36. 
После члана 64. додају се назив и члан 64а, који гласе: 

„Тужба због повреде права 

Члан 64а 

У случају повреде права, тужилац може тужбом да захтева: 

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

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

3) накнаду имовинске и неимовинске штете због повреде права; 

4) објављивање пресуде о трошку туженог;  

5) искључење из промета, одузимање или уништење, или преиначење 
без било какве накнаде, производа којима се повређује право;  

6) забрану отуђења, одузимање или уништење, без било какве накнаде, 
материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању или 
производњи производа којима се повређује право;  

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

Лице које повреди право, дужно је да тужиоцу у потпуности надокнади 
штету произашлу из те повреде.  

Ако суд утврди да је повреда права учињена, тужбом се против лица чије 
су услуге коришћене при повреди права (посредник) може захтевати забрана 
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понављања радњи којима се право повређује или њима сличних радњи под 
претњом новчане казне.  

Суд ће, у границама тужбеног захтева из става 1. тачка 4) овог члана, 
одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. Aко 
суд одлучи да се објави само део пресуде 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 права и тужбеног захтева, 
као и интерес трећих лица.  

При одређивању висине накнаде штете ако је учинилац повреде знао 
или могао да зна да чини повреду права суд ће узети у обзир све околности 
конкретног случаја, као што су негативне економске последице које трпи 
оштећени, укључујући изгубљену добит, добит коју је штетник остварио 
повредом права и, у одговарајућим случајевима, околности које немају 
економски карактер, као што је неимовинска штета.   

Суд може уместо накнаде штете из става 6. овог члана, када околности 
случаја то оправдавају, 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.”. 

Члан 37. 
Назив члана 65. мења се и гласи: „Поступак по тужби”. 

У члану 65. став 1. речи: „на индустријски дизајн” бришу се. 

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

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

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до 
коначне одлуке надлежног органа по пријави. 

Ако је пред надлежним органом, односно судом покренут поступак из чл. 
58. и 71. овог закона, суд који поступа по тужби из чл. 64. и 64а овог закона 
дужан је да прекине поступак до коначне одлуке надлежног органа, односно 
правноснажне одлуке суда. 

На поступак по тужби из става 1. овог члана примењују се одредбе 
закона којим се уређује парнични поступак.”. 

Члан 38. 
Члан 66. мења се и гласи: 

„Члан 66. 

На предлог лица које учини вероватним да је његово право из пријаве 
или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може одредити 
привремену меру: 

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

2) одузимања или забране отуђења средстава за производњу претежно 
употребљених у стварању или производњи предмета којима се повређује 
право;   
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3) забране предузимања радњи којима се повређује право или које 
представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено. 

Привремена мера из ставa 1. тачкa 3) овог члана може, под истим 
условима, да се одреди и против сваког лица чије услуге се користе да би се 
извршила повреда права (посредник).  

На предлог лица које учини вероватним да је његово право из пријаве 
или признато право повређено или да ће бити повређено на комерцијалној 
основи и које учини вероватним постојање околности које би угрозиле накнаду 
штете у случају повреде права, суд може поред привремених мера из става 1. 
овог члана одредити и привремене мере: 

1) заплене покретне и непокретне имовине лица против кога се 
предлаже одређивање привремене мере; 

2) забране исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се 
предлаже одређивање привремене мере. 

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

Лице коме је изречена мера из става 1. тач. 2) и 3) и става 2. тачка 2) и 
налог из става 4. овог члана, а кoje не поступи по изреченој мери, односно 
налогу, казниће се у складу са одговарајућим одредбама закона којим се 
уређује поступак извршења и обезбеђења.”. 

Члан 39. 
После члана 66. додају се називи и чл. 66а, 66б и 66в, који гласе:  

„Поступак за одређивање привремене мере 

Члан 66а 

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

Решење којим је одређена привремена мера, у случају из става 1. овог 
члана, доставиће се странкама у поступку без одлагања, а најкасније 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.  

Укидање привремене мере и накнада штете 

Члан 66б 

Ако тужба не буде поднета у року из члана 66а, односно ако не буде 
покренут други поступак ради оправдања привремене мере, суд ће на предлог 
лица против кога је привремена мера одређена обуставити поступак и укинути 
спроведене радње. 
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Ако је привремена мера одређена без изјашњења противне странке суд 
ће у разумном року омогућити тој странци, на њен предлог, да се изјасни о 
привременој мери, након чега може обуставити поступак и укинути спроведене 
радње или изменити одређену меру. 

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 претња да ће право бити повређено, лице против 
кога је одређена привремена мера има право на накнаду штете која му је 
нанета привременом мером. 

Суд може условити одређивање привремене мере полагањем 
одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају штете из става 3. овог 
члана. 

Прибављање доказа 

Члан 66в 

Ако се странка у поступку која је учинила вероватним своје тврдње 
позива на доказ, који се налази у поседу друге странкe или под њеном 
контролом, суд ће другу странку позвати да достави поменути доказ, под 
условом да поверљиве информације буду заштићене. 

Под условима из става 1. овог члана, у случају да је право повређено на 
комерцијалој основи, 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 буду заштићене.”. 

Члан 40. 
Члан 67. мења се и гласи:  

„Члан 67. 

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

Обезбеђењем доказа у смислу овог закона сматра се: 

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

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

Члан 41. 
Назив изнад члана и члан 68. мењају се и гласе:  

„Поступак за одређивање обезбеђењa доказа 

Члан 68. 

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

Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог 
члана, доставиће се странкaмa у поступку без одлагања, најкасније 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. 

Став 1. овог члана примењује се и на трећа лица од којих се докази 
прибављају.”. 

Члан 42. 
После члана 68. додају се назив и члан 68а, који гласе:  

„Укидање обезбеђења доказа и накнада штете 

Члан 68а 

Ако тужба не буде поднета у року из члана 68. суд ће на предлог 
противне странке обуставити поступак и укинути спроведене радње.  

Ако је обезбеђење доказа одређено без изјашњења противне странке 
суд ће у разумном року омогућити тој странци, на њен предлог, да се изјасни о 
решењу о обезбеђењу доказа, након чега може обуставити поступак и укинути 
спроведене радње или изменити одређено обезбеђење 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, противна странка има право на накнаду 
штете која јој је нанета обезбеђењем доказа. 

Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем 
одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка 
штете из става 3. овог члана. 

Одредбе ст. 2. и 4. овог члана примењују се и на трећа лица од којих се 
докази прибављају.”. 

Члан 43. 
У члану 69. речи: „заштићеног индустријског дизајна” замењују се речју: 

„права”, реч: „изрицање” замењује се речју: „одређивање”, а после речи: 
„привремене мере” додаје се запета и речи: „односно за обезбеђење доказа.”. 

Члан 44. 
У члану 70. став 1. речи: „заштићеног индустријског дизајна или права из 

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

После става 1. додају се нови ст. 2 и 3, који гласе: 

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

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

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



- 13 - 

3) за које је утврђено да на комерцијалној основи пружа услуге које се 
користе у активностима којима се повређује право;  

4) које је од стране лица из тач. 1), 2) или 3) овог става наведено као 
лице укључено у производњу или дистрибуцију роба или пружање услуга којима 
се повређује право.  

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

1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим 
лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе 
или пружање услуга, као и о продавцима којима је роба намењена;  

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе 
или услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге.”. 

Досадашњи став 2. који постаје став 4.  мења се и гласи:  

„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.”. 

После става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Одредбе овог члана не искључују:  

1) право да се лицу чије је право повређено пруже потпуније 
информације;  

2) коришћење у грађанским и кривичним поступцима информација 
достављених у складу са овим чланом;  

3) право да се одбије давање информација којим би се признало 
учешће у повреди права или учешће ближе родбине у повреди права;  

4) примену одредаба о одговорности за злоупотребу добијених 
информација и одредаба којима се уређује заштита података о личности.”. 

Члан 45. 
После члана 70. додају се назив и члан 70а, који гласе:  

„Сходна примена других закона 

Члан 70а 

На поступак по тужби, предлогу за одређивање привремене мере, 
предлогу за обезбеђење доказа и правном леку сходно се примењују 
одговарајуће одредбе закона којим се уређује парнични поступак и закона којим 
се уређује поступак извршења и обезбеђења. 

На питања у вези са накнадом штете сходно се примењују одговарајуће 
одредбе закона којим се уређују облигациони односи.”. 

Члан 46. 
Назив члана 71. мења се и гласи: „Тужба за оспоравање права”. 

Члан 47. 
Назив члана 74. мења се и гласи: „Тужба за признање ауторства”. 
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Члан 48. 
После члана 74. додају се назив и члан 74а, који гласе: 

„Ревизија 

Члан 74а 

Ревизија је дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом 
степену у споровима који се односе на заштиту и употребу регистрованог 
индустријског дизајна или права из пријаве.”. 

Члан 49. 
Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 

7. став 1. овог закона о доступности јавности индустријског дизајна 
примењиваће се и у случају када у стандардним токовима пословања није 
постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату 
област на територији Европске уније или Европског економског простора 
сазнају за откривање индустријског дизајна. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
9. став 1. тачка 4) овог закона примењиваће се и у случају када је индустријски 
дизајн у супротности са ранијим дизајном који је постао доступан јавности након 
дана подношења пријаве за заштиту индустријског дизајна, или датума 
признатог права првенства, признавањем дизајна Европске уније, односно 
дизајна државе чланице Европске уније, а који је заштићен у Европској унији 
или држави чланици Европске уније од датума који претходи датуму 
подношења пријаве за заштиту индустријског дизајна у Републици Србији или 
датуму признатог права првенства такве пријаве.  

Oд дана приступања Републике Србије Европској унији одредба члана 
44. овог закона примењиваће се и у случају када се опрема брода или 
ваздухоплова регистрованог у другој земљи привремено нађе на територији 
државе чланице Европске уније, као и када се врши увоз резервних и 
припадајућих делова намењених поправци напред наведених возила и 
поправка истих у држави чланици Европске уније. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
45. овог закона о исцрпљењу права примењиваће се и у случају да је носилац 
права на индустријски дизајн, односно лице које је он овластио ставио у промет 
на територији Европске уније или Европског економског простора производ који 
садржи заштићени индустријски дизајн, односно производ који је обликован 
према заштићеном индустријском дизајну. 

Члан 50. 
Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по 

прописима по којима су започети. 

Члан 51. 
Подзаконски пропис за извршење овог закона биће донет у року од 

четири месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења подзаконског прописа из става 1. овог члана, примењују се 
одредбе прописа донетог на основу Закона о правној заштити индустријског 
дизајна („Службени гласник РС”, број 104/09), ако нису супротне овом закону. 
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Члан 52. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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