
 

2. 
ПРЕПОРУКА Укинути ограничење које прописује две године искуства на пословима интелектуалне 

својине за полагање стручног испита за лица која имају положен правосудни испит 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство за науку и технолошки развој  

пропис који треба 

изменити 

Правилник о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у 

поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла 

(„Службени лист СРЈ“, број 48/95). 

начин спровођења Усвајање  правилника  о изменама Правилника о начину полагања посебног стручног испита за 

лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и 

географских ознака порекла („Службени лист СРЈ“, број 48/95), тако што ће се пописати да 

лице које има положен правосудни испит може да полаже стручни испит иако нема радно 

искуство у трајању од две године на пословима интелектуалне својине. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ПОСЕБНОГ 

СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ЗАСТУПАЊЕМ У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ 

ПРОНАЛАЗАКА, ЖИГОВА, МОДЕЛА, УЗОРАКА И ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ПОРЕКЛА 

 

Члан 1. 

У члану 4. став 1. тачка 4)  Правилника о начину полагања посебног стручног испита за 

лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и 

географских ознака порекла („Службени лист СРЈ“, број 48/95), реч: „Адвокат“, замењује се 

речима: „Лице које има положен правосудни испит“.  

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

подносилац 

иницијативе  

1) Анонимни подносилац 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Неравноправан положај између адвоката и лица која имају положен правосудни испит, а нису уписани у именик 

адвоката у погледу полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, 

модела, узорака и географских ознака порекла. Постојеће решење у делу који прописује услове за полагање посебног стручног 

испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака 

порекла, предвиђа да поред осталих услова, стручни испит може да полаже лице које има најмање две године радног 

искуства на пословима индустријске својине. Такође је предвиђено да адвокати могу да полажу посебан стручни испит и 

ако не испуњавају напред наведени услов. Наведено законско решење доводи адвокате који се иначе не баве пословима 

индустријске својине у  привилеговани положај из разлога што лица са положеним правосудним испитом, а која нису 

уписана у именик адвоката, немају ову могућност, а од адвокатуре их дели само упис у именик адвоката по цени од 2000 

ЕУР. Предложеном изменом  Правилника о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем 

у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла („Службени лист СРЈ“, број 

48/95), уводи се принцип равноправности између адвоката и свих осталих лица која имају положен правосудни испит 

али нису уписана у именик адвоката 

 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ  

 

У овом случају није могуће прецизно навести уштеде на годишњем нивоу, али се позитивни ефекти огледају у  

довођењу у равноправан положај адвоката и лица са положеним правосудним испитом која нису уписана у именик 

адвоката и уједно се смањењују трошкови и непотребне процедуре уписа у именик адвоката. 

 

 

 

 

 

 



  

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 4. Правилника о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку 

заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла („Службени лист СРЈ“, број 48/95), уводи 

се принцип равноправности између адвоката и свих осталих лица која имају положен правосудни испит али нису 

уписана у именик адвоката. Постојеће решење у делу који прописује услове за полагање посебног стручног испита за лица која 

се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла, предвиђа да 

поред осталих услова, стручни испит може да полаже лице које има најмање две године радног искуства на пословима 

индустријске својине. Такође је предвиђено да адвокати могу да полажу посебан стручни испит и ако не испуњавају 

напред наведени услов. Мишљење је да су адвокати који се иначе не баве пословима индустријске својине 

привилеговани из разлога што лица са положеним правосудним испитом, а која нису уписана у именик адвоката, немају 

ову могућност, а од адвокатуре их дели само упис у именик адвоката.  

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ВАЖЕЋЕГ ПРАВИЛНИКА КОЈА СЕ МЕЊА  

 

„Члан 4. 

Стручни испит може да полаже лице:  

1) које је завршило правни факултет или један од факултета техничке струке;  

2) које има најмање две године радног искуства на пословима индустријске својине;  

3) које познаје један светски језик.  

Адвокат ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ може да полаже стручни испит и ако не 

испуњава услов из става 1. тачка 2) овог члана.“ 

 

 
 

 


