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343. 
На основу члана 33. став I. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА РАСХЛАДНЕ СУ-
ДОВЕ ЗА МЛЕКО (ЛАКТОФРИЗЕ), МЛЕКОМЕРЕ И 

МЕРНЕ СУДОВЕ 

Члан l, 
Овим правилником прописују се метролошки услови 

које морају испуњавати расхладни судови за млеко (лак-
тофризи), млекомери и мерни судови (у даљем тексту: ме-
рила). 

Метролошки услови из става I. овог члана означавају 
се скраћено ознаком MUS.Z-13/1. 

Члан 2. 
Под мерилима, у смислу овог правилника, подразу-

мевају се мерила ограничене запремине одговарајућих на-
зивник вредности. 

Члан 3. 
Мерила су намењена за мерење запремине млека. 
Изузетно од одредбе става I. овог члана, мерним су-

довима из члана I. овог правилника могу се мерити запре-
мине прехрамбене и хемијске течности. 

Члан 4. 
Мерила морају бити називних вредности од IO dm3 

до 20000 dm3. 

Члан 5. 
Границе дозволлне грешке мерила су ± 0,5% мерене 

запремине мерила при референтним условима. 

Члан 6. 
Референтни услови при којима се утврђују границе 

дозвољене грешке из члана 5. овог правилника су: 
1) референтна температура: 20 0С; 
2) притисак: 101,325 kPa. 

Члан 7. 
Мерила се састоје из следећих основних делова: 
1) мерног тела одговарајућег облика (цилиндар, када, 

квадар и други облици сложене конфигурације); 
2) металне летве са мерном скалом. 

Члан 8. 
Вредност подељка на металној летви са мерном ска-

лом из члана 7. овог правилника мора да буде: 1.10", 2 10" 

или 5 IO" dm3(l) или m3, где је ti цео број, позитиван, нега-
тиван или нула. 

Члан 9. 
Ширина металне летве са мерном скалом не сме бити 

мања од 30 mm. Црте које означавају подељке и бројеве 
морају бити јасно и једнообразно нанесене на металну 
летву усецањем или утискивањем. 

Свака десета црта мора бити нанесена преко целе ши-
рине металне летве и мора бити обележена бројем. 

Свака пета црта мора бити нанесена до половине ши-
рине металне летве. 

Дужина осталих црта мора бити једнака трећини ши-
рине металне летве. 

Размак између две црте које означавају један подељак 
не сме бити мањи од l,5 mm. 

Члан 10. 
Мерила се израђују од нерђајућих челика или слич-

них материјала. 

Ч л а н и . 
Плочица на мерилу са натписима и ознакама мора 

бити израђена тако да се на њу може утиснути жиг. 

Члан 12. 
Натписи и ознаке морају бити исписани на једном од 

језика и писама народа, односно народности Југославије. 
Натписи и ознаке морају бити јасни, добро видљиви 

у радним условима и исписани тако да се не могу избриса-
ти или скинути. 

Члан 13. 
На плочици мерила морају бити исписани: 
l) фирма, односно назив или знак произвођача; 
Т) серијски број и година производње; 
3) службена ознака типа мерила; 
4) називна запремина мерила у облику: 

V - dm3(m3) на 200 С; 
5) јединица којом се изражава мерна запремина у об-

лику dm3, односно I или m3; 
6) назив течности или групе течности које се могу ме-

рити. 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Директор 
Савезног завода за мере и 

драгоцене метале, 
Михаил Ежов, с. р. 

Бр. 03-421/1 
18. фебруара 1991. године 
Београд 
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344. 
На основу члана IO. Уредбе о упису у регистар за-

ступника који води Савезни завод за патенте („Службени 
лист СФРЈ", бр. 18/91), директор Савезног завода за па-
тенте прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИС-
ПИТА ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ЗАСТУПАЊЕМ У ПО-

СТУПКУ ЗАШТИТЕ ПРО HAJ! A ЗАКА И ЗНАКОВА 
РАЗЛИКОВАЊА 

Члан I. 
Овим правилником прописује се начин полагања по-

себног стручног испита за лица која се баве заступањем у 
поступку заштите проналазак и знакова разликовања (у 
даљем тексту: стручни испит). 

Члан 2. 
Стручни испит полаже се у Савезном заводу за патен-

те (у даљем тексту: Завод). 

Члан 3. 
Стручним испитом проверава се знање кандидата из 

области индустријске својине. 
Садржина стручног испита ближе је уређена Програ-

мом стручног испита (у даљем тексту: Програм), који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 
Стручни испит може да полаже лице: 
1) које је завршило правни факултет и положило пра-

восудни испит или специјалистички испит из индустријске 
својине, као и лице са завршеним техничким факултетом и 
положеним специјалистичким испитом, односно стручним 
испитом утврђеним законом за обављање одређених по-
слова; 

2) које је најмање једну годину непрекидно радило на 
пословима индустријске својине код заступника уписаног 
у регистар који води Завод, у предузећу или у Заводу; 

3) које зна један светски језик. 

Члан 5. 
Стручни испит се полаже пред испитном комисијом 

(у даљем тексту: комисија) коју сачињава пет чланова, од 
којих су четири стручњаци из Завода, a један стручњак из 
Југословенског удружења за заштиту индустријске своји-
не. 

Стручне и административне послове за потребе ко-
мисије обавља секретар комисије. 

Чланове комисије и секретара именује функционер 
који руководи Заводом. 

Члан 6. 
Чланови и секретар комисије именују се за период од 

четири године, с тим што по истеку тог периода могу бити 
поново именовани. 

У случају оставке или привремене спречености члана 
комисије, функционер који руководи Заводом именује ње-
!овог заменика до истека периода на који је именован 
члан комисије или до престанка његове спречености. 

Члан 7. 
Испитна комисија саставља испитна питања на осно-

ву Програма, спроводи писмени и усмени део испита и од-
лучује о томе да ли је кандидат положио испит. 

Члановима испитне комисије припада накнада за рад 
у комисији. 

Члан 8. 
Завод обезбеђује вршење стручних, административ-

них и других задатака и послова у вези са стручним испи-
том. 

Члан 9. 
Датум полагања стручног испита објављује се у 

службеном гласилу Завода и на огласној табли Завода. 
Објава садржи датум до кога се може поднети прија-

ва за полагање испита и списак докумената који треба да 
се приложе. 

Члан 10 
Пријава за полагање стручног испита садржи следеће 

податке: 
1) лично име (име и презиме), занимање и пребива-

лиште кандидата; 
2) доказ о завршеном факултету и положеном право-

судном, специјал истичком, односно стручном испиту; 
3) доказ о познавању једног светског језика. 

Члан 11. 
Комисија одлучује о прихватању или одбијању прија-

ве кандидата за полагање стручног испита о чему се кан-
дидат писмено обавештава. У обавештењу се назначује да-
тум, време и место одржавања испита. 

Г!ре полагања стручног испита кандидат подноси до-
каз о плаћеној накнади за полагање стручног испита. 

Решење о одбијању пријаве за полагање стручног ис-
пита мора бити образложено. 

Члан 12. 
Стручни испит састоји се из писменог и усменог дела. 
О току испита води се записник, 

Члан 13. 
Писмени део испита састоји се у обради одређених 

питања из поступка заштите проналазака и знакова разли-
ковања утврђених Програмом (на пример: састављање 
пријаве патента, жига, модела или узорка; састављање за-
хтева за заштиту ознаке порекла производа; састављање 
одговора на резултат испитивања Завода; састављање 
предлога за оглашавање ништавим решења о признању 
права којима се штите проналасци или знаци разликова-
ња и др,). 

Члан 14. 
Усмени испит полаже се после писменог испита. 
Кандидат чији писмени задатак није позитивно оце-

њен не може полагати усмени испит. 
На усменом испиту кандидат се испитује из испитног 

градива утврђеног Програмом. 

Члан 15. 
За сваку тем!атску област из Програма даје се посебна 

оцена. 
На основу посебних оцена комисија оцењује укупан 

успех кандидата на испиту. 
Успех кандидата на испиту оцењује се оценом „по-

ложио" или ,,није положио". 
Испит је положио кандидат који је добио задовољава-

јућу оцену из сваке тематске области. 
Кандидат који није добио задовољавајућу оцену из 

једне тематске области упућује се на поправни испит. 
Оценом „није положио" оцењује се кандидат који ни-

је задовољио из најмање две тематске области. 
Оцена се даје већином гласова чланова испитне коми-

сије. 

Члан 16. 
Поправни испит кандидат може полагати у року који 

одреди испитна комисија, зависно од знања кандидата, a 
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који не може бити краћи од тридесет дана ни дужи од три 
месеца. 

Ако кандидат не добије задовољавајућу оцену на по-
правном испиту, сматраће се да није положио стручни ис-
пит и поново полаже цео испит. 

Члан 17, 
Полагање стручног испита може се због, болести кан-

дидата или из других оправданих разлога, одложити за 
шест месеци. 

О одлагању испита одлучује испитна комисија. 

Члан 18, 
Ако кандидат без оправданих разлога одређеног дана 

не приступи полагању стручног испита, или не преда пис-
мени рад, или одустане од започетог полагања усменог де-
ла испита, сматраће се да није положио стручни испит. 

Члан 19. 
Кандидату који је положио стручни испит комисија 

издаје уверење о положеном стручном испиту. 
Кандидат који је положио стручни испит стиче право 

уписа у регистар заступника који води Завод. 
Листа кандидата који су положили стручни испит об-

јављује се у службеном гласилу Завода. 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 23/66 Директор 
12. марта 1991. године Савезног завода за патенте, 
Београд Благота Жарковић, с. р. 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ЗАСТУПАЊЕМ У ПОСТУП-

КУ ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА И ЗНАКОВА 
РАЗЛИКОВАЊА 

ОПШТИ ДЕО 

A. Управни поступак и управни спор 
1. Појам општег управног поступка 
2. Основна начела о општем управном поступку 
3. Општење органа и странака 
4. Рокови и повраћај у пређашње стање 
5. Решења и закључци 
6. Појам управног спора 
7. Покретање управног спора 
8. Пресуда у управном спору 

Б. Облигациони односи 
1. Уговори о преносу права и о лиценци 
2. Уговори о трансферу технологије са иностраним 

елементом 

Правни извори u литература 
- Закон о општем управном поступку („Службени 

лист СФРЈ", бр. 47/86) 
- Закон о управним споровима („Службени лист 

СФРЈ", бр. 4/77) 
- Закон о облигационим односима („Службени лист 

СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 46/85, 45/89 и 57/89) 
- Закон о спољнотрговинском промету („Службени 

лист СФРЈ", бр. 63/89) 
- Један од уџбеника управног права 

ПОСЕБНИ ДЕО 

A. Патентна заштита проналаска 
1. Појам проналаска 
2. Подобност проналаска за патентирање 

а) Општи услови патентибилности проналаска 
- Новост 
- Инвентивни ниво 
- Техничка изводљивост 
- Применљиво^ у индустријској или другој делат-

ности 
б) Проналасци који се не могу заштитити патентом у 

СФРЈ 
3- Духовне творевине које се не сматрају проналасци-

ма 
4. Садржина патентног права (овлашћења носиоца 

патента) 
5. Право првенства (приоритет) 
6. Поступак за признање патента 
- Садржина пријаве патента 
- Јединство проналаска; издвојена пријава; допунска 

пријава 
- Формално испитивање пријаве патента 
- Потпуно испитивање услова за признање патента 
- Приговор на решење о усвајању захтева за призна-

ње патента 
7. Системи испитивања пријава патената 
8. Трајање и престанак патента 
- Неплаћање таксе 
- Одрицање од патента 
- Престанак у случају искоришћења 
9. Оглашавање ништавим решења о признању права 

на патент 
10. Поверљиви проналасци 
IL Проналасци из радног односа 
а) Појам проналаска из радног односа 
б) Обавештење о настанку проналаска из радног од-

носа 
в) Носилац права 
г) Права проналазача 
д) Награда за допринос општем технолошком на-

претку 
12. Врсте заштите патентног права 
- Грађанскоправна заштита 
- Кривичноправна заштита 
- Управноправна заштита 
13. Правни промет патената 
- Преношење патента 
- Уговор о уступању права коришћења патента 
14. Међународна класификација патената (МКП) 
- Структура 
- Примена МКП за класификовање проналазак^ и 

претраживано у патентном документационом фонду 
15. Међународна заштита проналазак 
а) Париска конвенција за заштиту индустријске своји-

не 
- Начело асимилације (национални третман) 
- Начело минималне заштите (унионистички трет-

ман) 
б) Уговор о сарадњи у области патената (РСТ - Pa-

tent Cooperation Treaty) 
в) Конвенција о издавању европских патената 
г) Будимпештански споразум о међународном при-

знању депоновања микроорганизама за сврхе поступка па-
тентиран^ 

Б. Заштита техничког унапређења 
1. Појам техничког унапређења 
2. Права аутора техничког унапређења 
3. Поступак стицања права из техничког унапређења 
4. Нормативно регулисање техничких унапређења 

В. Заштита модела и узорка 
1. Предмет заштите 
2. Услови заштите 
- Новост 
- Индустријска или занатска применљивост 
3. Облик тела, слика или цртеж који се не могу зашти-

тити моделом, односно узорком 
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4. Садржина права из модела, односно узорка (ов-
лашћења носиоца права) 

5. Поступак за !признање права на модел, односно 
узорак 

- Садржина пријаве модела, односно узорка 
- Формално испитивање пријаве модела, односно 

узорка 
- Потпуно испитивање услова за признање права 
6. Трајање и престанак права на модел, односно узо-

рак 
7. Оглашавање ништавим решења о признању права 

на модел, односно узорак 
8. Носиоци права на модел, односно узорак 
9. Заштита праза на модел, односно узорак 
- Грађанскоправна заштита 
- Кривичноправна заштита 
- Управноправна заштита 
10. Правни промет модела и узорка 
11. Међународна заштита права на модел или узорак 
а) Париска конвенција за заштиту индустријске своји-

не 
б) Хашки аранжман о међу народном пријављивању 

индустријских узорака u модела 
в) Локарнски аранжман о међународној класифика-

цији индустријских узорака и модела 

Г. Право робних и услужних жигова 
1. Предмет заштите 
2. Услови заштите 

- Дистинктивност жига 
- Везаност жига за одређену врсту робе или услуга 
3. Садржина права на жиг (овлашћења носиоца пра-

ва) 
4. Поступак за признање права на жиг 

- Садржина пријаве жига 
- Формално 'испитивање пријаве 
- Испитивање подобности знака за заштиту 
5. Трајање и престанак права на жиг 
6. Оглашавање ништавим решења о признању права 

на жиг 
7. Носиоци права на жиг 

- Појединачни жигови 
- Колективни жигови 
8. Заштита права на жиг 

- Грађанскоправна заштита 
- Кривичноправна заштита 
- Управноправна заштита 
9. Правни промет жига 

IO. Међународна заштита жига 
а) Париска конвенција за заштиту индустријске своји-

не 
б) Мадридски аранжман о међународном регистрова-

на фабричких или трговачких жигова 
в) Ничански аранжман о међународној класификаци-

ји производа и услуга ради регистрована жигова 

Д, Ознака порекла производа 
1. Предмет заштите 
2. Поступак за установљење ознаке порекла произво-

да 

3. Упис у регистар ознаке порекла производа 
4. Овлашћени корисник ознаке порекла производа 

Правни извори и литература 
- Закон о заштити проналазак, техничких унапређе-

ња и знакова разликовања („Службени лист СФРЈ", бр. 
34/81, 3/90 и 20/90) 

- Правилник о ближем уређивању питања у вези са 
поступком за признање права којима се штите проналасци 
и знаци разликовања („Службени лист СФРЈ", бр. 35/82) 

- Правилник о начину састављања и подношења при-
јаве патента и њених прилога („Службени лист СФРЈ", бр. 
35/82) 

- Правилник о поступку за признање права на модел, 
односно узорак („Службени лист СФРЈ", бр. 9/91) 

- Правилник о поступку за признање права на жиг 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/91) 

- Париска конвенција за заштиту индустријске своји-
не од 20. марта 1883. године („Службени лист СФРЈ - Ме-
ђународни уговори и други споразуми", бр. 5/74) 

- Мадридски аранжман о међународном регистрова-
на жигова-од 14. априла 1891. године („Службени лист 
СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 
2/74) 

- Ничански аранжман о међународној класификацији 
производа и услуга ради регистрована жигова од 15. јуна 
1957. године („Службени лист СФРЈ - Међународни угово-
ри и други споразуми", бр. 51/74) 

- Конвенција о сарадњи у области патената из 1970. 
године 

- Стразбуршки аранжман о међународној класифика-
цији патената из 1971. године 

- Конвенција о издавању европских патената од 5. ок-
тобра 1973. године 

- Хашки аранжман о међународном пријављивању 
индустријских узорака и модела од 6. новембра 1925. годи-
не 

- Локарнски аранжман о међународној класификаци-
ји индустријских узорака и модела од 8. октобра 1968. го-
дине 

- Будимпештански споразум о међународном при-
знању депоновања микроорганизама за сврхе поступка па-
тентиран^ из 1977. године 

- Један од уџбеника права индустријске својине 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

343. Правилник о метролошким условима за рас-
хладне судове за млеко (лактофризе), млекоме-
ре и мерне судове 533 

344. Правилник о начину полагања посебног струч-
ног испита за лица која се баве заступањем у 
поступку заштите проналазак и знакова раз-
ликовања 535 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пешт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски нздавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војзоде Мишића бр. 17. 


