
 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА 

ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ  

 

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88/11 - 

 

Члан 1. 

 У Закону о заштити права оплемењивача биљних сорти 

(„Службени гласник РС”, број  41/09), у члану 2. тачка 2) брише се. 

 

Члан 2. 

 У члану 4. ст. 2. и 3. речи: „створили, открили или развили сорту” 

замењују се речима: „створили или открили и развили сорту”.  

  

Члан 3. 

 У члану 7. став 2. тач. 2) и 3) мењају се и гласе:  

„2) уговором о отуђењу материјала сорте између привредних 

друштава повезаних капиталом где је једно од тих привредних друштава 

власник другог или између привредних друштава која су у власништву трећег 

привредног друштва, под условом да отуђење материјала сорте није у сврху 

коришћења сорте; 

3) уговором на основу кога се у име оплемењивача умножава 

репродукциони материјал сорте и на основу кога се власништво умноженог 

материјала враћа оплемењивачу;”. 

 

Члан 4. 

 У члану 8. став 1. речи: „у изражавању најмање једне особине која 

је последица утицаја генотипа или комбинације генотипова” и запета бришу се.  

 

Члан 5. 

 У члану 9. став 1. речи: „изражавању особина које су укључене у 

испитивање различитости” замењују се речима: „изражавању  релевантних 

особина”.    

 

Члан 6. 

 У члану 10. став 1. речи: „њене особине које су биле предмет 

испитивања различитости ” замењују се речима: „њене релевантне особине”. 

 

Члан 7. 

 У члану 11. став 2. тачка 3) мења се и гласи:  

„3) мора бити такво да не доводи у забуну или проузрокује 

недоумице у погледу особина, вредности или идентитета сорте, односно 

идентитета оплемењивача, а нарочито се мора  разликовати од сваког имена које 

на територији других чланица UPOV-а носи нека друга сорта која припада истој 

или блиској биљној врсти;”. 

Тач. 4), 5) и 6) бришу се.  

У ставу 4. речи: „Одредба става 3. овог члана не може утицати на 

раније стечена права трећих лица” замењују се речима: „На раније стечена права 

трећих лица не сме се утицати”.    
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Члан 8. 

У члану 12. став 3. реч: „регистровано” брише се.  

 

 

Члан 9. 

У члану 19. став 1. речи: „у огледном пољу, лабораторији или 

друга неопходна испитивања” бришу се.  

У ставу 2. речи: „у огледном пољу, лабораторији или других 

испитивања” бришу се. 

 

Члан 10. 

 У члану 25. став 2. после речи: „под условима” додају се речи: „и 

ограничењима”.  

 У ставу 4. речи: „директно од репродукционог или убраног 

материјала заштићене сорте из става 3. овог члана неовлашћеним коришћењем 

репродукционог или убраног материјала, могу се вршити само на основу 

овлашћења носиоца права оплемењивача, осим ако је носилац права 

оплемењивача имао разумне могућности да користи своје право оплемењивача у 

односу  на тај репродукциони или”  замењују се речима: „директно од убраног 

материјала заштићене сорте из става 3. овог члана неовлашћеним коришћењем 

убраног материјала, могу се вршити само на основу овлашћења носиоца права 

оплемењивача, осим ако је носилац права оплемењивача имао разумне 

могућности да користи своје право оплемењивача у односу  на тај”. 

 У ставу 6. после речи: „Сорта”  додају се речи: „из става 5. тачка 

1) овог члана”.  

 

Члан 11. 

 У члану 26. став 2. речи: „из члана 25. став 6. тач. 1) и 2) овог 

закона” замењују се речима: „из члана 25. став 5. тач. 1) и 2) овог закона”.  

 

Члан 12. 

 У члану 27. став 1. тачка 2) после речи: „извоз материјала те 

сорте” додају се речи: „који може да се употреби за њену репродукцију,”.   

 

Члан 13. 

 Члан 28. мења се и гласи:   

„Од дана објављивања захтева за додељивање права 

оплемењивача до дана доношења решења о додељивању права оплемењивача, 

под условом да се то право додели, оплемењивач се сматра носиоцем права 

оплемењивача у односу на свако лице које је током овог периода обављало 

активности за које је неопходно овлашћење носиоца права оплемењивача из 

члана 25. овог закона, а после доделе права оплемењивача, носилац права 

оплемењивача може поднети тужбу против тог лица.” 

 

Члан 14. 

 У члану 30. став 1. мења се и гласи: 

 „Носилац права оплемењивача може право коришћења заштићене 

сорте из члана 25. овог закона (у даљем тексту: лиценца), у целини или 
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делимично, да уступи другом лицу, на основу уговора о лиценци, која може 

бити искључива или неискључива лиценца”.   

 

Члан 15. 

 У члану 31. став 1. речи: „само из разлога националне или друге 

изузетне потребе (заштита здравља и исхрана становништва, заштита јавног 

интереса у областима од виталног значаја за друштвено-економски и 

технолошки развој)” замењују се речима: „само из разлога општег интереса 

(националне или друге изузетне потребе у сврху заштите здравља и исхране 

становништва и заштите јавног интереса у областима од виталног значаја за 

друштвено-економски и технолошки развој).”  

 

Члан 16. 

У члану 32. став 1. после речи: „издаје се” додају се речи: „само из 

разлога општег интереса,”.  

Став 2. мења се и гласи:  

„Обим и трајање обавезне лиценце ограничени су на разлоге 

општег интереса за које је обавезна лиценца издата.”   

 

Члан 17. 

У члану 35. став 2. после речи: „плати” додаје се реч: 

„одговарајућу”. 

 

Члан 18. 

У члану 37. став 1. тачка 2)  реч: „довољно” брише се.   

После става 2. додаје се став 3, који гласи:  

„Решење о оглашавању решења о додељеном праву оплемењивача 

ништавим Министарство уписује у Регистар заштићених биљних сорти и 

објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије.” 

 

Члан 19. 

 У члану 39. став 1. речи: „на огледном пољу и у лабораторији” 

бришу се. 

 

Члан 20. 

 У члану 41. став 1. после речи: „од дана сазнања за повреду права 

оплемењивача” додају се речи: „и о идентитету лица које је повредило право 

оплемењивача.” 

 

Члан 21. 

У члану 48. став 1. тачка 1) речи: „име сорте која је заштићена у 

чланици UPOV-а” замењују се речима: „име заштићене сорте”, а речи: „(члан 

11. став 2. тачка 4)”  замењују се речима: „(члан 11. став 2. тачка 3)”.  

 

Члан 22. 

У члану 52. став 1. тачка на крају  замењује  се запетом и додају се 

речи: „у ком случају се при разматрању захтева неће утврђивати новитет сорте”.  
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Члан 23. 

У члану 13. став 2, члану 16. став 2, члану 20. став 4, члану 21. 

став 2. и  члану 38. став 1. тачка 3) речи: „у року од 30  дана” замењују се 

речима: „у року од 60  дана”.  

 

Члан 24. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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