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ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ 

ПОСРЕДОВАЊЕ У СПОРОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

Циљна група: 

Специјализовану обуку Посредовање у споровима из области интелектуалне 

својине могу похађати медијатори - посредници, са већ завршеном Основном обуком, 

адвокати, правници, менаџери, и други запослени у привредним друштвима, јавним 

предузећима, институцијама, те јавном и невладином сектору, пуномоћници, пословни и 

правни консултанти, као и сви који су у оквиру својих радних активности укључени у 

превенцију и решавање спорова у привреди, професионалаци у фирмама за случајеве 

посредовања у споровима и друга заинтересована лица. 

Трајање обуке: 

 Специјализована обука Посредовање у споровима из области интелектуалне 

својине реализује се у трајању од петнаест (15) часова. I дан - осам (8) часова, II дан - седам 

(7) часова. 

Циљ обуке је стручно усавршавање посредника за решавање спорова из области 

интелектуалне својине; стицање знања и оспособљавање за разумевање прописа из 

области интелектуалне својине (нпр. Закон о патентима, Закон о жиговима, Закон о правној 

заштити индустријског дизајна, Закон о ауторским и сродним правима, итд. ); препознавње 

случајева из којих могу настати спорови у области интелектуалне својине; Упознавање са 

радом Центра за алтернативно решавање спорова из области интелектуалне својине  
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основаног при Међународној организацији за интелектуалну својину (WIPO Mediation and 

Arbitration Center) и правилима о медијацији при овом центру (WIPO Mediation Rules); 

Усвајање потребних вештина и знања за самостално посредовање у споровима из области 

интелектуалне својине. 

 

ПРВИ ДАН 

осам (8) часова 

Упознавање са учесницима програма и уводним темама које се односе на 

специфичности медијације у области интелектуалне својине и теме у вези са 

областима интелектуалне својине. Овладавање знањима о интелекталној својини са 

аспекта решавања спорних односа у постопку медијације и знањима о позитивно 

правним прописима у предметној области, као и упознавање са вештинама и техникама 

вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама. 

 

(први час и други час) 

 

 

- ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕАЛИЗАТОРА И УЧЕСНИКА 

- ПЛАН РАДА И ПРАВИЛА РАДА 

-    НАЦИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР КОЈИ РЕГУЛИШЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 

СВОЈИНУ 
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(трећи и четврти час) 

 

 

- ПРЕДМЕТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

o Аиторска дела и дела сродна ауторским 

o Патенти 

o Жигови 

 

 

 

o Индустријски дизајн 

o Географске ознаке и ознаке порекла 

o "Know-how" 

o Поверљиве информације и уговори о чувању поверљивих информација (NDA -

Non-Disclosure Agreements) 

 

 

 (пети и шести час) 

 

 

- РЕГИСТРАЦИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

o Регистрација дизајна, жиг и патент, национална и међународна 

o Евиденција предмета ауторског дела 

o Право на заштиту нерегистрованог дизајна (UDR - Unregistered Design Right) 

o Регистрација домена 
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(седми и осми час) 

 

-    РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У СРБИЈИ 

-  НАЧИНИ РЕШАВАЊА СПОРОВА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИЈЕ НА 

МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ- WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) AND 

WIPO Mediation Rules 

-      МЕДИЈАБИЛНОСТ СПОРОВА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

      

 ДРУГИ ДАН 

    седам (7) часова 

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка медијације у спорним 

односима из области интелектуалне својине са практичним вежбама. Припрема за 

медијацију и процес/фазе медијације у области интелектуалне својине. Почетак 

медијације и изношење битних аспеката проблема. Размена разјашњавање тема. 

Мапирање интереса/потреба и предлози решења. Завршно преговарање и израда 

споразума. Симулације медијацје у области интелектуалне својине. 

 

 (први час) 

 

- СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ У СПОРОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ (кораци у медијацији: именовање посредника; прелиминарни контакт 

посредника са странама ради припреме за медијацију; незванично отварање; 

заједничка сесија; одвојени разговори; преговарање; постизање споразумног 

решења) 
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(други час) 

 

- КОМПЕТЕНТНОСТ ПОСРЕДНИКА 

o Специфичне вештине за посредовање у споровима из области интелектуалне 

својине – теоријски део 

 

 

(трећи час) 

 

- КОМПЕТЕНТНОСТ ПОСРЕДНИКА 

o Специфичне вештине за посредовање у споровима из области интелектуалне 

својине – практични део 

 

 

(четврти час) 

 

- ЕТИЧКЕ ДИЛЕМЕ ПОСРЕДНИКА У РЕШАВАЊУ СПОРОВА ИЗ ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
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(пети и шести час) 

 

- СИМУЛАЦИЈЕ ПОСТУПКА ПОСРЕДОВАЊА У СПОРОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  

 

(седми час) 

- ЕВАЛУАЦИЈА И ПОДЕЛА УВЕРЕЊА 

 

 

ПРЕДАВАЧИ: 

 

 Јелена Зелинчевић,  дипломирани правник, посредник у решавању спорова – 

медијатор, специјализована за посредовање у споровима из интелектуалне својине 

 

 Тања Дугоњић, адвокат, посредник у решавању спорова – медијатор, 

специјализованa за посредовање у привредним споровима 

 

 Милан Криловић, дипломирани правник, посредник у решавању спорова – 

медијатор, специјализован за самосталног тренера, специјалиста за управљање 

равномерним регионалним развојем кроз ЕУ фондове 
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