ТАКСЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ ПРЕТРАЖИВАЊА
ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
У овом делу се налазе обједињене таксе на једном месту за услуге претраживања (решерша) патената,
жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла, а које нису саставни део поступака које води
Завод по пријави за неко од наведених права. Извештаји о претраживању служе у информативне сврхе
како би подносилац захтева могао да стекне увид у стање заштите по предмету за који подноси захтев за
претраживање.
Износи такси за услуге претраживања патентне документације, жигова, дизајна као и израде извештаја
према врсти претраживања саставни су део „Закона о републичким административним таксама“ чији
саставни део чине и усклађени динарски износи републичких административних такси из Тарифа
републичких административних такси („Сл. Гласник РС 50/18.г.). Нови усклађени износи такси се
примењују од 1. јула 2018. године.
Таксе се плаћају уплатом износа према тарифном броју у банци, пошти или путем електронског плаћања и
доказ о уплати се доставља уз захтев за израду извештаја о претраживању. У захтеву који се подноси у
слободној форми, а за решерше жигова и дизајна постоје и обрасци доступни у релевантном делу сајта за
наведена права (према носиоцу права и према изгледу знака/дизајна), треба навести врсту претраживања и
доставити неопходне податке у зависности од изабране услуге. Ти подаци нпр. у случају претраживања
патентне документације могу бити: библиографски подаци, име подносиоца/проналазача, технички опис
проналаска, патентни захтеви, цртеж проналаска где је неопходан, структурна формула једињења, итд.
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСИ
Рачун за уплату таксе: 840-30880845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину Републике Србије
Сврха плаћања: На уплатници обавезно наведите сврху плаћања, нпр. „За извештај о претраживању
патентне документације према Тарифном броју 134д“

Тарифни број са описом врсте претраживања

Износ у дин.

Тарифни број 134в
За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података,
подносилац захтева плаћа :
1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у
расположивим националним и међународним базама патентних докумената са
2.020
навођењем библиографских података до 10 патентних докумената
- са навођењем библиографских података преко 10 патентних докумената за сваки
140
следећи документ
2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима
2.480
у расположивим националним и међународним базама патентних докумената
3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу РС/YU
460
броја патентног документа
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%
Тарифни број 134г
За претраживање патентне документације у расположивим националним и
међународним базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши
стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке, подносилац захтева
4.050
плаћа
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%
Тарифни број 134д
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења и
других података, подносилац захтева по једном техничком решењу плаћа:
1) за претраживање у расположивим националним и међународним базама патентних
15.690
докумената ако у захтеву није наведен носилац права
2) за претраживање у расположивим националним и међународним базама патентних
10.420
докумената ако је у захтеву наведен носилац права
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%
Тарифни број 134ђ
За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости
техничког решења које се врши у расположивим националним и међународним базама
патентних докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који
12.550
садржи опис техничког решења и патентне захтеве, подносилац захтева плаћа
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%
Тарифни број 134е
За израду извештаја о патентибилности техничког решења, а на основу захтева који
садржи детаљан опис техничког решења и патентне захтеве, подносилац захтева плаћа
17.810
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%

Тарифни број 134ж
За израду извештаја у погледу патентне заштите у Републици Србији и то:
1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих
ознака) када није наведен носилац права
2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих
ознака) када је наведен носилац права
3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека
када није наведен носилац права
4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека
ако је наведен носилац права
Напомена: Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја
плаћа се у износу увећаном за 50%
Тарифни број 134з
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу
конкретног писаног захтева странке за прва два сата претраживања
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне на основу конкретног
писаног захтева странке за трећи и сваки наредни сат претраживања
Тарифни број 134и
За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база
података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по
страни плаћа
Тарифни број 134ј
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације
Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа
Тарифни број 134к
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације
роба и услуга
2) ако списак производа и услуга обухвата више од три класе међународне
класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен
као ознака географског порекла
Тарифни број 134л
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж,
заштићен или пријављен као индустријски дизајн
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (физичког
лица, предузетника, привредног друштва или другог правног лица), заштићен или
пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла

16.290
9.310
19.940
11.540

2.020
510

30

10

2.020
300
2.020
3.040

3.040

