
 
ТЕСТ ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ОДРЖАН НА ПРАВНОМ 

ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 15.12.2017. ГОДИНЕ 
 

 
 
 
СТУДЕНТ______________________________________________________________ 

 
 
1. Избаците уљезе:  
 
а) „Dobro“ б) „Negro“ в) „Aro“ г) „Premia“ д) „Лутрија“ ђ) „K-plus“ е) „Balea“     (2)   
                                                                                                                  
 
2) Заокружите већинску категорију жигова:  
 
а) „Best“ б) „Nokia“ в) „Mercedes“ г) „Nike“ д) „Guess“  ђ) „Fast“ е) „Ray Ban“  
ж) „Milka“ з) „Зорка“                                                                                                      (2)                               
 
3.Заокружите нетачне исказе: 
 
а) Облик производа ретко може бити предмет know-how-а.    
б) Некада користан модел (мали патент) може трајати дуже од патента.      
в) Уз мали патент могуће је стећи сертификат о додатној заштити. 
г) Предмет заштите код дизајна не може бити акустичне природе. 
д) Све што се може заштити у облику патента може се заштитити и у облику малог 
патент и обратно. 
ђ) Могуће је да иста ознака буде заштићена у облику жига и ОГП-а.                      (4)               
 
4. Лице Н.Н. је пронашло smart (паметну) кутију за лекове која звучно и визуелно 
подсећа власника на узимање одређеног лека. Да ли може остварити патенту 
заштиту за ову кутију? Образложите.                   (2)                              
 
 
5. Да ли индустријски дизајн (у облику узорка и модела) за предмет заштите може 
имати само једно слово? Ако може наведите примере.                                              (3)                              
 
 
 
6. Научник је пронашао поступак за добијање погонске енергије из јаја пернате 
живине. Која права индустријске својине може остварити по основу овога? 
Заокружите тачан одговор. 
а) само патент;   б) само мали патент; в) know-how или патент в) патент или мали 
патент. Заокружите тачан одговор.                                                                               (2) 
   



7. Космонаут (лекар) је боравећи у космосу пронашао вештачку бешику коју је 
одмах уградио свом колеги.  Може ли он добити патентну заштиту за овај свој 
проналазак по повратку на земљу?  Објасните.                                             (3) 
           
 
 
8. Да ли је могуће остварити неку врсту индустријског дизајна за лопту, а да ли за 
лек (не узимајући у обзир амбалажу). Објасните кроз примере.                             
                  (3)                              
 
 
 
 
9. Да ли се следећи знаци могу зашитити као жигови? Објасните. 
 
а) “TI&JA“ – ЗА ВИНО __________________________________________________ 
б) „МILKA“ – ЗА ЖЕНСКО РУБЉЕ_______________________________________ 
в) „ВОЗИ МИШКО“ – ЗА УСЛУГЕ ЗАБАВЕ_______________________________ 
г) „ГОЛД” –  ЗА ДЕТЕРЏЕНТ_____________________________________________ 
д) „LEDI'S” ЗА ЖЕНСКЕ ФАРМЕРИЦЕ____________________________________ 
ђ)„ПУТ-ИН“- ЗА ВОТКУ_________________________________________________ 
е)„ОПЕЛ“ – ЗА ДЕЧИЈА КОЛИЦА ________________________________________ 
ж) „СИПАЈ ДУПЛИ“ – ЗА ВИСКИ________________________________________ 

       (4) 
 

 
10. Код којих формалних права индустријске својине је предмет њихове заштите 
подобан да буде преносив путем неког уговора?                       (2)                               

 
 

11. Лице М.М. је креирало блузу са скривеним ознакама натписа, односно амблема. 
Може ли оно поводом овога остварити неко проналазачко право?          (3)      
 
 
12. Чувени нишки неурохирург И.С. је осмислио нови изузетан начин за                              
операције мозга. Да ли му поводом овога може припасти неко право индустријске 
својине?                                                                                                                            (3)                              
                                                                                                                           

 
 
 
 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 
 

ПРОФ. ДР ВИДОЈЕ СПАСИЋ 
 



 
 

 


