
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

обавезни предмет на трећој години основних академских студија 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

 

1. Појам права интелектуалне својине и врсте заштићених интелектуалних добара 

2. Ауторско дело као предмет ауторскоправне заштите 

3. Подела ауторских дела и обим заштите ауторских дела 

4. Необјављена, објављена и издата дела 

5. Субјект ауторског права 

6. Коауторска и спојена дела 

7. Настанак ауторског права 

8. Личноправна овлашћења аутора 

9. Овлашћења на коришћење ауторског дела у телесном облику 

10. Овлашћења на коришћење ауторског дела у бестелесном облику 

11. Садржина субјективног ауторског права у ширем смислу („остала овлашћења“) 

12. Ограничења субјективног ауторског права. Трајање субјективног ауторског 

права 

13. Опште карактеристике сродних права. Сличности и разлике са ауторским 

правом. 

14. Право интерпретатора 

15. Право произвођача фонограма 

16. Право произвођача видеограма 

17. Право произвођача емисије 

18. Право произвођача базе података 

19. Право првог издавача слободног дела. Право издавача штампаних издања на 

посебну накнаду. 

20. Проналазак као предмет патентноправне заштите 

21. Услови за признање патента 

22. Право на патентну заштиту, проналазачко право и његова заштита у грађанском 

судском поступку 

23. Системи за признање патентне заштите у упоредном праву 

24. Пријава патента 

25. Јединство проналаска 

26. Издвојена и допунска пријава патента 

27. Право првенства у патентном праву 

28. Управни поступак за признање патента 

29. Настанак и трајање патента 

30. Престанак патента 

31. Обим патентне заштите 

32. Садржина патента 

33. Ограничења патента (осим принудне лиценце) 

34. Принудна лиценца 

35. Сертификат о додатној заштити 

36. Ознака као предмет заштите у праву жига 

37. Функције ознаке и функције жига 

38. Начини стицања жига 

39. Услови заштите ознака жигом 



40. Право на жиг и заштита тог права у грађанском судском поступку 

41. Специфичности поступка за признање жига 

42. Настанак, трајање и престанак жига 

43. Овлашћења која чине садржину жига. Ограничења жига 

44. Обим заштите коју пружа жиг 

45. Ознака географског порекла као предмет заштите 

46. Услови заштите ознака географског порекла 

47. Право заштите ознака географског порекла: субјект заштите и право на заштиту 

48. Специфичности поступка за стицање права заштите ознаке географског порекла 

49. Настанак, трајање и престанак права заштите ознаке географског порекла 

50. Овлашћења која чине садржину субјективног права заштите ознаке географског 

порекла 

51. Дизајн као предмет заштите. Услови правне заштите индустријског дизајна 

52. Право на заштиту индустријског дизајна и заштита тог права у грађанском 

судском поступку 

53. Специфичности поступка за признање права заштите индустријског дизајна 

54. Настанак, трајање и престанак права заштите индустријског дизајна 

55. Овлашћења која чине садржину субјективног права заштите индустријског 

дизајна. Ограничења права. Обим заштите. 

56. Биљна сорта као предмет заштите. Услови заштите биљних сорти 

57. Поступак стицања субјективног права заштите биљне сорте 

58. Субјект заштите. Престанак права заштите биљне сорте. 

59. Садржина права заштите биљне сорте. Ограничења права. Обим заштите. 

60. Промет личноправних овлашћења која чине садржину субјективног права 

интелектуалне својине 

61. Конститутивни облик промета имовинскоправних овлашћења која чине 

садржину субјективног права интелектуалне својине 

62. Опште карактеристике ауторских уговора 

63. Издавачки уговор 

64. Уговор о филмском делу 

65. Уговор о наруџбини ауторског дела 

66. Уговор о лиценци: појам, форма, предмет лиценце, трајање, престанак 

67. Обавезе даваоца лиценце 

68. Обавезе стицаоца лиценце 

69. Ауторско дело створено извршењем уговора о раду 

70. Проналазак створен извршењем уговора о раду 

71. Организације за колективно остваривање ауторског права и сродних права 

72. Уговори које закључују организације за колективно остваривање ауторског 

права и сродних права 

73. Посредна повреда ауторског права и сродних права 

74. Посредна повреда патента 

75. Грађанскоправна заштита права интелектуалне својине: тужбени захтеви 

76. Грађанскоправна заштита права интелектуалне својине: субјективне 

претпоставке одговорности; застаревање права на тужбу. 

77. Грађанскоправна заштита права интелектуалне својине: привремена мера и мера 

обезбеђења доказа 

78. Казненоправна и управноправна заштита права интелектуалне својине 

79. Нелојална конкуренција: појам, елементи радње нелојалне конкуренције 

80. Основни типови радњи нелојалне конкуренције 



81. Посредна заштита интелектуалне својине на основу прописа о сузбијању 

нелојалне конкуренције 

82. Правна природа заштите од нелојалне конкуренције 

83. Грађанскоправна заштита од нелојалне конкуренције 

84. Пословна тајна 

85. Називи интернет домена 

86. Начело територијалности и међународно право интелектуалне својине 

87. Конвенција о издавању европских патената 

88. Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине 

89. Уредба о жигу Европске уније. Уредба о комунитарном дизајну 

90. Уредбе о унитарном патенту 

 

 

 

Обавезна литература за припремање испита: 

 

С. Марковић, Д. Поповић, Право интелектуалне својине, Правни факултет 

Универзитета у Београду, издање из 2021. или 2020. год. Не користити старија 

издања. 

 

Напомена: Испитна материја не обухвата поглавље о правној заштити топографије 

интегрисаног кола, као ни одељке о Creative Commons, Бернској конвенцији, 

Париској конвенцији, Римској конвенцији, Уговору о сарадњи у области патената, 

Конвенцији о заштити биљних сорти, Уговору о ауторском праву, Уговору о 

интерпретацијама и фонограмима, Мадридском аранжману, Хашком споразуму, 

Лисабонском аранжману, Будимпештанском споразуму. Сва остала материја 

изложена у уџбенику обухваћена је испитним питањима. Формулација испитног 

питања не мора се подударати са насловом/поднасловом у уџбенику. 

 

Испитна литература и испитна питања важе за све категорије студената. 

 

Наведена испитна литература и испитна питања важе код свих испитивача на овом 

предмету. 

 

 


