УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62
Позив на број 97 44018

Прималац: Завод за интелектуалну својину- Републичке административне таксе
Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (нпр. пријава за
признање права на индустријски дизајн, упис преноса права, одржавање важења дизајна за
период од пет година …), у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права, као и
пријавни (Д-број), односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за
интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви
наведени подаци осим броја.
НАПОМЕНА:
Висина такси прописана је Тарифом републичких административних такси, која чини
саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”,
бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,
54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15,
50/16, 61/17, 113/17, 3/18- исправка и 50/18– усклађени дин. износи).
ТАКСЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ВЕЗИ СА ПОСТУПЦИМА ПО ПРИЈАВАМА ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И РЕГИСТРОВАНИМ ПРАВИМА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Износ таксе
за правна
лица
(RSD)

Износ таксе
за физичка
лица
(RSD)

6.170

3.085

Такса ако пријава
индустријски дизајн

4.640

2.320

Такса ако пријава садржи два или
више индустријска дизајна, за други и
сваки следећи индустријски дизајн

За захтев за
међународно
регистровање
индустријског дизајна

7.700

3.850

За захтев за раздвајање
вишеструке пријаве
индустријског дизајна
на више појединачних,
односно вишеструких
пријава индустријског
дизајна

2.320

1.160

Такса за сваку појединачну, односно
вишеструку пријаву

2.320

1.160

Такса за сваку пријаву

Сврха уплате

Тарифни
број

За пријаву за признање
права на индустријски
дизајн
Тар. бр. 107

За издвојену
појединачну, односно

Објашњења

Тар. бр. 108

садржи

један

вишеструку пријаву
индустријског дизајна,
односно издвојене
појединачне, односно
вишеструке пријаве
индустријског дизајна
За резултат испитивања
подносилаца пријаве за
признање права на
индустријски дизајн

Тар. бр. 109

*За одржавање важења
индустријског дизајна
за период од пет година

У току поступка по пријави за
признање права на индустријски
дизајн, доказ о уплати се доставља уз
одговор на резултат испитивања

760

380

15.440

7.720

Такса за први индустријски дизајн

10.800

5.400

Такса за други и сваки следећи из
серије

9.250

4.625

Плаћа се годишња такса за први
индустријски дизајн

6.170

3.085

Плаћа се годишња такса за други и
сваки следећи индустријски дизајн

Тар. бр. 115
*За одржавање важења
индустријског дизајна
за период од шесте до
двадесетпете године

*НАПОМЕНА:
Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а
најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.
Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене може се уплатити у року од шест месеци од
почетка године за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним
бројем.

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

Тар. бр. 119

За уверење о
међународно
регистрованим
индустријским
дизајнима о којима се
води службена
евиденција код органа
надлежног за послове
интелектуалне својине

За уверење о праву
првенства за пријаву
индустријске својине

За захтев за повраћај у
пређашње стање

Тар. бр. 120

Тар. бр. 121

1.550

775

1.550

775

3.840

1.920

1.850

925

Такса за прво уверење до десет страна

470

235

Такса за свако следеће уверење истом
подносиоцу захтева до десет страна

30

15

3.840

1.920

Такса за сваку следећу страну преко
десете стране

За захтев за продужење
рока

1.550

775

2.320

1.160

3.090

1.545

1.550

775

30.870

15.435

Такса за први захтев до 30 дана

Тар. бр. 122

За исправу о признатом
праву индустријске
својине

Такса за сваки следећи захтев за сваки
започети месец продужења рока

Тар. бр. 123
За дупликат исправе о
признатом праву
интелектуалне својине

За предлог за
оглашавање ништавим
решења о признању
права на индустријски
дизајн

За решење по захтеву за
упис преноса права,
односно лиценце,
односно залоге или
других права на
индустријски дизајн,
односно права из
пријаве за признање
права на индустријски
дизајн

Тар. бр. 124
3.090

4.640

3.090

За резултат испитивања
у поступку одржавања у
важности индустријског
дизајна

За захтев да се пријава
индустријског дизана,

Такса за решења којима је (на основу
вишеструке пријаве) признато два или
више индустријских дизајна, поред
основне таксе, за други и сваки
следећи индустријски дизајн

4.640

Ако се захтев односи на један
индустријски дизајн, односно пријаву
за признање права на индустријски
дизајн

3.090

Ако се захтев односи на више
индустријских дизајна, односно на
више пријава за признање права на
индустријски дизајн, по сваком
индустријском
дизајну,
односно
пријави

1.160

Ако се захтев односи на један
индустријски дизајн, односно пријаву
за признање права на индустријски
дизајн

Тар. бр. 125

2.320
За решење по захтеву за
упис промене
пријављених или
признатих права
интелектуалне својине,
ако овим законом није
друкчије прописано

1.545

Такса за решења којима је признат
један индустријски дизајн

Тар. бр. 126

1.550

775

Тар. бр. 127

760

380

Тар. бр. 128

7.700

3.850

Ако се захтев за доношење решења из
става 1. овог тарифног броја односи на
више индустријских дизајна, односно
на више пријава за признање права на
индустријски дизајн, по сваком
индустријском
дизајну,
односно
пријави

Доказ о уплати се доставља уз одговор
на резултат испитивања

узме у поступак преко
реда

За захтев да се пријава
за признање патента,
односно малог патента,
претвори у пријаву за
признање
индустријског дизајна
или обрнуто

Тар. бр. 129

3.090

3.090

За извештај да ли је за
територију Републике
Србије неки облик тела,
слика или цртеж,
заштићен или
пријављен као дизајн

Тар. бр. 134л

3.040

3.040

За извештај да ли је за
територију Републике
Србије на име
одређеног лица
(предузетника,
привредног друштва
или другог правног
лица) заштићен или
пријављен дизајн

Тар. бр.134 љ

3.040

3.040

