ОСНОВНЕ ТАКСЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПЦИМА ПО ПРИЈАВАМА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНАТА, МАЛИХ ПАТЕНАТА И
СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

Сврха уплате

За пријаву за признање патента
када пријава садржи до 10
патентних захтева

За сваки следећи патентни захтев
преко десет патентних захтева
плаћа се додатна такса

Тарифни
број
107. став 1.
тачка 1)

107. став 1.
тачка 2)

Износ таксе
за правна
лица (RSD)

7.700

760

Износ таксе
за физичка
лица (RSD)

3.850

380

За пријаву за признање малог
патента

107. став 2.

За међународну пријаву патента
када пријава садржи до 10
патентних захтева

107. став 3.
тачка 1)

7.700

3.850

За сваки следећи патентни захтев
преко десет патентних захтева

107. став 3.
тачка 2)

760

380

За захтев за признање
сертификата о додатној заштити

107. став 6.

7.700

35.420

3.850

35.420

Објашњење
Износ таксе се умањује за 20% ако подносилац
пријаве уз пријаву поднесе превод назива
проналаска и апстракта на енглеском језику.
Ова такса покрива трошкове испитивања услова
из члана 99. Закона о патентима, трошкове објаве
пријаве, као и одржавања права за прве две
године од дана подношења пријаве.
Ако неки од прописаних услова нису испуњени,
Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми
резултата испитивања, да отклони уочене
недостатке. По пријему резултата испитивања
подносилац пријаве има обавезу да најкасније у
року који не може бити краћи од два месеца нити
дужи од три месеца од дана пријема резултата
испитивања отклони утврђене недостатке у које
спада и достављање доказа о уплати таксе за
подношење пријаве.
Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен
у року пријава ће бити одбачена.
Износ таксе се умањује за 20% ако подносилац
пријаве уз пријаву поднесе превод назива
проналаска и апстракта на енглеском језику.
Ова такса покрива трошкове испитивања услова
из чл. 99, 104. став 1. тач. 1), 2) и 4) и члана 163.
ст. 2-6. Закона о патентима, као и одржавања
права за прве две године од дана подношења
пријаве.
Ако неки од прописаних услова нису испуњени,
Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми
резултата испитивања, да отклони уочене
недостатке. По пријему резултата испитивања
подносилац пријаве има обавезу да најкасније у
року који не може бити краћи од два месеца нити
дужи од три месеца од дана пријема резултата
испитивања отклони утврђене недостатке у које
спада и достављање доказа о уплати таксе за
подношење пријаве.
Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен
у року пријава ће бити одбачена.
Такса се плаћа у износу увећаном за 50% у односу
на таксу прописану у овим тарифним бројем, ако
је међународна пријава патента поднета у
накнадном року од 30 дана по истеку рока за
улазак у националну фазу испитивања пријаве.
Ова такса покрива трошкове испитивања услова
из члана 119. ст. 1. и 4. Закона о патентима, као и
трошкове објаве података о захтеву за признање
сертификата.
Ако неки од прописаних услова нису испуњени,
Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми
резултата испитивања, да отклони уочене
недостатке. По пријему резултата испитивања
подносилац пријаве има обавезу да најкасније у
року који не може бити краћи од два месеца нити
дужи од три месеца од дана пријема резултата
испитивања отклони утврђене недостатке у које
спада и достављање доказа о уплати таксе за
подношење пријаве.
Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен
у року пријава ће бити одбачена.

За резултат испитивања
подносилаца пријаве за
признање патента, малог
патента, сертификата о додатној
заштити и међународне пријаве
патента
За захтев за објављивање пријаве
патента пре истека рока од 18
месеци од дана подношења
пријаве

109.

128.

760

380

7.700

3.850

За захтев за израду извештаја о
претраживању стања технике у
поступку по пријави патента
ако не постоји извештај о
међународном претраживању,
односно извештај о претходном
међународном претраживању

110. став 1.

15.440

7.720

За захтев за суштинско
испитивање пријаве за признање
патента, односно испитивање
признатног малог патента

110. став 2.

7.700

3.850

110. став 3.

12.340

6.170

1.550

775

2.230

1.160

123. став 1.

3.090

1.545

123. став2

1.550

775

За захтев за суштинско
испитивање међународне пријаве
за признавање патента који се
подноси у накнадном року
За први захтев за продужење рока
до 30 дана
За сваки следећи захтев за
продужење рока за сваки
започети месец продужења
За исправу о признатом праву
За дупликат исправе о признатом
праву
За објаву података о признатом
праву
За штампање патентног списа,
односно малог патента по страни

Ова такса покрива трошкове израде и издавања
резултата испитивања. Доказ о уплати ове таксе
се доставља уз одговор на резултат испитивања.

Пријава патента се објављује што је пре могуће
у службеном гласилу након истека рока од 18
месеци, рачунајући од датума подношења, а ако
је затражено право првенства, рачунајући од
датума тог првенства.
На захтев подносиоца пријаве, пријава патента
може се објавити и раније, али не пре истека
рока од три месеца од датума подношења.
Ако пријава патента испуњава услове прописне
чланом 99. Закона о патентима, Завод позива
подносиоца пријаве да у року од месец дана од
дана пријема позива поднесе захтев за израду
извештаја о претраживању и да плати таксу за
наведени извештај.
Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ
о уплати таксе не буде достављен у року пријава
патента ће бити одбачена.
Доказ о уплати ове таксе се доставља уз захтев за
суштинско
испитивање
пријаве
патента
најкасније у року од 6 месеци од дана објаве
извештаја о претраживању у службеном гласилу.
Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ о
уплати таксе не буде достављен у року пријава
патента ће бити одбачена.
Ова такса покрива трошкове испитивања
патентибилности пријаве патента према члану
104. Закона о патентима.
Ова такса обухвата таксу из тарифног броја 110.
став 2. и додатну таксу, због прекорачења рока, у
износу од 4.640 динара за правна лица, односно
2.320 за физичка.

122.

134а
134б

380
200

Завод доноси решење о признању патента
уколико су испуњени законски услови који
подразумевају и достављање доказа о извршеним
уплатама таксе за исправу о признатом праву,
објаву података о признатом праву и штампање
патентног списа.
Уколико докази о уплатама такси не буду
достављени у остављеном року пријава патента ће
бити одбачена.

ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА, ОДНОСНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПАТЕНТА
Година одржавања
права из пријаве за
признање патента,
односно за
одржавање патента
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Износ
таксе за
правна
лица
(RSD)
10.800
13.110
15.440
18.510
21.580
24.680
27.780
30.870
37.070
43.240
49.420

Износ
таксе за
физичка
лица
(RSD)
5.400
6.555
7.720
9.255
10.790
12.340
13.890
15.435
18.535
21.620
24.710

Објашњење

Наведене таксе су прописане тарифним бројем 111.
За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента,
годишња такса плаћа се у износу умањеном за 30%.
Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за
одржавање патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума
подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости обавезе.
Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року
од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.
Ако допунски патент постане основни патент, од наредне године у односу на годину у

55.590
61.760
67.940
74.110
80.280
86.460
92.630

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

27.795
30.880
33.970
37.055
40.140
43.230
46.315

којој је постао основни патент, плаћа се такса прописана за патент (без умањења 30%)
која је важила за допунски патент.

ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАЛОГ ПАТЕНТА
Година одржавања
права из пријаве за
признање малог
патента, односно за
одржавање малог
патента
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Износ
таксе за
правна
лица
(RSD)

Износ
таксе за
физичка
лица
(RSD)

10.800
13.110
15.440
18.510
21.580
21.580
21.580
21.580

5.400
6.555
7.720
9.255
10.790
10.790
10.790
10.790

Објашњење

Наведене таксе су прописане тарифним бројем 112.
Годишња такса за одржавање малог патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину,
рачунајући од датума подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости
обавезе.
Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року
од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.

ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

Година одржавања
сертификата о
додатној заштити
1.
2.
3.
4.
5.

Износ
Износ
таксе за
таксе за
правна
физичка
лица
лица
(RSD)
(RSD)
91.080
111.320
131.560
151.800
172.010

Објашњење

Наведене таксе су прописане тарифним бројем 113.
Годишња такса за одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се до почетка
године за коју се уплаћује такса, рачунајући од дана истека законског трајања патента, а
најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за период.
Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року
од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.

ОСТАЛЕ ТАКСЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПЦИМА ПО ПРИЈАВАМА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНАТА, МАЛИХ ПАТЕНАТА,
СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ, ПРИЗНАТИХ (РЕГИСТРОВАНИХ) ПРАВА

Тарифни број 107.

Износ таксе за
правна лица
(RSD)

За достављање примерака међународне пријаве патента међународном бироу и надлежном органу
за међународни решерш од стране Завода за интелектуалну својину
За достављање међународне пријаве патента међународном бироу као заводу примаоцу

Износ таксе
за физичка
лица (RSD)

7.700
3.840

Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о
којима се води службена евиденција
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине

1.550

775

1.550

775

1.850
470
30

925
235
15

3.840

1.920

Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна
3) сваку следећу страну преко десете стране
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове
интелектуалне својине

За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента односно малог патента или патента,
односно малог патента
За захтев за наставак поступка по пријави патента
За захтев за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права првенства у
поступку по међународним пријавама патената

3.850

1.925

3.850

1.925

3.090

1.545

30.870

15.435

Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању патента, односно малог патента,
односно решења о упису проширеног европског патента, односно европског патента у регистар
патената, односно сертификата о додатној заштити у регистар патената
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или других права патента,
односно малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог
патента или топографије

4.640

Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине,
ако овим законом није друкчије прописано

2.320

1.160

Тарифни број 126а.
За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за признање
патента, малог патента и топографије полупроводничког производа

1.010

Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности патента, односно малог патента

760

380

Тарифни број 129.
За захтев да се пријава за признање патента претвори у пријаву за признање малог патента или
обрнуто
За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање
дизајна или обрнуто

3.090
3.090

Тарифни број 130.
За захтев за прекид поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства
европске пријаве патента и европског патента, за сваку започету годину прекида
Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида поступка због решавања претходног
питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента
За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања претходног питања по захтеву за
проширење дејства европске пријаве патента и европског патента

7.700
1.230
1.230

Тарифни број 132.
За захтев да допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, постане основна
пријава за признање патента, односно основни патент
За захтев да се допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, веже за нову
основну пријаву за признање патента, односно за нови основни патент

3.090

1.545

3.090

1.545

Тарифни број 133.
За захтев за давање принудне лиценце

23.130
Тарифни број 134и.

За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података
којима располаже Завод за интелектуалну својину, по страни

30

Тарифни број 134ј.
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за
интелектуалну својину, по страни
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