
ТЕСТ ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - 22.12.2021.г. 
 

 
СТУДЕНТ____________________________________________________________________ 
           

бр. п.    оцена 
 
 
1) Избаците уљезе: а) "Најлепше жеље"; б) "Тигар Пирот"; в) "Јaffa cakes"; г) 
"SimpoVranje"; д) "Плазма кекс"; ђ) "Milka";е) "Соко Штарк"; ж) "Бест";з) "Samsung 
Galaxy A52"                  (3) 
              
2) Заокружите нетачне исказе: 
 
а) Жиг се некада може састојати само од једногслова.    
б) Принудна лиценца, осим код патента, може се применити и код дизајна. 
в) Предмет заштите кодknow-how-а може бити видљив. 
г) Предмет заштите код дизајна може бити укусне природе. 
д) Мали патент може трајати дуже од патента. 
ђ) Право носиоца ОГП-а може се оспорити под одређеним условима. 
e) Оно што се може заштитити у облику патента може се заштитити и у облику дизајна. 
                              (4)  
 
3) Два другара су направила ракију која садржи уобичајени проценат алкохола за жестока 
пића, али која уопште не опија приликом њеног конзумирања. Могу ли они да патентирају 
овакав производ? Образложите.                          (3) 
 
         
 
4) Космонаут је боравећи на Месецу пронашао посебан материјал, кога нема на Земљи и 
од њега креирао хаљину за своју жену. Да ли он може стећи право дизајна за такву хаљину 
по повратку на Земљу?                  (2) 
             
   
 
5 Научник је пронашао нов поступак за добијање нафте. Која проналазачка права може 
остварити по основу овога? Заокружите тачан одговор. 
 
а) патент или мали патент; б) патент или know-how; в)  патент или мали патент или know-
how;  г) патент и сертификат о додатној заштити; д) ниједан од претходно понуђених 
одговора није потпуно тачан.                                    (3)  
 
6)Да ли је могуће остварити право индустријског дизајна и жига за рукав женске хаљине 
сачињен од крљушти више врста рибаиз различитих мора и океана? Објасните.      
                                         (3)                         



7) Да ли се може остварити неко право сродно патентном праву за таблете 
за децу? Објасните.          (2)                         
      
 
8) Аутоматски прекидач ноћногсветла; уметничка слика са уграђеним сатним механизмом
; кревет са осцилирајућим лежајем; електронско плашило - регистровани су код нашег 
ЗИСа као повољнији (изабрани) вид заштите у облику_______________________________. 
Њихови ствараоци су могли као алтернативу изабрати заштиту у облику_______________
_______________________________,а као кумулативна права могли би стећи и__________
__________________________________________________                                                   (3)  
 
9) Да ли се следећи знаци могу заштитити у облику жигова? Негативне одговоре 
образложите. 
 
а)""ОТРОВ" ЗА ЖЕНЕ" за мушки парфем________________________________________ 
б) "МИЛК" за млеко____________________________________________________________ 
в) "ПРВА ЉУБАВ" за чоколаду__________________________________________________ 
г)"ВЕСТ" за цигарете__________________________________________________________ 
д) "НЕЧИСТА КРВ" за вино_____________________________________________________ 
ђ) "БАРБИКА" за хаљине________________________________________________________ 
е) "АНАКОНДА"за женски  веш_________________________________________________ 
ж) "ПРИРОДНА ВАКЦИНА"  за ракију___________________________________________ 
                              (4) 
 
10)  Компанија Nike произвела је патике"NikeHyperadapt" које се саме чисте. Оне 
имају дугме близу језика којим се управља њиховим чишћењем. Такође, произвели су и 
патике "FlyEase", које се могу саме обути, без употребе руку. Да ли се ове врсте патика 
могу патентирати?                            (3) 
            
   
 
11)Да ли би могла да се патентира самоскидајућа хаљина, која се отвара (скида) на 
шифру?                  (2) 
             
   
 
12) Календар плодности жене регистрован је код нашег ЗИС-а као____________________. 
Да ли би се овај календар могао патентирати?                       (3) 
       
          
         
         
        ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: 
       
             Проф. др Видоје Спасић  


