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ORGANIZACIJE (EPO) UGOSTILA PREDSJEDNICU EUROPSKOG PATENTNOG
UREDA ALISON BRIMELOW
U TOJ PRIGODI SVEČANO JE OTVOREN INFORMACIJSKI CENTAR ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zagreb, 22. siječnja 2008. – Povodom prijema Republike Hrvatske u punopravno
članstvo Europske patentne organizacije (European Patent Organisation - EPO), od 1.
siječnja 2008. godine, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) organizirao je
konferenciju za medije kojoj su nazočili predsjednica Europskog patentnog ureda
(European Patent Office – EPO) kao izvršnog tijela Europske patentne organizacije
Alison Brimelow, državna tajnica za poduzetništvo u Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva Tatjana Kesić Šapić, predstavnik Delegacije Europske komisije u
Hrvatskoj Constantino Longares Barrio, te ugledni hrvatski gospodarstvenici Gordana
Kovačević, predsjednica Uprave Ericssona Nikole Tesle, Darko Marinac, predsjednik
Uprave Podravke i predsjednik Uprave Plive Hrvatska dr. Matko Bolanča. Tom prilikom
je najavljen i službeni završetak projekta „CARDS 2003 – Jačanje sustava zaštite
intelektualnog vlasništva“. Nakon susreta s novinarima upriličeno je svečano otvorenje
novog Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo Zavoda (INCENTIV) koji će
pojedincima i tvrtkama pružati stručne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva.
Konferenciju za medije je otvorio ravnatelj DZIV-a Željko Topić, podsjetivši sve okupljene
na niz aktivnosti koje je tijekom proteklih nekoliko godina Državni zavod za intelektualno
vlasništvo poduzeo na unaprjeđenju nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u
Hrvatskoj, čime su provedene brojne mjere iz Strategije Vlade na području intelektualnog
vlasništva. „Rezultat svih tih aktivnosti je i punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj
patentnoj organizaciji“ naglasio je Topić i dodao da je otvorenje Informacijskog centra za
intelektualno vlasništvo pokazatelj odlučnosti da se predan rad na ovom području nastavi s
orijentacijom na krajnje korisnike -

tvrtke i pojedince čije se poslovanje temelji na

razvoju ili korištenju novih tehnologija, ponudi novih i prepoznatljivih robnih ili uslužnih
proizvoda potrošačima, ili pak na kreativnosti. „Za trajni poslovni uspjeh u suvremenim
uvjetima poslovanja neophodno je dobro upravljanje vlastitim intelektualnim vlasništvom,
odnosno dozvoljeno korištenje tuđega“ pojasnio je Topić.
Državna tajnica za poduzetništvo u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tajana
Kesić Šapić čestitala je DZIV-u na uspješno obavljenom poslu i podsjetila na činjenicu da se
njezino ministarstvo trudi osigurati infrastrukturu, pozitivno ozračje i financijska sredstva
za čvrstu i efikasnu vezu između intelektualnog vlasništva i proizvodnje.
Iz pozicije čelne osobe jedne od vodećih hrvatskih tvrtki čije se poslovanje temelji na
intelektualnom vlasništvu, Gordana Kovačević, predsjednica Uprave tvrtke Ericsson Nikola
Tesla, je naglasila da je snaženje intelektualnog kapitala svake zemlje važan preduvjet
njenom gospodarskom, ekonomskom i socijalnom prosperitetu, te da upravo zato
inovativnost u svemu što radimo postaje ključ razvoja svakog društva pa tako i našeg.
„Kao što primjer velikog svjetskog znanstvenika Nikole Tesle pokazuje, inovativnost i
kreativnost nisu privilegij velikih i moćnih. Ljudi su ti koji čine razliku. Upravo zbog toga,
kako to često ističemo, ljudi su najveća vrijednost koju neka organizacija i društvo mogu
imati. Kako bismo mogli ubirati plodove koje donosi kreativni i intelektualni potencijal
svake organizacije i društva u cjelini, treba taj potencijal znati prepoznati, strateški
usmjeriti te poticati njegov stalni razvoj. Zato je naše priključenje europskim
organizacijama, poput Europske patentne organizacije, samo dodatni motiv i poticaj
generiranju novih ideja i zamisli hrvatskih stručnjaka“ naglasila je Kovačević.
Na njezino izlaganje nadovezao se predsjednik Uprave Podravke Darko Marinac tvrdnjom
da inovativnost i kreativnost nisu privilegij bogatih, ali zaštita proizvoda ipak jest,
potkrijepivši to Podravkinim iskustvom iz borbe za zaštitu Vegete od falsifikata. Naime,
zaštitu Vegete Podravka lakše ostvaruje u Rusiji, Srbiji i Hrvatskoj, nego li je to slučaj u
pojedinim razvijenijim zemljama Zapadne Europe. „Važno je da svi shvatimo da smo
premala zemlja i da su sve naše tvrtke isto tako premale da bismo na svjetskom tržištu
imali šansu za uspjeh temeljen na količinama proizvodnje. Naša jedina prava šansa je u
kvaliteti proizvodnje“ istaknuo je Marinac.
Dr. Matko Bolanča, predsjednik Uprave Pliva Hrvatska čestitao je Državnom zavodu za
intelektualno vlasništvo na postignućima unapređenja prava intelektualnog vlasništva.
Istaknuo je važnost unapređenja prava patenata posebice iz perspektive kompanije kao što
je Pliva, budući da svoju proizvodnju temelji na generičkim lijekovima.

Predstavnik Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj Constantino Longares Barrio
predstavio je rezultate projekta CARDS 2003 „Jačanje provedbe sustava intelektualnog
vlasništva“ kojeg je u posljednje dvije godine provodio Europski patentni ured (EPO) u
suradnji sa Uredom za harmonizaciju unutarnjeg tržišta (OHIM) i osvrnuo se na dostignuća
Republike Hrvatske u području usklađivanja sustava zaštite intelektualnog vlasništva s
Europskom unijom. „Tijekom proteklih pet godina projekti financirani od strane Europske
unije, a čija je provedba u tijeku ili su pak već uspješno realizirani, zaključeni su u
vrijednosti od 5 milijuna eura. To predstavlja vrlo važan izvor financiranja iz EU fondova, a
što također odražava i vrlo značajnu gospodarsku važnost koju Europska komisija pridaje
na području prava intelektualnog vlasništva“ pojasnio je Longares.
„Svojim članstvom u Europskoj patentnoj organizaciji Hrvatska dobiva pristup jednom od
najučinkovitijih sustava za transfer tehnologije, budući da patenti čine važnu i učinkovitu
globalnu distribucijsku mrežu za nove tehnologije“, rekla je predsjednica Europskog
patentnog ureda (EPO) Alison Brimelow. „Štoviše, Hrvatska sada može aktivno sudjelovati
u oblikovanju budućnosti europskog patentnog sustava, budući da sada ima mjesto i glas u
Administrativnom vijeću Europske patentne organizacije“ pojasnila je Brimelow. Europski
patentni ured je izvršno tijelo Europske patentne organizacije čiji rad nadzire
Administrativno vijeće. Zadatak ureda je ispitati europske patentne prijave na svim
područjima tehnologije. S više od 200.000 patentnih aplikacija godišnje EPO je jedan od
najvećih patentnih ureda u svijetu.
Po završetku konferencije za medije, svi uzvanici i novinari su se preselili u prostorije
novog Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV) u prizemlju zgrade
DZIV-a u Vukovarskoj ulici gdje je upriličeno svečano otvorenje. U INCENTIV-u će svi
pojedinci i tvrtke moći dobiti stručne informacije o tome na koji način u zemlji i
inozemstvu zaštititi vlastito intelektualno vlasništvo, kako na dozvoljen način koristiti
tuđe, odnosno kako izbjeći povredu tuđih prava.
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