ПАТЕНТНО ПРАВО
Патент је право које се признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који има
инвентивни ниво и који је индустријски применљив.
Проналазак је техничко решење одређеног техничког проблема.
Предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и
примена поступка.
Патентно право штити носиоца права у погледу привредног искоришћавања патентираног
проналаска.
Субјект заштите
Право на заштиту проналаска има проналазач или његов правни следбеник или његов наследник
или у случајевима предвиђеним законом послодавац или његов правни следбеник.
Права проналазача
Проналазач има право да у том својству буде наведен у пријави за заштиту проналаска, списима,
регистрима, исправама и публикацијама у његовом проналаску.
Проналазач има право да ужива економске користи од свог пријављеног проналаска, односно од
проналаска заштићеног патентом или малим патентом.
Услови за заштиту проналаска
Новост проналаска
Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике. Стањем технике чини све што је доступно
јавности пре датума пријављивања проналаска, писаним или усменим описом, употребом или на
било који други начин.
Инвентнивни ниво проналаска
Проналазак има инвентивни ниво ако је за стручњака из одговарајуће области не произилази, на
очигледан начин, из стања технике.
Индустријска применљивост
Проналазак је индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или
употребити у било којој грани индустрије, укључујући и пољопривреду.

Садржина права
Носилац патента или малог патента има искључиво право да:
1. користи у производњи заштићени проналазак
2. ставља у промет предмете израђене према заштићеном проналаску
3. располаже патентом или малим патентом
У остваривању свог искључивог права на економско искоришћавање заштићеног проналаска,
носилац патента или малог патента има право да спречи свако треће лице које нема његову
сагласност да:
1. произдводи, нуди, ставља у промет или употребљава производ који је израђен према
заштићеном проналаску или да увози и складишти тај производ у наведене сврхе
2. примењује поступак који је заштићен патентом
3. нуди поступак који је заштићен патентом
4. производи, нуди, ставља у промет, употребљава, увози или складишти за те сврхе производ
директно добијен поступком који је заштићен патентом
5. нуди и испоручује производе који чине битне елементе проналаска лицима која нису овлашћена
за коришћење тог производа, ако је понуђачу или испоручиоцу познато или му је из околности
случаја морало бити познато да је тај производ намењен за примену туђег проналаска.

Трајање права
Патент траје 20 година рачунајучи од датума подношења пријаве Заводу за интелектуалну својину.
Мали патент траје 10 година рачунајући од датума подношења пријаве Заводу за интелектуалну
својину.
Проналасци из радног односа
Проналаском из радног односа сматра се:
1. Проналазак који запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно
наложене послове у вези са научно-техничким истраживањем и развојем, као и проналазак који
настане у извршавању уговора о истраживачком раду закљученог са послодавацем
2. Проналазак који није обухваћен тачком 1, а који запослени створи у везу са активностима
послодавца или коришћењем материјално-техничких средстава, информација и других услова које
је обезбедио послодавац.
3. Проналазак који запослени створи у року од годину дана од дана престанка радног односа, а
који би, да је створен у току радног односа, био проналазак из тачке 1. или 2.

