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IP Insight
У овом издању кратки прикази:
 начина заштите индустријског дизајна у Републици Србији
 поступка за признање права заштите индустријског дизајна у
Републици Србији

 поступка депоновања индустријског дизајна, као ауторског дела, код
Завода за интелектуалну својину Републике Србије

Питајте
Уколико имате било каквих
питања, биће нам задовољство
да нам се обратите
Душан Ракитић, водећи партнер
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Начини правне заштите дизајна у Републици Србији
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Дизајн, као тродимензиноални или дводимензионални облик индустријског или
занатског производа, може бити заштићен истовремено правом заштите
дизајна и ауторским правом.
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Заштиту правом заштите индустријског дизајна одликује
 формални управни поступак заштите 
(право настаје донешењем решења о
признању и уписом у регистар
Завода за интелектуалну својину);
 територијална ограниченост,
односно важење само на
територијама држава у којима је
признат;

формални управни поступак заштите
(право настаје донешењем решења о
признању и уписом у регистар
Завода за интелектуалну својину);

 територијална ограниченост,
односно важење само на
територијама држава у којима је
признат.

Заштиту ауторским правом одликује
 неформалност заштите (право
настаје у тренутку настанка дела
које се штити ауторским правом);

 трајање за живота аутора и
седамдесет година после његове
смрти;

 важење права које није
територијално ограничено;

 несигурност заштите због велике
вероватноће неовлашћеног
копирања;

 отежано доказивање постојања
права у случају евентуалног судског
спора.

Наш тим за интелектуалну
својину
Наш тим за интелектуалну
својину пружа услуге клијентима
у свим фазама пословног
развоја – како физичким лицима
тако и веиким корпорацијама –
и у свим аспектима њиховог
пословања који укључује
стицање, комерцијализацију и
зашиту интелектуалне својине.

Да сазнате више о тиму и
нашој стручности молимо Вас
да посетите:
www.spechtboehm.com
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Поступак
Србији

признања дизајна у Републици

Заштита индустријског дизајна за територију Републике
Србије остварује се у управном поступку пред Заводом
за интелектуалну својину Републике Србије (домаћа
заштита).
Могуће је тражити заштиту за територију Републике
Србије
и преко Међународног бироа Светске
организације за интелектуалну својину на основу
Хашког споразума (међународна заштита).
Ако Завод за интелектуалну својину утврди да су
испуњени услови за признање права (новост и
индивидуалност) доноси решење о признању и уписује
право у свој регистар.

Поступак депоновања дизајна као ауторског дела
код Завода за интелектуалну својину Републике
Србије
Ако се индустријски дизајн штити само ауторским
правом, како би се олакшало доказивање о постојању
индустријског дизајна за случај евентуалног спора,
могуће је депоновати индустријски дизајн код Завода за
интелектуалну својину Републике Србије, који ће издати
потврду о депоновању.

Уколико желите да сазнате више о правној заштити
индустријског дизајна, наша канцеларија ће Вам са
задовољством пружити детаљније информације.

По престанку права заштите индустријског дизајна,
индустријски дизајн наставља да се штити ауторским
правом.

Ограничење одговорности
Посебан и детаљан савет би требало да буде затражен пре
предузимања или пре уздржавања од предузимања било
каквих радњи који се тичу коментара учињених у овом
издању, а чија је сврха да обезбеди сажет приказ
одговарајуће тематике. Информације изнете у оквиру овог
издања су тачне на дан објављивања истога. Наша
канцеларија не сноси одговорност било за садржину било за
линкове ка другим сајтовима који могу престати да раде у
будућности.
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