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      Република Србија 

      Завод за интелектуалну својину 

      Кнегиње Љубице број 5 

      11000 Београд 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ПРИЗНАЊЕ 
 

 
 

☐  ПАТЕНТА                                                                                   ☐  МАЛОГ ПАТЕНТА 

Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод 

(попунити писаћом машином или рачунаром) 

Поље број I   НАЗИВ ПРОНАЛАСКА                                                                                                                            (54) 

На српском језику:       

Поље број II       БРОЈ И ДАТУМ ОБЈАВЕ РСТ ПРИЈАВЕ (97) 

Број РСТ пријаве:        

Датум објаве РСТ пријаве:       

Поље број III         ОСТАЛИ ПОДАЦИ О РСТ ПРИЈАВИ 

☐  Остали подаци о РСТ пријави одговарају подацима у међународној објави или су регистровани од стране IB WIPO 

након међународне објаве 

☐  Промене података о носиоцима патента / проналазачима које нису регистроване од стране IB WIPO унете су у 

додатни лист у наставку овог захтева 
 
 
 
Поље број IV         ПУНОМОЋНИК                                                                    (74) 

 
Име и презиме / Пословно име: (презиме / 
пословно име уписати великим словима) 

      

Улица и број, поштански број и место: 

      

Број телефона: 

      

Број факса: 

      

Е-пошта: 
      

Поље број V        АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

(ово поље се попуњава ако подносилац пријаве, заједнички представник или пуномоћник жели да се достављање поднесака врши на 
другој адреси од његове наведене адресе) 

Улица и број, поштански број и место 

Поље број VI        НАЧИН ДОСТАВЉАЊА 

☐  Подносилац је сагласан да Завод врши достављање писмена искључиво електронским путем у форми електронског 

документа (у овом случају неопходна је регистрација на порталу „еУправе“) 

☐  Подносилац је сагласан да Завод врши достављање писмена у папирној форми 

(28 March 2022) 

  

Попуњава Завод 

Број пријаве (21) 

  

Датум пријема Признати датум подношења (22) 

  

Печат и потпис  
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Поље број VII        ОСНОВ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО МЕЂУНАРОДНОЈ ПРИЈАВИ ПАТЕНТА ПРЕД ЗИС 

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 

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 

Поље број VIII        ПРЕВОД ПРИЈАВЕ 

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  

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

              страница описа 

              патентних захтева 

              слика нацрта 

      ☐   апстракт 

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. 

3. Поступање пред ЗИС као изабраним Заводом (РСТ II) 

☐  Превод измењених патентних захтева, у смислу члана 34. РСТ, уколико су измењени  

патентни захтеви основ за поступање пред ЗИС, који садржи       патентних захтева. 

Поље број IX        СПИСАК ПРИЛОГА И ПОТПИС 

Прилози уз захтев: 

☐  Извештај о међународном 

претраживању (ISR) 

☐  Изјава о основу стицања права 

на подношење пријаве, односно 
изјаве у смислу Правила 51 bis 1 
РСТ 

☐  Објава РСТ пријаве (РСТ 

pamphlet) 

☐  Извештај о претходном 

међународном испитивању (IPER) 

☐  Доказ о плаћеној такси за 

подношење 

☐  Уредно пуномоћје 

☐  Други прилози 

ПОТПИС подносиоца пријаве или 

пуномоћника или заједничког представника 

(испод потписа унети читко пуно име и презиме) 
 
 
 
 

 

   ______________________________________ 

* Печат уколико је потребан у складу са законом 

(28 March 2022) 

  



Образац PCT/RS-П/МП, додатни лист 

(28 March 2022) 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О НОСИОЦИМА ПАТЕНТА/ПРОНАЛАЗАЧИМА КОЈЕ НИСУ УПИСАНЕ ОД СТРАНЕ IB WIPO 

Име и презиме / Пословно име: (презиме 
/ пословно име уписати великим словима) 

      

Улица и број, поштански број, место и 
држава: 

      

Број телефона: 

      

Број факса: 

      

И-мејл: 

      
Држављанство:       (попунити само за физичка лица) 

☐  Ово лице је само подносилац пријаве 

☐  Ово лице је подносилац пријаве и проналазач 

☐  Ово лице је само проналазач 

Име и презиме / Пословно име: (презиме 
/ пословно име уписати великим словима) 

      

Улица и број, поштански број, место и 
држава: 

      

Број телефона: 

      

Број факса: 

      

И-мејл: 

      
Држављанство:       (попунити само за физичка лица) 

☐  Ово лице је само подносилац пријаве 

☐  Ово лице је подносилац пријаве и проналазач 

☐  Ово лице је само проналазач 

Име и презиме / Пословно име: (презиме 
/ пословно име уписати великим словима) 

      

Улица и број, поштански број, место и 
држава: 

      

Број телефона: 

      

Број факса: 

      

И-мејл: 

      
Држављанство:       (попунити само за физичка лица) 

☐  Ово лице је само подносилац пријаве 

☐  Ово лице је подносилац пријаве и проналазач 

☐  Ово лице је само проналазач 

Име и презиме / Пословно име: (презиме 
/ пословно име уписати великим словима) 

 

Улица и број, поштански број, место и 
држава: 

      

Број телефона: 

      

Број факса: 

      

И-мејл: 

      
Држављанство:       (попунити само за физичка лица) 

☐  Ово лице је само подносилац пријаве 

☐  Ово лице је подносилац пријаве и проналазач 

☐  Ово лице је само проналазач 

 




