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ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА
Национална фаза поступка по међународној пријави патента
ЗИС као назначени или изабрани Завод
( попунити п и с а ћ о м м а ш и н о м и л и р а ч у н а р о м )

1. Број и датум подношења РСТ пријаве: РСТ/

(86)

2. Број и датум објаве РСТ пријаве: WO

(87)
(71)

3. Подносилац пријаве:
Подаци о подносиоцу/има наведени су у међународној објави или су регистровани
од стране IB WIPO након међународне објаве
Промене података о подносиоцу/има пријавe које нису регистроване од стране IB
WIPO налазе се на посебном листу

(74)

Попуњава

подносилац пријаве

2. П ун ом о ћ ни к:

*Т ел :

*Е- ma i l:

*Ф ак с:
(54)

5. Назив проналаска:
•

на српском језику:

•

на е н гл е с ко м је зи к у* :

*Уписати само уколико РСТ пријава није поднета на енглеском језику

6. Основ за приступање по међународној пријави патента пред ЗИС
6.1. Поступање пред ЗИС као назначеним Заводом (РСТ I) засновати на следећим документима:
Међународној пријави патента објављеној од стране IВ WIPO (опис, сви патентни захтеви,
нацрт) и у одговарајућем случају, измењеним патентним захтевима у смислу члана 19. РСТ.
Приложеном опису, патентним захтевима и нацрту
Уколико је потребно. додатно објашњење доставити на посебном листу.

6.2. Поступање пред ЗИС као изабраним Заводом (РСТ II ) засновати на следећим документима:
Међународној пријави патента на којој је IPER заснован, и у одговарајућем случају,
измењеним патентним захтевима, у смислу члана 34. РСТ.
Приложеном опису, патентним захтевима и нацрту
Уколико је потребно. додатно објашњење доставити на посебном листу.

* Подаци који се односе на број телефона, е-mail и факс нису обавезни, али пожељно их је унети ради лакше
комуникације

7. Превод пријаве (означити одговарајући квадрат)
7.1. Поступање пред ЗИС као назначеним / изабраним Заводом (РСТ I + II)
Превод међународне пријаве патента (опис, патентни захтеви, текст на нацрту) како је
оригинално поднета, апстракт како је објављен од стране IB WIPO и назначења која се односе

Попуњава

подносилац пријаве

на биолошки материјал, у смислу Правила 13bis.3 и 13 bis.4 РСТ, који садржи:
_____

страница описа,

_____

патентних захтева,

_____

слика нацрта
апстракт

7.2. Поступање пред ЗИС као изабраним Заводом (РСТ I)
Превод измењених патентних захтева, у смислу члана 19. РСТ, уколико су измењени
патентни захтеви основ за поступање пред ЗИС, који садржи

патентних захтева.

7.3. Поступање пред ЗИС као изабраним Заводом (РСТ II)
Превод измењених патентних захтева, у смислу члана 34. РСТ, уколико су измењени
патентн захтеви основ за поступање пред ЗИС, који садржи
8. Прилози:
Извештај о међународном
претраживању (ISR)

патентних захтева.

Извештај о претходном
међународном испитивању (IPER)

Изјава о основу стицања права на
подношење пријаве, односно изјаве у
смислу Правила 51 bis 1 РСТ

Доказ о плаћеној такси у износу од
динара (
патентних захтева,
улазак у националну фазу у
месецу)

Објава РСТ пријаве (РСТ pamphlet)

Доказ о депоновању биолошког материјала

Уредно пуномоћје

Други прилози

Попуњава Завод

9. Потпис и печат пуномоћника
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