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У почетку беше...
Први патент регистрован у Србији

„Казан за печење ракије“.
Патент је признат Милану Т.
Јовановићу из Новог Сада, 14.
децембра 1909, а први пут је
регистрован под бројем 48722 у
Аустроугарској. Након оснивања
Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца и Завода 15. новембра
1920. године, патент је пренет у
новоосновану Управу за заштиту

интелектуалне својине.
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МСП – генератор развоја националне
економије

• 99,8 % од свих привредних друштава у Србији
• Око 222 000 предузетника

Национална стратегија одрживог развоја

Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст

Развој запослености и смањење незапослености

РАЗВОЈ МСП

Улога МСП у привредном развоју
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Развој МСП – интелектуална својина
Дракер: “Свако предузеће мора постати светски конкурентно, чак
иако производи или прoдаје само на локалном односно регионалном
тржишту”

Конкурентност више није локална – не познаје границе:

МСП Велики привредни субјекти

величина

позиција на тржишту

финансијска моћ

интелектуална својина

Завод за интелектуалну својину

Конкурентност МСП
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едукација
заштита

и.с.

комерцијализација

спровођење права

и.с.

Конкурентност МСП
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Интелектуална

својина Комерцијализација

Комерцијализација и.с. 
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

1920. год - Управа за заштиту индустријске
својине

Краљевина Србија - jедна од 11 држава оснивача
Париске уније 1883. год.

• Припрема предлога закона и подзак. аката
• Заступање Србије при међународним

органзацијама за интелектуалну својину

• Заштита права индустријске својине

• Вођење евиденције депонованих аутор. дела
• Надзор над радом организација за

кол. остваривање ауторског и сродних права
• Пружање информација

• Надлежан за координацију и спровођење

Националне стратегије интелектуалне својине

Завод за интелектуалну својину
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ТРАДИЦИЈА ИНОВАЦИЈА+

Ново лице Завода

Завод за интелектуалну својину
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• Основан у јануару 2010. год.
• EУ пројекат који имплементира ЕПО
• Инфраструктура – ново “лице” Завода
• Тим специјално обучених стручњака

ЕИЦ

транспарентност

непристрасност

отвореност

интегритет
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Мисија: пружање низа услуга у свим областима интелектуалне

својине и јачање иновационих капацитета, а на тај начин пружање

подршке РС у развоју конкурентне и динамичне привреде засноване за

знању

Визија: свест о незаменљивом месту интелектаулне својине у
савременом друштву

Циљ: подизање свести о значају интелектуалне својине

ЕИЦ
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ТРЖИШНИ

ИНСПЕКТОРАТИ

ДРУГЕ

ИНСТИТУЦИЈЕ

ПРИВРЕДНА

ДРУШТВА

(МСП)

УНИВЕРЗИТЕТИ
НАУЧ. ИСТРАЖ.
ИНСТИТУТИ

БИЗНИС

ИНКУБАТОРИ

Едукативно-
Информативни

Центар

УПРАВА

ЦАРИНА

МУП

НАРР

КАНЦЕЛАРИЈА

ЗА ТТ

МИНИСТАРСТВА

И ДРУГИ ДРЖАВНИ

ОРГАНИ

ПРИВРЕДНЕ

КОМОРЕ

СУДОВИ

ЈАВНОСТ И

ПОЈЕДИНЦИ

Мрежа корисника

ЕИЦ
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Услуге Завода

• Информисање

Регистри Завода

“Гласник интелектуалне својине”
Базе података на Интернет сајту Завода

Јавна (on line) читаоница Завода

Комерцијални решерши

• Учешће на сајмовима и научним скуповима

• Предавања

• ЕИЦ Билтен и стручне публикације

• Координација између органа надлежних за спровођење права и.с.

• Подршка у оснивању и раду Центра за трансфер технологије (Б.У.)

• Организовање семинара и конференција

• Промовисање интелектуалне својине путем медија

Услуге
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Комерцијални решерш:

Патената

• Библиографски решерш

• Решерш по предмету проналска

• Решерш стања технике

Жигова

• Решерш по носиоцу жига

• Решерш по знаку

Индустријског дизајна

износе накнада можете погледати на:
www.zis.gov.rs/sr/home/naknade.html

Услуге
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Нове услуге за МСП

info.eic@zis.gov.rs

ДОБРОДОШЛИ !

Услуге
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Дијагностика је процена свих фактора интелектуалне својине било

ког предузећа, стављањем ИС у одговарајући контекст и узимајући
у обзир многе параметре. Дизајнирана је за сва предузећа која
желе да процене своју снагу у области ИС и да је користе за свој

развој.

До сада смо дијагностику ИС обавили у 14 привредних друштава:

Targon, SDD, Foodland, Yuhor, Izoterm Plama, Radijator, Melany, Beocapra, 
Metalflex, Jankovic Company, Desing, Portakrono, Bučan System

info.eic@zis.gov.rs

Активности
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Активности

Отворена врата се одржавају у Заводу за интелектуалну својину

сваког трећег четвртка у месецу са почетком у 12 часова.

МСП и остали корисници могу добити информације о:

• попуњавању захтева за признање права;
• обавезним елементима пријава;
• ономе што не може бити предмет заштите;
• фазама поступка;
• трошковима заштите по фазама поступка...

21.04.2011.год.         19.05.2011.год.                        16.06.2011.год.

info.eic@zis.gov.rs
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Билтен

Услуге
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До сада смо закључили:

• Меморандум о разумевању са ПКС и Регионалним ПК

Одржани семинари у ПКБ, РПК: Сремска Митровица, Ваљево, Зрењанин, 
Краљево, Крагујевац, Панчево. 

• Меморандум о разумевању са Правосудном академијом

У току је израда методологије за будућу систематизовану обуку судија и

тужилаца – обука заказана за септембар.

• Меморандум о разумевању са НААР

Одржан семинар у Заводу у оквиру пројектаWIPO, а имплементиран од
стране Одељења за Мала и средња предузећа организације WIPO и ЕИЦ-
а, на коме су присуствовали представници НААР широм Србије
Заједничко учествовање на сајмовима

Услуге
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До сада смо урадили:
• обавили 14 дијагностика интелектуалне својине
• одржали 36 предавања у:

привредним коморама

бизнис иновационим центрима

одборима за иновацију

удружењима иноватора

вишим школама и на факултетима

научно-истраживачким институтима
оквиру сајмова и конференција организованих за МСП

• свакодневно одговарали на питања свих наших корисника :
телефоном: 011 2025800
e – mail: info.eic@zis.gov.rs
лично: Кнегиње Љубице бр.5, Београд

Услуге
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Дођите да заједно претражујемо!

Најсавременија учионица са 13 рачунара опремљених за
претраживање база патената, индустрјског дизајна и жигова

До сада су овде били студенти и инжењери, а у априлу у госте
нам долазе запослени у научно-истраживачким институтима

Услуге

21 од 23



Пoсетите нас
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Биљана Ремовић, саветник
bremovic@zis.gov.rs

Завод за интелектуалну својину

Кнегиње Љубице 5
11000 Београд
www.zis.gov.rs


