
ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ОДРЖАН НА 
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 01. 12. 2022. ГОДИНЕ              

 
 
 
СТУДЕНТ____________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                        
1) Избаците уљезе:  
 
а) „Мерцедес“  б) „ Дијамант“; в) „ Нокиа“; г) „Армани“; д) „ Јафа“; ђ) „Нестле“; 
е)„Милка“; ж) „ Бест “; з) „Адидас“                                         (2)                         
                  
                                              
2) Заокружите нетачне исказе: 
 
а) Оно што је патент за проналазак, то је знак за жиг. 
б) Нека ограничења не важе код свих права индустријске својине.     
в) Свако право индустријске својине регулисано је посебним законом. 
г) Предмет заштите код ОГП не мора бити вербалне природе. 
д) Код топографије не постоји тужба за оспоравање права.    
ђ) Поводом истог производа може се стећи и жиг и ОГП.                                           
                                                    (4)                    
                                                           
 
3)  Да ли се може остварити неки вид заштите по основу индустријског дизајна за одећу 
сачињену од посебног отровног материјала за домаће животиње (који није штетан по 
њих), а која их штити од вукова и других предатора? Образложите.          (3)                         
.                                                   
                                                                                                    
 
4) Н.Н. је пронашао у земљи нову врсту печурки која је много квалитетнија и скупља од 
тартуфа. Може ли је он патентирати или заштити као нову биљну сорту?                         
                   (4)  
 
     
 
5) Инжењер је пронашао нов начин за пренос ел. енергије. Која проналазачка права може 
остварити по основу овога? Заокружите тачан одговор. 
 
а) патент или мали патент; б) мали патент или know-how; в)  патент или know-how;  г) 
патент  и сертификат о додатној заштити или  know-how; д) ниједан од претходно 
понуђених одговора није потпуно тачан.                                                          (3) 
                                                                                                   
                   
 



6) Да ли се може стећи неко проналазачко право за методу за предвиђање хране за 
животиње и/или сировине за храну за животиње?             (3)                         
                                                                   
                                                  
 
7) Да ли и ком облику би могли да се патентирају медицински роботи за иновативно 
извођење операција?                    (3) 
                           
                                               
8) Да ли се следећи знаци могу зашитити као жигови? Образложите негативне одговоре. 
 
а) „ФЕРАРИ“ – ЗА КЕКС  ____________________________________________________ 
б) „ПРОБАЈ ПОНОВО“ – ЗА УСЛУГЕ ЗАБАВЕ  _________________________________ 
в) „ТИТАНИК“ – ЗА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ____________________________________      
г) „ПИВО-ПИВО” – ЗА ПИВО_________________________________________________ 

д) „РОМАНСА” - ЗА ЧОКОЛАДУ___________________________________ 
ђ) „КОМБИНАЦИЈА“ ЗА КАФУ_______________________________________________ 
е) „ОСВАЈАЧ“ – ЗА ПАРФЕМ _________________________________________________ 
ж) „МУШКА ВОДА“ –ЗА РАКИЈУ______________________________________________ 
                            (4) 
 
9) Да ли возач који је пронашао детектор полицијског радара и ока соколовог може по 
основу тога стећи било које право индустријске својине? Образложите.         (3)       
 

 

10) Да ли би могао да се патентира уређај за бележење снова? Објасните.                          (3)                         
                                                     
                                                                              

 
                                                                                                                           
               
 
 
 
            

   ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 
 
 

         ПРОФ. ДР ВИДОЈЕ СПАСИЋ 
 
 
 
 

 


