
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ЖИГОВИМА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Предмет заштите 

Члан 1. 

Овим законом уређују се начин стицања и заштита права на знак у 
промету робе, односно услуга.  

Жиг је право којим се штити знак који у промету служи за разликовање 
робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне 
робе, односно услуга другог физичког или правног лица.  

Жигом у смислу овог закона, сматра се и жиг који је међународно 
регистрован за територију Републике Србије, на основу Мадридског аранжмана 
о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман), 
односно Протокола уз Мадридски аранжман о међународном регистровању 
жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол).  

Одредбе овог закона примењују се и на жигове из става 3. овог члана, 
ако поједина питања нису уређена Мадридским аранжманом, односно 
Мадридским протоколом. 

Врсте жигова 

Члан 2. 

Жиг може бити индивидуални, колективни или жиг гаранције.  

Колективни жиг означен као такав у пријави жига је жиг правног лица које 
представља одређени облик удруживања произвођача, односно давалаца 
услуга, који имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења, под 
условима прописаним овим законом.  

Колективни жиг служи разликовању робе, односно услуга чланова 
правног лица које је носилац колективног жига од исте или сличне робе, 
односно услуга другог физичког или правног лица.  

Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин 
предвиђен општим актом о колективном жигу.  

Жиг гаранције означен као такав у пријави жига служи разликовању 
робе, односно услуга које је сертификовао носилац жига, од исте или сличне 
робе, односно услуга другог физичког или правног лица који нису 
сертификовани.  

Жиг гаранције који користи више лица под надзором носиоца жига, 
служи као гаранција квалитета, материјала, начина производње робе или 
пружања услуга, исправности или других заједничких карактеристика робе или 
услуга заштићених тим жигом.  

Носилац жига гаранције мора да дозволи коришћење жига гаранције 
сваком лицу за робе или услуге које имају заједничке карактеристике прописане 
општим актом о жигу гаранције.  
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Свако физичко или правно лице, може поднети пријаву за признање 
жига гаранције, под условом да не обавља делатност која укључује набављање 
робе или услуга оне врсте коју одобрава као носилац жига гаранције.  

Знаци који се не сматрају жигом 

Члан 3. 

Жигом у смислу овог закона, не сматрају се печат, штамбиљ, као ни 
знак, ознака и жиг у складу са прописима којима се уређују предмети од 
драгоцених метала.  

II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

Знаци од којих се жиг може састојати 

Члан 4. 

Знак који се штити жигом може се састојати од било каквих знакова, 
посебно од речи, укључујући лична имена, или од цртежа, слова, бројева, боја, 
тродимензионалних облика, облика робе или њеног паковања, комбинација тих 
знакова или звукова, под условом: 

1) да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуга једног 
физичког или правног лица од робе, односно услуга другог физичког или 
правног лица и  

2) да може бити приказан у Регистру жигова на начин који омогућава 
надлежним органима и јавности јасно и прецизно утврђивање предмета 
заштите. 

Апсолутни разлози за одбијање заштите 

Члан 5. 

Жигом се не може заштитити знак:  

1) који не испуњава услов из члана 4. овог закона; 

2) који је противан јавном поретку или прихваћеним моралним 
принципима;  

3) који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, 
односно услуга у промету;  

4) који се састоји искључиво од облика или другог обележја одређеног 
природом робе или облика или другог обележја робе неопходног за добијање 
одређеног техничког резултата или од облика или другог обележја који даје 
битну вредност роби; 

5) који се састоји искључиво од ознака или података који у промету 
могу служити за означавање врсте, квалитета, количине, намене, вредности, 
географског порекла, времена производње робе или пружања услуга, или 
других карактеристика робе, односно услуга; 

6) који се састоји искључиво од ознака или података који су постали 
уобичајени у свакодневном говору или у добрим трговинским обичајима за 
означавање одређене врсте робе, односно услуга;  

7) који својим изгледом или садржајем може да доведе у заблуду 
учеснике у промету у погледу нпр. врсте, квалитета или географског порекла 
робе или других својстава робе, односно услуга; 

8) који садржи званичне знакове или пунцеве за контролу или гаранцију 
квалитета или их подражава, осим по писаном одобрењу надлежног органа;  
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9) који не испуњава услове за заштиту применом члана 6тер Париске 
конвенције за заштиту индустријске својине, осим уз одобрење надлежног 
органа; 

10) који садржи или подражава назив, скраћеницу назива, државни грб, 
заставу или други службени знак Републике Србије, осим уз одобрење 
надлежног органа; 

11) који представља или подражава национални или религијски симбол; 

12) који садржи или се састоји из ознаке географског порекла која важи 
на територији Републике Србије и који се односи на исту врсту робе или услуга;  

13) који се састоји од раније заштићеног имена биљне сорте или га 
репродукује у његовим битним елементима и који се односи на биљну сорту 
исте или сличне биљне врсте.  

Знак из става 1. тач. 3), 5) и 6) овог члана може се заштитити жигом, ако 
подносилац пријаве докаже да је озбиљним коришћењем знак постао подобан 
за разликовање у промету робе, односно услуга на које се односи.  

Релативни разлози за одбијање заштите 

Члан 6. 

Жигом се не може заштитити ни знак: 

1) који је истоветан раније заштићеном знаку за исту врсту робе, 
односно услуга;  

2) који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличну 
врсту робе, односно услуга или сличан раније заштићеном знаку другог лица за 
истоветну или сличну врсту робе, односно услуга ако постоји вероватноћа да 
због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу 
јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније 
заштићеним знаком;  

3) који је истоветан или сличан, за исту или сличну врсту робе, односно 
услуга знаку другог лица који је познат у Републици Србији у смислу члана 6бис 
Париске конвенције о заштити индустријске својине (у даљем тексту: 
општепознати знак);  

4) који је, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, 
истоветан или сличан раније заштићеном знаку другог лица, који је код 
учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе 
репутације (у даљем тексту: чувени жиг), ако би се коришћењем таквог знака 
нелојално извлачила корист из стечене репутације чувеног жига или би се 
штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији;  

5) који својим изгледом или садржајем повређује ауторско право или 
друга права индустријске својине.  

Знак који садржи лик или лично име лица може се заштитити само по 
писменој сагласности тог лица. 

Знак који садржи лик или лично име умрлог лица може се заштитити 
само по писменој сагласности родитеља, супружника и деце умрлог. 

Знак који садржи лик или лично име историјске или друге умрле 
знамените личности може се заштитити уз дозволу надлежног органа и писмену 
сагласност супружника и сродника до трећег степена сродства. 

Заштићеним знаком из става 1. тач. 1), 2) и 4) овог члана сматра се знак 
који је заштићен жигом за територију Републике Србије, а заштићеним знаком 
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из става 1. тач. 1) и 2) овог члана сматра се и знак који је предмет пријаве за 
признање жига за територију Републике Србије, под условом да жиг по тој 
пријави буде признат.  

У случајeвима из става 1. тач. 2)-5) и ст. 2-4. овог члана знак се може 
заштитити жигом уз изричиту писану сагласност носиоца ранијег права.  

Код утврђивања да ли је знак из става 1. тачка 3) овог члана 
општепознати знак, односно да ли је знак из става 1. тачка 4) овог члана чувени 
жиг, узима се у обзир упознатост релевантног дела јавности са знаком, 
укључујући и познавање до кога је дошло путем промоције знака. Релевантним 
делом јавности сматрају се стварни и потенцијални корисници робе, односно 
услуга, које се обележавају тим знаком, као и лица укључена у дистрибутерске 
токове те робе, односно услуга.  

Посебни разлози за одбијање заштите по основу приговора 

Члан 7. 

По основу приговора привредног друштва које је уписано у регистар пре 
датума подношења пријаве за признање жига у односу на коју се подноси 
приговор, или пре датума права првенства те пријаве, неће се регистровати жиг 
ако је назив привредног друштва или његов битан део истоветан или сличан 
знаку из пријаве, а роба или услуге који су предмет делатности тог привредног 
друштва истоветни су или слични онима из пријаве жига и користе се у 
промету, осим ако је подносилац пријаве за признање жига у тренутку 
подношења пријаве имао привредно друштво са истоветним или сличним 
називом. 

По основу приговора носиоца права жигом се не може заштитити знак за 
који је поднео пријаву трговачки заступник или пуномоћник подносиоца на своје 
лично име, без његовог одобрења, осим ако не оправда свој поступак. 

Начело узајамности  

Члан 8. 

Страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у 
Републици Србији уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица ако 
то произлази из међународних уговора или из начела узајамности. Постојање 
узајамности доказује лице које се на узајамност позива.  

III. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ 

Заједничке одредбе 

Члан 9. 

Правна заштита жигова остварује се у управном поступку који води орган 
државне управе надлежан за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: 
надлежни орган).  

Одлуке у поступку из става 1. овог члана коначне су и против њих се 
може водити управни спор. 

Регистар жигова 

Члан 10. 

Надлежни орган води Регистар жигова.  

Регистар жигова садржи нарочито: број пријаве и датум подношења 
пријаве; регистарски број жига и датум уписа жига у Регистар жигова; податке о 
носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве; изглед знака и назначење роба или 
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услуга на које се знак односи; податке о променама које се односе на жиг, 
односно пријаву (пренос права, лиценца, залога, франшиза и др.).  

Надлежни орган ближе прописује садржину регистра из става 1. овог 
члана. 

Регистар жигова се води у електронском облику и доступан је јавности. 

Разгледање списа 

Члан 11. 

Списе признатих жигова странке и трећа лица могу да разгледају на 
писмени или усмени захтев, у присуству службеног лица.  

На писмени захтев заинтересованих лица и уз плаћање прописане таксе, 
надлежни орган издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о 
чињеницама о којима води службену евиденцију.  

Одредбама овог члана не дира се у остваривање права утврђених 
законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја и законом 
којим се уређује заштита података о личности.  

Заступање у поступку пред надлежним органом  

Члан 12. 

Страно физичко или правно лице које нема пребивалиште, односно 
седиште на територији Републике Србије у поступку пред надлежним органом 
мора заступати заступник уписан у Регистар заступника који води надлежни 
орган или домаћи адвокат.  

У Регистар заступника који води надлежни орган уписују се физичка и 
правна лица која испуњавају услове утврђене законом којим се уређују патенти.  

Послове заступања у остваривању права из овог закона може да 
обавља лице које је стекло високо образовање првог степена у обиму од 240 
ЕСПБ и стручни назив дипломирани правник или високо образовање другог 
степена и академски назив мастер правник, у оквиру образовно-научног поља: 
друштвено-хуманистичке науке, област: правне науке, односно лице које је 
стекло високо образовање и стручни назив дипломирани правник на основним 
студијама у трајању од најмање четири године. 

Подаци о личности 

Члан 13. 

Подаци о подносиоцу пријаве за признање жига, подносиоцу захтева и 
подносиоцу предлога и заступнику у смислу овог закона, су лично име и адреса 
физичког лица, односно пословно име и седиште правног лица. 

Покретање поступка за признање жига 

Члан 14. 

Поступак за признање жига покреће се пријавом за признање жига (у 
даљем тексту: пријава).  

Битни делови пријаве су:  

1) захтев за признање жига;  

2) знак који се жели заштитити жигом;  

3) списак робе, односно услуга на које се знак односи; 

4) подаци о подносиоцу пријаве.  
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Пријава садржи захтев за признање само једног жига који се односи на 
једну или више врста робе, односно услуга.  

Захтев из става 2. тачка 1) овог члана садржи нарочито: податке о 
подносиоцу пријаве; назначење да ли је у питању индивидуални, колективни 
или жиг гаранције; изглед знака; назначење класа у које је сврстана роба, 
односно услуге.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 2. тачка 1) 
овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев за признање жига и 
прописује њихову садржину.  

Назначење и класификација робе и услуга  

Члан 15.  

Роба и услуге за које је поднета пријава жига морају бити означене и 
сврстане у класе у складу са системом класификације који важи у тренутку 
подношења пријаве, установљеним Ничанским споразумом о међународној 
класификацији роба и услуга ради регистровања жигова (у даљем тексту: 
Ничанска класификација). 

Подносилац пријаве мора јасно и прецизно именовати робу и услуге за 
које је поднета пријава жига у мери која омогућава одређење обима заштите. 

Називи робе и услуга који су укључени у наслове класа Ничанске 
класификације или други општи називи могу се употребити под условом да су 
довољно јасно и прецизно одређени. 

Сматраће се да општи називи робе, односно услуга, укључујући оне који 
су наведени у насловима класа Ничанске класификације, укључују само ону 
робу, односно услуге који су јасно обухваћени њиховим дословним значењем.  

Роба и услуге који нису јасно обухваћени дословним значењем општег 
назива или назива укљученог у наслове класа Ничанске класификације не 
сматрају се обухваћеним пријавом за признање жига. 

Када се пријава жига односи на више од једне класе, подносилац 
пријаве ће груписати робу, односно услуге према класама Ничанске 
класификације, на тај начин што ће свакој групи претходити број класе којој та 
група роба, односно услуга припада, представљених према редоследу класа.  

Роба и услуге се не сматрају међусобно сличнима само због тога што 
припадају истој класи Ничанске класификације.  

Роба и услуге се не сматрају међусобно различитим само због тога што 
припадају различитим класама Ничанске класификације. 

Пријава за признање колективног жига и жига гаранције 

Члан 16. 

Поред делова пријаве из члана 14. овог закона уз пријаву за признање 
колективног жига прилаже се општи акт о колективном жигу, а уз пријаву за 
признање жига гаранције општи акт о жигу гаранције.  

Општи акт о колективном жигу садржи: податке о подносиоцу пријаве, 
односно лицу овлашћеном да га представља; одредбе о изгледу знака и роби, 
односно услугама на које се знак односи; одредбе о томе ко има право на 
коришћење колективног жига и под којим условима; одредбе о правима и 
обавезама корисника колективног жига у случају повреде жига и одредбе о 
мерама и последицама у случају непридржавања одредаба општег акта.  
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Општи акт о жигу гаранције, поред података и одредаба из става 2. овог 
члана, садржи и одредбе о заједничким карактеристикама робе, односно услуга 
које се гарантују жигом гаранције и одредбе о надзору коришћења жига 
гаранције од стране његовог носиоца права.  

Свако може прегледати општи акт о колективном жигу, односно о жигу 
гаранције. 

Измене општег акта о колективном жигу, односно жигу 
гаранције  

Члан 17. 

Подносилац пријаве, односно носилац колективног жига, односно жига 
гаранције, дужан је да надлежном органу достави сваку измену општег акта о 
колективном жигу, односно о жигу гаранције. 

Измене општег акта о колективном жигу, односно жигу гаранције 
производе дејство од датума уписа података о тим изменама у Регистар 
жигова. 

Таксе 

Члан 18. 

У управном поступку пред надлежним органом у складу са овим законом 
плаћају се таксе, сагласно посебним прописима којима се уређују 
административне таксе. 

Датум подношења пријаве 

Члан 19. 

За признање датума подношења пријаве потребно је да пријава поднета 
надлежном органу на тај датум садржи:  

1) назначење да се тражи признање жига;  

2) име и презиме, односно пословно име и адресу подносиоца пријаве;  

3) знак који се жели заштитити;  

4) списак роба, односно услуга на које се знак односи.  

По пријему пријаве надлежни орган испитује да ли пријава садржи 
делове из става 1. овог члана.  

На пријаву поднету надлежном органу која садржи делове из става 1. 
овог члана уписује се број пријаве и дан и час њеног пријема у надлежном 
органу и о томе се подносиоцу пријаве издаје потврда.  

Ако пријава не садржи делове из става 1. овог члана надлежни орган ће 
позвати подносиоца пријаве да у року од 30 дана отклони недостатке због којих 
пријава није могла бити уписана у Регистар жигова.  

Ако подносилац пријаве у року из става 4. овог члана не отклони 
недостатке, надлежни орган решењем одбацује пријаву.  

У случају из става 5. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању. 

Ако подносилац пријаве у року из става 4. овог члана отклони 
недостатке, надлежни орган закључком признаје као датум подношења пријаве 
онај датум кад је подносилац пријаве доставио поднесак којим отклања уочене 
недостатке.  
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Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар жигова.  

Право првенства 

Члан 20. 

Подносилац пријаве има право првенства од датума подношења пријаве 
у односу на сва друга лица која су за исти или сличан знак којим се обележава 
иста или слична роба, односно услуге, доцније поднела пријаву.  

Конвенцијско право првенства 

Члан 21. 

Правном или физичком лицу које је поднело уредну пријаву жига са 
дејством у некој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске 
организације, признаће се у Републици Србији конвенцијско право првенства од 
датума подношења те пријаве ако у Републици Србији за исти знак и за исте 
робе, односно услуге поднесе пријаву у року од шест месеци од дана 
подношења пријаве у односној земљи. У захтеву за признање жига назначава 
се датум подношења, број пријаве и земља за коју је пријава поднета.  

Уредном пријавом из става 1. овог члана сматра се свака пријава која 
испуњава услове уредности према националном законодавству земље чланице 
Париске уније или Светске трговинске организације за коју је пријава поднета 
или према прописима међународне организације настале на основу 
међународног уговора закљученог између ових земаља, без обзира на каснију 
правну судбину те пријаве.  

Правно или физичко лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 
три месеца од дана подношења пријаве у Републици Србији, достави 
надлежном органу препис пријаве из става 1. овог члана оверен од стране 
надлежног органа земље чланице Париске уније, Светске трговинске 
организације, односно међународне организације, којој је та пријава поднета.  

Уверење о праву првенства 

Члан 22. 

На захтев домаћег или страног физичког или правног лица које је код 
надлежног органа поднело уредну пријаву за признање жига, надлежни орган 
издаје уверење о праву првенства.  

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: 
податке о подносиоцу пријаве; изглед знака; списак робе, односно услуга; доказ 
о уплати таксе за уверење.  

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу 
пријаве; број пријаве; податке о датуму подношења пријаве; изглед знака и 
списак робе, односно услуга.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 2. овог 
члана и садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана. 

Сајамско право првенства 

Члан 23. 

Подносилац пријаве који је у року од три месеца пре подношења пријаве 
употребио одређени знак за обележавање робе, односно услуга на изложби 
или сајму међународног карактера у Републици Србији или у другој земљи 
чланици Париске уније или Светске трговинске организације, може у пријави 
тражити признање права првенства од дана прве употребе тог знака.  
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Подносилац пријаве из става 1. овог члана уз пријаву доставља потврду 
надлежног органа земље чланице Париске уније или Светске трговинске 
организације да је у питању изложба, односно сајам међународног карактера, 
уз назначење података о врсти изложбе, односно сајма, месту одржавања, 
датуму отварања и затварања изложбе, односно сајма, и датуму прве употребе 
знака чија се заштита тражи.  

Уверење да је изложби, односно сајму одржаном у Републици Србији 
званично признат међународни карактер издаје Привредна комора Србије.  

Члан 24. 

Признањем права првенства из члана 23. овог закона не продужавају се 
рокови из члана 21. овог закона.  

Измена знака или списка робе или услуга 

Члан 25. 

У пријави се не може накнадно битно изменити изглед знака нити 
допунити списак робе, односно услуга.  

Битном изменом знака у смислу става 1. овог члана сматра се свака 
измена која мења дистинктивни карактер знака.  

Не сматра се допуном списка робе, односно услуга његово 
прецизирање. 

Редослед испитивања пријава 

Члан 26. 

Пријаве се испитују по редоследу одређеном датумом њиховог 
подношења.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана пријава се може решавати по 
хитном поступку:  

1) у случају судског спора или покренутог инспекцијског надзора или 
царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа инспекције, односно 
царинског органа;  

2) ако је сагласно другим прописима неопходно извршити хитну 
регистрацију.  

У случају из става 2. тачка 2) овог члана подноси се захтев за 
испитивање пријаве по хитном поступку.  

Испитивање уредности пријаве 

Члан 27. 

Пријава је уредна ако садржи делове из чл. 14. и 15. овог закона и 
податке из члана 16. овог закона као и друге прописане податке и доказ о 
уплати прописане таксе за пријаву.  

Ако утврди да пријава није уредна надлежни орган ће писменим путем уз 
навођење разлога позвати подносиоца пријаве да је уреди у року који надлежни 
орган одреди, а који не може бити краћи од осам дана.  

На образложени захтев подносиоца пријаве, уз плаћање прописане 
таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које 
сматра примереним.  
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Ако подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву или не 
плати таксу за њено уређивање, надлежни орган ће решењем одбацити 
пријаву.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању.  

Одустанак од пријаве 

Члан 28. 

Подносилац пријаве може у току целог поступка одустати од пријаве у 
целини или само за неке робе, односно услуге.  

Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица, 
подносилац пријаве не може одустати од пријаве без писмене сагласности 
лица на чије име је уписано то право.  

У случају када подносилац пријаве одустане од пријаве у целини, 
надлежни орган ће донети решење о обустави поступка.  

У случају из става 3. овог члана, пријава престаје да важи наредног дана 
од дана предаје надлежном органу изјаве о одустанку.  

Ако је подносилац пријаве током поступка по приговору одустао од 
заштите за робу или услуге који су предмет приговора, надлежни орган 
обавештава о томе подносиоца приговора и позива га да се у року од 15 дана 
од дана пријема обавештања изјасни да ли остаје при приговору. 

Раздвајање пријаве 

Члан 29. 

Пријава за признање жига у којој је наведено више врста роба, односно 
услуга (у даљем тексту: првобитна пријава) може се по захтеву подносиоца 
пријаве до уписа жига у Регистар жигова, раздвојити на две или више пријава 
тако што ће се раздвојити списак робе, односно услуга.  

Издвојена пријава задржава датум подношења првобитне пријаве и 
њено право првенства.  

О раздвајању пријаве доноси се посебно решење у коме се назначава 
број првобитне пријаве, број, односно бројеви нових пријава, знак из првобитне 
пријаве, као и роба, односно услуге које остају у првобитној пријави и роба, 
односно услуге које су у издвојеној или издвојеним пријавама.  

Издвојена, односно издвојене пријаве уписују се у Регистар жигова.  

На пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције неће 
се примењивати одредбе ст. 1-4. овог члана.  

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: број и датум подношења 
првобитне пријаве чије се раздвајање тражи; податке о подносиоцу пријаве; 
изглед знака; назначење бројева класа Међународне класификације роба и 
услуга које остају у првобитној пријави и бројева класа Међународне 
класификације роба и услуга које се раздвајају.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана и одређује прилоге који се подносе уз захтев за признање жига и 
прописује њихову садржину.  

Пријава се не може раздвојити: 
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1) ако се у случају поднетог приговора, раздвајањем пријаве раздвајају 
и роба или услуге за које је поднет приговор, на такав начин да би приговор 
обухватио две или више издвојених пријава, до коначности решења о 
приговору; 

2) током рока за приговор. 

Испитивање услова за признање жига 

Члан 30. 

Ако је пријава уредна у смислу члана 27. овог закона надлежни орган 
испитује да ли су испуњени услови за признање жига прописани чл. 4-6. и 16. 
овог закона.  

Услови за признање жига морају да буду испуњени у тренутку уписа жига 
у Регистар жигова.  

У току поступка испитивања испуњености услова за признање жига из 
става 1. овог члана, свако заинтересовано лице може да поднесе писмено 
мишљење у коме се образлажу разлози из чл. 4-6. овог закона због којих 
пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом. 

Лице из става 3. овог члана неће се сматрати странком у поступку. 

Поступак по пријави жига 

Члан 31. 

Ако утврди да пријава не испуњава услове за признање жига, надлежни 
орган ће писменим путем обавестити подносиоца пријаве о разлозима због 
којих се жиг не може признати и позваће га да се у року од 30 дана изјасни о 
тим разлозима.  

Ако знак садржи елемент који не испуњава услове за заштиту жигом у 
смислу члана 5. став 1. тач. 3), 5) и 6) овог закона и ако би укључивање тог 
елемента у знак могло изазвати сумњу у вези са обимом заштите жига, 
надлежни орган може да тражи од подносиоца пријаве да у остављеном року 
поднесе писмену изјаву да не тражи било каква искључива права на том 
елементу.  

Ако знак садржи елемент који је нејасан или двосмислен, надлежни 
орган ће тражити од подносиоца пријаве да у остављеном року достави опис 
знака у коме ће тај елемент бити појашњен.  

На образложени захтев подносиоца пријаве, уз плаћање прописане 
таксе, надлежни орган може да продужи рок из става 1. овог члана за време 
које сматра примереним.  

Надлежни орган ће решењем одбити пријаву за признање жига у 
целости или за поједине робе, односно услуге, ако подносилац пријаве не 
поступи по захтеву надлежног органа из ст. 1-3. овог члана или поступи али 
надлежни орган и даље сматра да се жиг не може признати у целости или за 
поједине робе, односно услуге.  

Посебне одредбе о поступку по пријави за признање 
колективног жига или жига гаранције 

Члан 32.  

Приликом испитивања услова за признање колективног жига и жига 
гаранције надлежни орган ће посебно испитати да ли је општи акт о 
колективном жигу, односно жигу гаранције у складу са јавним поретком или 
прихваћеним моралним принципима. 
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Приликом испитивања услова за признање колективног жига надлежни 
орган ће посебно испитати и да ли постоји вероватноћа довођења у заблуду 
учесника у промету у погледу карактера или значења знака, посебно ако 
постоји вероватноћа да буде схваћен као индивидуални жиг или жиг гаранције, 
а не као колективни жиг.  

Пријава за признање колективног жига и жига гаранције се неће одбити 
ако подносилац пријаве изменом општег акта о колективном жигу, односно о 
жигу гаранције, отклони сметње из ст. 1 и 2. овог члана. 

Ако је општи акт о колективном жигу, односно жигу гаранције у 
супротности са јавним поретком или прихваћеним моралним принципима, 
сходно ће се применити одредбе члана 31. овог закона.  

Одредбе овог члана примењују се и на све измене општег акта о 
колективном жигу, односно жигу гаранције.  

Објава пријаве жига 

Члан 33. 

Ако је пријава уредна у смислу члана 27. овог закона и ако надлежни 
орган сматра да не постоје разлози за одбијање пријаве за признање жига 
прописани чл. 4-6. овог закона, подаци из пријаве објављују се у службеном 
гласилу надлежног органа. 

Када је пријава за признање жига одбијена за поједине робе, односно 
услуге, подаци из пријаве у односу на робу, односно услуге за које се заштита 
може одобрити, објављују се након коначности тог решења.  

У службеном гласилу надлежног органа објављују се нарочито следећи 
подаци: број пријаве; датум подношења пријаве; подаци о подносиоцу пријаве; 
изглед знака; списак робе, односно услуга на које се знак односи. 

Приговор 

Члан 34. 

Приговор се може заснивати само на разлозима за одбијање пријаве за 
признање жига из чл. 6. и 7. овог закона, у односу на део или на сву робу или 
услуге из пријаве и може га поднети носилац ранијег права надлежном органу у 
року од три месеца од датума објаве пријаве.  

Ако у тренутку објаве пријаве против ранијег жига на коме се заснива 
приговор тече поступак за престанак због некоришћења или поступак за 
оглашавање жига ништавим, надлежни орган ће застати са поступком по 
приговору до коначности решења из раније покренутих поступака за престанак 
или оглашавање жига ништавим. 

Рок за подношење приговора прописан у ставу 1. овог члана не може се 
продужавати, а допуне приговора поднете након протека рока које се односе на 
додатне доказе и чињенице којима се оправдава основаност разлога наведених 
у приговору прихватиће се ако надлежни орган оцени да су битни за 
одлучивање о основаности приговора и ако подносилац приговора докаже да 
постоје оправдани разлози за кашњење. 

Приговор се може поднети по основу једног или више ранијих права под 
условом да сва припадају истом носиоцу. 

Приговор садржи нарочито: лично име и адресу, односно пословно име и 
седиште подносиоца приговора; број пријаве жига за који се подноси приговор; 
разлоге због којих се подноси приговор; назначење да ли се приговор односи на 
пријаву жига у целини или само за неку робу, односно услуге. 
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Надлежни орган ближе прописује садржину приговора и одређује 
прилоге који се подносе уз приговор. 

Поступак по приговору 

Члан 35. 

Надлежни орган испитује да ли је приговор поднет од стране овлашћеног 
лица, да ли је поднет у прописаном року и да ли има садржину прописану од 
стране надлежног органа. 

У случају да нису испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни 
орган решењем одбацује приговор. 

Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни орган 
обавештава подносиоца пријаве о поднетом приговору, доставља му примерак 
приговора и позива га да се у року од 60 дана од дана пријема обавештења 
изјасни на приговор. 

Рок из става 3. овог члана не може се продужавати, а допуне одговора 
поднете након протека рока које се односе на додатне доказе и чињенице 
којима се оспорава основаност разлога наведених у приговору прихватиће се 
ако надлежни орган оцени да су битни за одлучивање о основаности приговора 
и ако подносилац пријаве докаже да постоје оправдани разлози за кашњење. 

Ако подносилац пријаве не одговори на приговор у прописаном року, 
пријава жига се одбија решењем, у границама захтева наведеног у приговору. 

Ако је решењем из става 5. овог члана усвојен приговор у односу на део 
робе или услуга из пријаве, поступак по пријави жига се наставља након 
коначности тог решења у односу на део робе или услуга за које је утврђено да 
се пријава може одобрити или за које није ни поднет приговор.  

У случају да сматра потребним, надлежни орган може у поступку 
поводом приговора одредити усмену расправу. 

Испитивање приговора 

Члан 36. 

Ако се подносилац пријаве изјасни на приговор у прописаном року, 
надлежни орган испитује основаност разлога наведених у приговору. 

Ако то затражи подносилац пријаве, носилац ранијег жига који је поднео 
приговор мора доказати да је у периоду од пет година, који претходи датуму 
подношења пријаве или датуму њеног права првенства, користио ранији жиг у 
Републици Србији у смислу члана 82. овог закона за обележавање робе, 
односно услуга за које је регистрован и које наводи као разлог за приговор, или 
мора доказати да су постојали оправдани разлози за некоришћење, под 
условом да је ранији жиг на датум пријаве жига или датум њеног права 
првенства био регистрован најмање пет година. 

Надлежни орган ће носиоца ранијег жига позвати закључком да се 
изјасни на захтев из става 2. овог члана у року од 60 дана од дана пријема 
закључка. 

Ако се носилац ранијег жига не изјасни на захтев за доказивање 
коришћења или не докаже коришћење или не докаже постојање оправданих 
разлога за некоришћење, приговор се одбија решењем и поступак по пријави за 
признање жига се наставља након коначности тог решења. 

Ако се носилац ранијег жига изјасни на захтев за доказивање употребе 
тог жига у прописаном року, надлежни орган ће подносиоцу пријаве доставити 
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примерак одговора и позвати га да се изјасни у року од 60 дана од дана пријема 
позива. 

Након протека рока из става 5. овог члана надлежни орган одлучује о 
основаности приговора на основу расположивих чињеница и доказа. 

Ако је ранији жиг коришћен само у односу на део робе, односно услуга за 
које је регистрован, за потребе испитивања приговора сматраће се да је 
регистрован само за ту робу, односно услуге. 

Ако надлежни орган у поступку испитивања утврди да је приговор 
неоснован, одбија приговор решењем које доставља подносиоцу пријаве и 
подносиоцу приговора. Поступак по пријави за признање жига се наставља 
након коначности решења о одбијању приговора. 

Ако надлежни орган утврди да је приговор основан, доноси решење о 
одбијању пријаве у целости или решење о одбијању пријаве за поједине робе, 
односно услуге, и доставља га подносиоцу пријаве и подносиоцу приговора. 
Поступак по пријави за признање жига у односу на део робе или услуга за које 
заштита није одбијена наставља се након коначности решења о одбијању 
пријаве за поједине робе односно услуге. 

Споразум странака у поступку по приговору 

Члан 37. 

Подносилац пријаве за признање жига и подносилац приговора могу 
захтевом који су заједнички потписали и поднели током поступка испитивања 
приговора затражити да надлежни орган застане са поступком најдуже 24 
месеца, у сврху покушаја мирног решења спора. 

Ако у року из става 1. овог члана подносилац пријаве и подносилац 
приговора обавесте надлежни орган да су мирним путем решили спорна 
питања која су предмет поступка по приговору, и да је подносилац приговора 
одустао од приговора, надлежни орган доноси решење о обустави поступка по 
приговору. 

Обустава поступка по пријави  

Члан 38. 

Ако пријава испуњава услове за признање жига и ако није поднет 
приговор, или ако је приговор коначном одлуком одбачен или одбијен, 
надлежни орган позива подносиоца пријаве да плати прописану таксу за првих 
десет година заштите и трошкове објаве жига и да достави доказе о извршеним 
уплатама.  

Уколико је приговор коначном одлуком делимично усвојен, надлежни 
орган ће позвати подносиоца пријаве да плати прописану таксу и трошкове из 
става 1. овог члана у односу на робу, односно услуге за које је приговор 
одбијен. 

Уколико је приговор који се односио на део робе, односно услуга 
коначном одлуком усвојен, надлежни орган ће позвати подносиоца пријаве да 
плати прописану таксу и трошкове из става 1. овог члана у односу на робу, 
односно услуге за које није поднет приговор. 

Ако подносилац пријаве, односно лице које он овласти у остављеном 
року не достави доказе о извршеним уплатама из ст. 1 - 3. овог члана, сматраће 
се да је одустао од пријаве.  

У случају из става 4. овог члана надлежни орган ће донети решење о 
обустави поступка.  
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У случају из става 5. овог члана подносилац пријаве може, уз плаћање 
прописане таксе, да поднесе предлог за враћање у пређашње стање у року од 
три месеца од дана пријема решења о обустави поступка.  

Упис у Регистар жигова 

Члан 39. 

Кад подносилац пријаве достави доказе о извршеним уплатама из члана 
38. став 1. овог закона надлежни орган признато право с прописаним подацима 
уписује у Регистар жигова, а носиоцу права издаје исправу о жигу.  

Исправа о жигу има карактер решења у управном поступку.  

Исправа о жигу садржи нарочито: регистарски број жига и датум уписа 
жига у Регистар жигова; податке о носиоцу жига; изглед заштићеног знака; 
списак робе, односно услуга на које се знак односи; датум до ког жиг важи.  

Надлежни орган ближе прописује садржину исправе о жигу из става 1. 
овог члана.  

Објављивање признатог права 

Члан 40. 

Признато право из члана 39. овог закона објављује се у службеном 
гласилу надлежног органа.  

У службеном гласилу надлежног органа објављују се нарочито следећи 
подаци: регистарски број жига; датум уписа жига у Регистар жигова; подаци о 
носиоцу жига; датум до ког жиг важи; изглед знака; списак робе, односно услуга 
на које се знак односи.  

Надлежни орган ближе прописује податке из става 2. овог члана који се 
објављују у службеном гласилу надлежног органа.  

IV. МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГА 

Захтев за међународно регистровање жига  

Члан 41. 

Носилац жига, односно подносилац пријаве може поднети захтев за 
међународно регистровање жига.  

Захтев за међународно регистровање жига из става 1. овог члана 
подноси се надлежном органу.  

За захтев за међународно регистровање жига плаћа се прописана такса.  

Покретање поступка за међународно регистровање жига 

Члан 42. 

Поступак за међународно регистровање жига покреће се подношењем 
захтева за међународно регистровање жига.  

Уз захтев за међународно регистровање жига подноси се и:  

1) изглед знака;  

2) уредно састављен и класификован списак робе, односно услуга на 
француском језику;  

3) пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника;  

4) доказ о уплати таксе за захтев.  
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Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу 
захтева; број пријаве, односно регистарски број жига који служи као основ за 
међународно регистровање; податак о затраженом праву првенства; изглед 
знака, списак робе, односно услуга на које се знак односи на француском језику; 
назначење земаља у којима се тражи заштита.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину.  

Испитивање уредности захтева за међународно 
регистровање жига 

Члан 43. 

Захтев за међународно регистровање жига је уредан ако садржи податке 
из члана 42. oвог закона и друге прописане податке.  

Ако захтев за међународно регистровање жига није уредан, надлежни 
орган ће писменим путем уз навођење разлога позвати подносиоца захтева да 
га уреди у року који надлежни орган одреди.  

На образложени захтев подносиоца захтева, уз плаћање прописане 
таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које 
сматра примереним.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће решењем одбацити пријаву.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању пријаве. 

Поступак по захтеву за међународно регистровање жига 

Члан 44. 

Ако је захтев за међународно регистровање жига уредан у смислу члана 
43. овог закона надлежни орган закључком позива подносиоца захтева да у 
року који надлежни орган одреди, плати таксу за међународно регистровање 
жига и да достави доказ о извршеној уплати.  

Кад подносилац захтева достави доказ о извршеној уплати надлежни 
орган ће доставити Светској организацији за заштиту интелектуалне својине 
пријаву за међународно регистровање жига.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не достави доказ о 
извршеној уплати из става 1. овог члана сматраће се да је одустао од захтева.  

У случају из става 3. овог члана надлежни орган ће донети решење о 
обустави поступка.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о обустави поступка. 

Везаност међународне регистрације за домаћи жиг или 
пријаву жига 

Члан 45. 

О променама у пријави, односно регистрацији жига који је био основ за 
међународно регистровање тог жига, надлежни орган обавештава Светску 
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организацију за интелектуалну својину, ако се те промене односе и на 
међународну регистрацију тог жига.  

Посебне одредбе о приговору на међународну регистрацију 
жига  

Члан 46. 

У поступку по приговору на међународну регистрацију жига објава 
домаће пријаве жига замењује се објавом међународне регистрације жига, 
односно објавом територијалног проширења међународне регистрације жига у 
службеном листу Међународног бироа Светске организације за интелектуалну 
својину. 

Рок за подношење приговора на међународну регистрацију жига почиње 
да тече од првог дана месеца који следи месец назначен на службеном гласилу 
Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину у ком је та 
међународна регистрација жига објављена. 

Ако је поднет уредан приговор, надлежни орган доставља 
Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину 
обавештење о привременом одбијању заштите. 

Територијално проширење међународно регистрованог жига 

Члан 47. 

Носилац међународно регистрованог жига, може преко надлежног 
органа поднети захтев за територијално проширење међународно 
регистрованог жига.  

Захтев за територијално проширење међународно регистрованог жига 
може да се односи на све робе и услуге за које је знак регистрован или на један 
њихов део.  

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу 
захтева, број међународног жига, назначење земаља на које се проширење 
односи.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину.  

Коришћење међународно регистрованог жига 

Члан 48. 

За потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у 
поступку оглашавања жига ништавим, поступку престанка жига због 
некоришћења, поступку по приговору и у поступку по тужби због повреде права, 
као датум међународне регистрације сматраће се датум на који је истекао 
једногодишњи рок који почиње да тече од датума обавештења (нотификације) 
Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину о захтеву 
за проширење заштите међународно регистрованог жига на територији 
Републике Србије, у складу са Законом о потврђивању Протокола који се 
односи на Мадридски Аранжман о међународном регистровању жигова 
(„Службени лист СРЈ – међународни уговори”, број 2/97). 

Ако истеком једногодишњег рока из става 1. овог члана поступак 
поводом захтева за заштиту међународно регистрованог жига на територији 
Републике Србије није окончан, као датум међународне регистрације сматраће 
се датум доношења коначне одлуке надлежног органа Републике Србије о 
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делимичном или потпуном одобравању заштите која је упућена Међународном 
бироу. 

V. САДРЖИНА, СТИЦАЊЕ И ОБИМ ПРАВА 

Обим права носиоца жига 

Члан 49. 

Носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за 
обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи.  

Носилац жига има право да другим лицима забрани да неовлашћено 
користе:  

1) знак који је истоветан са његовим раније заштићеним знаком у 
односу на робе, односно услуге које су истоветне роби, односно услугама за 
које је тај жиг регистрован;  

2) знак који је истоветан његовом раније заштићеном знаку за сличну 
врсту робе, односно услуга или сличан његовом раније заштићеном знаку за 
истоветну или сличну врсту робе, односно услуга ако постоји вероватноћа да 
због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу 
јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим 
раније заштићеним знаком.  

У смислу става 2. овог члана носилац жига има право да забрани и 
следеће:  

1) стављање заштићеног знака на робу, њено паковање или средства 
за обележавање робе (етикете, налепнице, затварачи за флаше и сл.);  

2) нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те 
сврхе, или нуђење или обављање услуга под заштићеним знаком;  

3) увоз, извоз, претовар, складиштење или транзит робе под 
заштићеним знаком, без обзира на то да ли је роба намењена домаћем 
тржишту;  

4) коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у 
реклами; 

5) употребу заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин 
противан прописима. 

Права из ст. 1-3. овог члана има и подносилац пријаве од датума 
подношења пријаве, као и власник знака који је познат у Републици Србији у 
смислу члана 6бис Париске конвенције о заштити индустријске својине.  

Право забране припремних радњи повезаних са употребом 
паковања или других средстава 

Члан 50. 

Ако постоји ризик да би се паковање, налепнице, етикете, сигурносна 
обележја или ознаке или обележја или ознаке аутентичности, или било која 
друга средства на којима је жиг истакнут, могли употребљавати у вези са робом 
и да би се таквом употребом повредило право носиоца жига у складу са чланом 
49. овог закона носилац жига има право да забрани и следеће радње предузете 
током пословања у промету: 

1) истицање знака истоветног или сличног жигу на паковању, 
налепницама, етикетама, сигурносним обележјима или ознакама или 
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обележјима или ознакама аутентичности или на било којим другим средствима 
на којима жиг може бити истакнут; 

2) нуђење или стављање у промет, или складиштење у те сврхе, или 
увоз или извоз, паковања, налепница, етикета, сигурносних обележја или 
ознака или обележја или ознака аутентичности или било којих других средстава 
на којима је жиг истакнут. 

Репродукција заштићеног знака у речнику  

Члан 51. 

Ако репродукција заштићеног знака у речнику, енциклопедији или 
сличном делу, у штампаном или електронском облику, ствара утисак да је знак 
генерична ознака робе или услуга за које је тај знак заштићен, носилац жига 
може да захтева од издавача дела да, без одлагања, а када су штампана дела 
у питању најкасније у следећем издању, репродукција тог знака буде праћена 
назнаком да је реч о заштићеном знаку (ознака ®).  

Одредба става 1. овог члана примењује се и на дело објављено у 
електронској форми.  

Жиг регистрован на име трговачког заступника или 
пуномоћника 

Члан 52. 

Ако је жиг регистрован на име трговачког заступника или пуномоћника 
лица које је носилац тог жига без одобрења носиоца жига, носилац жига има 
право на једно или оба од следећег: 

1) да се супротстави употреби жига од стране трговачког заступника 
или пуномоћника; 

2) да захтева да се жиг пренесе на њега. 

Одредбе става 1. овог члана се неће применити, ако трговачки заступник 
или пуномоћник оправда свој поступак. 

Исцрпљење права  

Члан 53. 

Носилац жига нема право да забрани коришћење жигом заштићеног 
знака у вези са робом која је њиме обележена, а коју је било где у свету ставио 
у промет носилац жига или лице које је он овластио. 

Одредба става 1. овог члана неће се применити у случају постојања 
оправданог разлога носиоца жига да се супротстави даљем стављању у промет 
жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене 
стања робе после њеног првог стављања у промет.  

Ограничење права 

Члан 54. 

Носилац жига не може да забрани другом лицу да под истим или 
сличним знаком ставља у промет своју робу, односно услуге, ако тај знак 
представља његово пословно име или назив који је на савестан начин стечен 
пре признатог датума првенства жига.  

Носилац жига не може да забрани другом лицу да у складу са добрим 
пословним обичајима користи у привредном промету:  

1) своје име или адресу;  
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2) назначење врсте, квалитета, количине, намене, вредности, 
географског порекла, времена производње или другог својства робе, односно 
услуга;  

3) жигом заштићени знак, кад је његово коришћење неопходно ради 
назначења намене робе, односно услуге, посебно кад је реч о резервним 
деловима или прибору.  

Носилац жига не може да забрани другом лицу да у промету користи 
раније право које се односи само на одређени локалитет, ако је то право 
признато правним прописима Републике Србије и ако се оно врши у границама 
подручја на коме је признато. 

Ограничење права корисника колективног жига или жига 
гаранције 

Члан 55. 

Ако је предмет заштите колективног жига, односно жига гаранције знак 
који указује на одређени географски локалитет са кога потиче роба, односно 
услуга означена њиме, корисник колективног жига, односно жига гаранције не 
може забранити другоме да тај знак користи у складу са добрим пословним 
обичајима, нити може забранити његово коришћење овлашћеном кориснику 
исте или сличне регистроване ознаке географског порекла за исту или сличну 
врсту робе, односно услуга.  

Посебне одредбе о обиму права чувеног жига 

Члан 56. 

Носилац жига не може забранити другом лицу да исти или сличан знак 
користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим ако је у 
питању чувени жиг.  

Носилац чувеног жига из члана 6. став 1. тачка 4) овог закона има право 
да другим лицима забрани да без његове писане сагласности користе у 
промету исти или сличан знак за обележавање робе, односно услуга које нису 
сличне онима за које је жиг регистрован, ако би се неовлашћеним коришћењем 
таквог знака нелојално остваривала корист из стечене репутације чувеног жига 
или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији. 

Стицање и важење жига 

Члан 57. 

Жиг се стиче уписом у Регистар жигова, а важи од датума подношења 
пријаве.  

Продужење важења жига 

Члан 58. 

Жиг траје десет година, рачунајући од датума подношења пријаве, с тим 
што се његово важење, уз подношење захтева и плаћање одговарајуће 
прописане таксе, може продужавати неограничен број пута.  

Захтев за продужење важења жига може поднети носилац жига или лице 
овлашћено законом, односно уговором.  

Захтев за продужење важења жига подноси се уз уплату прописане 
таксе најраније шест месеци пре истека регистрације.  

Ако такса из става 1. овог члана не буде плаћена пре истека 
регистрације, захтев за продужење се може поднети и такса се може платити у 
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накнадном року од шест месеци непосредно након датума истека регистрације, 
под условом да се плати прописана додатна такса. 

Надлежни орган обавештава носиоца жига о истеку регистрације 
најраније у периоду од шест месеци пре истека регистрације, али није 
одговоран у случају пропуштања. 

Када је захтев за продужење важења жига поднет или када су таксе 
плаћене само за неку робу, односно услуге за које је жиг регистрован, 
регистрација се продужава само за ту робу, односно услуге. 

Продужење регистрације жига производи дејство од дана који следи 
након датума на који постојећи период регистрације истиче.  

Продужење регистрације жига се уписује у Регистар жигова. 

Захтев за продужење важења жига из става 1. овог члана садржи 
нарочито: назначење регистарског броја жига и датум до ког жиг важи; податке 
о носиоцу жига; податак о плаћеној такси за продужење важења жига.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину. 

Дужност носиоца жига 

Члан 59. 

Носилац жига дужан је да жиг користи.  

Раздвајање жига 

Члан 60. 

Жиг који је регистрован за више врста робе, односно услуга (у даљем 
тексту: првобитна регистрација), може се на захтев носиоца жига, у свако доба 
раздвојити на две или више регистрација тако што ће се раздвојити списак 
робе, односно услуга.  

Издвојени жиг задржава сва права из првобитне регистрације.  

О раздвајању жига доноси се посебно решење у коме се назначава број 
првобитне регистрације, број, односно бројеви нових жигова, знак из првобитне 
регистрације, као и роба, односно услуге које остају у првобитној регистрацији и 
роба, односно услуге које су у издвојеном, или издвојеним жиговима.  

Издвојени жиг, односно издвојени жигови уписују се у Регистар жигова, а 
носиоцу права издаје се исправа о жигу.  

На колективни жиг, односно жиг гаранције не примењују се одредбе ст. 
1-4. овог члана.  

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број жига; 
податке о носиоцу жига; изглед знака; назначење бројева класа Међународне 
класификације роба и услуга које остају у првобитној регистрацији и бројева 
класа Међународне класификације роба и услуга на које се односи издвојени 
жиг, односно издвојени жигови.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину.  
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VI. ПРОМЕНЕ У ПРИЈАВИ, ОДНОСНО 
РЕГИСТРАЦИЈИ ЖИГА 

Промена имена и адресе носиоца права 

Члан 61. 

Надлежни орган, на захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве 
може донети решење о упису у Регистар жигова промене имена и адресе 
носиоца жига, односно подносиоца пријаве.  

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис 
промене имена и адресе носиоца права који се односи на више жигова, 
односно више пријава, под условом да су регистарски бројеви, односно бројеви 
пријава назначени у захтеву.  

Ако захтев за упис промене имена и адресе носиоца права не садржи 
прописане податке, надлежни орган ће писменим путем позвати подносиоца 
захтева да га уреди у року који надлежни орган одреди, а који не може бити 
краћи од осам дана.  

На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене имена и 
адресе, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из 
става 3. овог члана за време које сматра примереним.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће донети решење о одбацивању захтева.  

У случају из става 5. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац захтева може поднети предлог за враћање у пређашње стање. 

Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи нарочито: 
регистарски број жига, односно број пријаве; податке о носиоцу жига, односно 
подносиоцу пријаве; назначење врсте промене.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене из 
става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује 
њихову садржину.  

Ограничење списка робе, односно услуга 

Члан 62. 

Надлежни орган, на захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве 
може донети решење о упису у Регистар жигова ограничења списка робе, 
односно услуга.  

Ако захтев за ограничење списка робе, односно услуга не садржи 
прописане податке, надлежни орган ће писменим путем позвати подносиоца 
захтева да га уреди у року који надлежни орган одреди, а који не може бити 
краћи од осам дана.  

На образложени захтев подносиоца захтева за ограничења списка робе, 
односно услуга, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок 
из става 2. овог члана за време које сматра примереним.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће донети решење о одбацивању захтева.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац захтева може поднети предлог за враћање у пређашње стање. 
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Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи нарочито: 
регистарски број жига, односно број пријаве; податке о носиоцу жига, односно 
подносиоцу пријаве; назначење врсте промене.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене из 
става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује 
њихову садржину.  

Пренос права 

Члан 63. 

Жиг, односно право из пријаве може бити пренет на друго лице или на 
друга лица за сву или само за неку робу, односно услуге. 

Пренос жига, односно права из пријаве може бити последица уговора о 
преносу права, статусне промене носиоца жига, односно подносиоца пријаве, 
судске или административне одлуке.  

Пренос права из става 2. овог члана уписује се у Регистар жигова на 
захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве или стицаоца права.  

Упис преноса права из става 2. овог члана у Регистар жигова, производи 
правно дејство према трећим лицима.  

О упису преноса права из става 2. овог члана у Регистар жигова, доноси 
се посебно решење.  

Колективни жиг и жиг гаранције не могу бити предмет преноса права.  

Уговор о преносу права 

Члан 64. 

Уговор о преносу права саставља се у писменој форми и мора садржати: 
дан закључења, име и презиме или пословно име, пребивалиште или 
боравиште, односно седиште уговорних страна, регистарски број жига, односно 
број пријаве за признање жига и висину накнаде, ако је уговорена.  

Неће се одобрити упис преноса жига, односно права из пријаве, ако би 
такав пренос могао да створи забуну у промету у погледу врсте, квалитета или 
географског порекла робе, односно услуга за које је жиг регистрован, односно 
за које је поднета пријава за признање жига, изузев уколико се стицалац права 
одрекне заштите за оне робе, односно услуге у односу на које могућност забуне 
постоји.  

Неће се одобрити упис преноса жига, односно права из пријаве који се 
односи само за неку робу, односно услугу, у случају када су робе, односно 
услуге који се преносе битно слични робама, односно услугама који су 
обухваћени жигом, односно пријавом за признање жига преносиоца.  

На сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису 
регулисана овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони 
односи. 

Лиценца 

Члан 65. 

Носилац жига, односно подносилац пријаве може уговором о лиценци 
уступити право коришћења жига, односно права из пријаве, и то за сву или 
само за неку робу, односно услуге.  

У случају да постоји више носилаца истог жига, односно више 
подносилаца исте пријаве из става 1. овог члана, за закључивање уговора о 
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лиценци потребан је пристанак свих, уколико између њих није другачије 
уговорено. 

Уговор о лиценци из става 1. овог члана саставља се у писменој форми 
и мора садржати: дан закључења, име и презиме или пословно име, 
пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна, регистарски 
број жига, односно број пријаве за признање жига, време трајања лиценце и 
обим лиценце.  

Уговор о лиценци из става 1. овог члана уписује се у Регистар жигова на 
захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве или стицаоца права.  

Упис уговора о лиценци из става 1. овог члана у Регистар жигова 
производи правно дејство према трећим лицима.  

О упису уговора о лиценци из става 1. овог члана у Регистар жигова, 
доноси се посебно решење.  

Колективни жиг и жиг гаранције не могу бити предмет уговора о лиценци.  

На сва питања која се односе на уступање права коришћења жига, 
односно права из пријаве, а која нису регулисана овим законом примењују се 
прописи којима се уређују облигациони односи. 

Повреда одредаба уговора о лиценци 

Члан 66.  

Носилац жига који је и давалац лиценце тог жига може се позвати на 
права која произлазе из жига, а против стицаоца лиценце који врши повреду 
одредаба из уговора о лиценци које се односе на трајање лиценце, облик 
обухваћен регистрацијом у коме се жиг може користити, обим робе, односно 
услуга за које је дата лиценца, подручје на коме се жиг може истицати или 
квалитет произведене робе, односно услуга пружених од стране стицаоца 
лиценце. 

Залога 

Члан 67. 

Жиг, односно право из пријаве може бити предмет залоге и то на основу 
уговора о залози, одлуке суда, јавног извршитеља или другог државног органа, 
и то за сву или само за неке робу или услуге.  

Уговор о залози из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и 
мора садржати: дан закључења, име и презиме или пословно име, 
пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна, као и 
дужника ако су то различита лица, регистарски број жига, односно број пријаве 
за признање жига и податке о потраживању које се обезбеђује заложним 
правом.  

Залога из става 1. овог члана уписује се у Регистар жигова на захтев 
носиоца жига, односно подносиоца пријаве или заложног повериоца.  

О упису залоге из става 1. овог члана у Регистар жигова доноси се 
посебно решење.  

Поверилац стиче заложно право уписом у Регистар жигова.  

Колективни жиг и жиг гаранције не могу бити предмет залоге.  

На сва питања која нису регулисана овим законом примењују се прописи 
којима се уређује бездржавинска залога, облигациони и својинскоправни 
односи.  
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У Регистар жигова уписују се нарочито следећи подаци: подаци о 
залогодавцу и дужнику, када то нису иста лица, као и подаци о заложном 
повериоцу; регистарски број жига, односно број пријаве за признање жига; 
подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом уз назначење 
основног и максималног износа.  

У Регистар жигова уписују се и све промене података из става 8. овог 
члана.  

Надлежни орган ближе прописује врсту података из става 8. овог члана 
који се уписују у Регистар жигова.  

Пoкретање поступка за упис преноса права, лиценце и залоге 

Члан 68. 

Поступак за упис преноса права, лиценце и залоге, покреће се писаним 
захтевом.  

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и:  

1) доказ о правном основу уписа који се тражи;  

2) пуномоћје, ако се поступак за упис преноса права, лиценце, или 
залоге покреће преко пуномоћника;  

3) доказ о уплати таксе за решење по захтеву за упис преноса права, 
лиценце или залоге.  

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис преноса 
права који се односи на више жигова, односно више пријава, под условом да су 
ранији носилац права и нови носилац права исти у сваком жигу, односно 
пријави и да су регистарски бројеви, односно бројеви пријава назначени у 
захтеву.  

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис 
лиценце, односно залоге, који се односе на више жигова, односно више 
пријава, под условом да су носилац права и стицалац лиценце, односно залоге 
исти у сваком жигу, односно пријави, и да су регистарски бројеви, односно 
бројеви пријава назначени у захтеву.  

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број жига, 
односно број пријаве; податке о носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве; 
назначење да се тражи упис преноса жига, односно права из пријаве, односно 
назначење права чији се упис тражи.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину.  

Испитивање уредности захтева за упис преноса права, 
лиценце и залоге 

Члан 69. 

Захтев за упис преноса права, лиценце и залоге је уредан ако садржи 
податке из члана 68. овог закона.  

Ако захтев за упис преноса права, лиценце и залоге није уредан, 
надлежни орган ће писменим путем позвати подносиоца захтева да га уреди у 
року који надлежни орган одреди, а који не може бити краћи од осам дана.  
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На образложени захтев подносиоца захтева за упис преноса права, 
лиценце и залоге, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити 
рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће донети решење о одбацивању захтева.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац захтева може поднети предлог за враћање у пређашње стање. 

Поступак за упис преноса права, лиценце и залоге 

Члан 70. 

Ако је захтев за упис преноса права, лиценце и залоге уредан у смислу 
члана 69. овог закона, надлежни орган испитује да ли правни основ на коме се 
тај захтев заснива испуњава законом прописане услове за упис преноса права, 
лиценце и залоге.  

Ако правни основ на коме се заснива захтев за упис преноса права, 
лиценце и залоге не испуњава услове прописане законом, или ако се подаци из 
захтева не слажу са подацима у регистрима, надлежни орган ће писменим 
путем обавестити подносиоца захтева о разлозима због којих се упис не може 
извршити и позваће га да се у року који надлежни орган одреди изјасни о тим 
разлозима.  

На образложени захтев подносиоца захтева за упис преноса права, 
лиценце и залоге, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити 
рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним.  

Надлежни орган ће решењем одбити захтев за упис преноса права, 
лиценце и залоге ако се подносилац захтева у остављеном року не изјасни о 
разлозима због којих се упис не може одобрити, или се изјасни, а надлежни 
орган и даље сматра да се упис не може одобрити.  

Жиг као предмет извршења  

Члан 71. 

Жиг може бити предмет извршења. 

На поступак извршења, сходно се примењују одговарајуће одредбе 
закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења. 

На захтев једне од странака или надлежног органа који спроводи 
поступак извршења, у Регистар жигова се уписује да је над жигом покренуто 
извршење. 

Упис у регистар из става 3. овог члана, брише се или мења на захтев 
једне од странака, јавног извршитеља или надлежног органа који спроводи 
поступак извршења. 

VII. ПРЕСТАНАК ПРАВА 

Престанак жига 

Члан 72. 

Жиг престаје истеком рока од десет година за који је плаћена прописана 
такса, ако се његово важење не продужи.  

Жиг престаје и пре истека рока из става 1. овог члана:  

1) ако се носилац жига одрекне свог права – наредног дана од дана 
предаје надлежном органу изјаве о одрицању;  
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2) на основу судске одлуке, односно одлуке надлежног органа, у 
случајевима предвиђеним овим законом – даном одређеним том одлуком;  

3) ако је престало правно лице, односно ако је умрло физичко лице 
које је носилац права – даном престанка правног лица, односно смрти физичког 
лица, осим ако је жиг прешао на правне следбенике тог лица.  

Колективни жиг и жиг гаранције престају да важе и ако надлежни орган 
приликом испитивања измена општег акта о колективном жигу, односно о жигу 
гаранције, утврди да нису испуњени услови предвиђени чланом 32. став 1. овог 
закона.  

У случајевима из става 2. тач. 1) и 3) и става 3. овог члана, надлежни 
орган ће донети посебно решење.  

Право трећег лица 

Члан 73. 

Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица 
носилац жига се не може одрећи жига без писмене сагласности лица на чије 
име је уписано то право.  

Ако носилац жига у одређеном року не плати таксу за продужење 
важења жига, а у Регистру жигова је уписано право у корист трећег лица, 
надлежни орган ће то лице обавестити да није плаћена прописана такса и да је 
може платити у року из члана 58. овог закона.  

VIII. ОГЛАШАВАЊЕ ЖИГА НИШТАВИМ 

Услови за оглашавање жига ништавим 

Члан 74. 

Жиг се може огласити ништавим, у целини или само за неке робе, 
односно услуге, ако се утврди да у време његовог регистровања нису били 
испуњени услови за признање жига из чл. 4-7. овог закона.  

Колективни жиг и жиг гаранције могу се огласити ништавим и ако се 
утврди да општи акт о колективном жигу и општи акт о жигу гаранције, односно 
њихове измене, нису испуњавале, односно не испуњавају услове из члана 32. 
ст. 1. и 2. овог закона.  

Овлашћено лице за покретање поступка за оглашавање жига 
ништавим 

Члан 75. 

Жиг се може огласити ништавим за све време трајања заштите, и то на 
предлог заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца.  

Предлог за оглашавање ништавим жига на основу чл. 6. и 7. овог закона 
може поднети само носилац ранијег права или лице које он овласти. 

Када је носилац ранијег жига трпео коришћење каснијег жига и знао за то 
коришћење током пет узастопних година, нема право да на основу тог ранијег 
права поднесе предлог за оглашавање ништавим каснијег жига или да се 
успротиви коришћењу тог каснијег жига у односу на робу или услуге за које је 
каснији жиг коришћен, осим ако је носилац каснијег жига приликом подношења 
пријаве био несавестан. 

У случају из става 3. овог члана, носилац каснијег жига нема право да се 
успротиви коришћењу ранијег права. 
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Стицање дистинктивности ранијег жига или изричита 
сагласност за регистровање носиоца ранијег жига 

Члан 76. 

Жиг неће бити оглашен ништавим по основу члана 5. став 1. тач. 3), 5) и 
6) овог закона ако је пре подношења предлога за оглашавање ништавим услед 
коришћења стекао дистинктивност.  

Жиг неће бити оглашен ништавим иако је регистрован супротно 
одредбама чл. 6. и 7. овог закона, ако се носилац ранијег права изричито 
сагласио са његовом регистрацијом.  

Коришћење ранијег жига у поступку по предлогу за 
оглашавање ништавим 

Члан 77. 

Жиг се не може огласити ништавим на основу члана 6. став 1. тач. 1), 2), 
4) овог закона ако ранији жиг без оправданог разлога није озбиљно коришћен у 
Републици Србији за обележавање робе, односно услуга за које је регистрован 
и који се наводе као разлог за подношење предлога, у периоду од пет година 
пре подношења предлога за оглашавање ништавим, изузев ако је подносилац 
пријаве каснијег жига био несавестан, односно ако носилац ранијег жига докаже 
да су постојали оправдани разлози за некоришћење. У поступку по предлогу за 
оглашавање жига ништавим, носилац ранијег жига или његов правни следбеник 
дужан је да докаже да је жиг коришћен.  

Ако је ранији жиг подносиоца предлога коришћен само за део робе, 
односно услуга за које је регистрован, сматраће се у циљу примене става 1. 
овог члана да је регистрован само за ту робу, односно услуге. 

Носилац ранијег жига доказује коришћење свог жига на захтев носиоца 
каснијег жига, под условом да је на датум подношења предлога за оглашавање 
ништавим ранији жиг регистрован најмање пет година. 

Ако докази из ст. 1. и 2. овог члана не буду достављени, предлог за 
оглашавање жига ништавим биће одбијен.  

Када је на датум подношења пријаве или на датум права првенства 
каснијег жига петогодишњи период у коме је ранији жиг морао бити озбиљно 
коришћен истекао, носилац ранијег жига ће, поред доказа из ст. 1 и 2. овог 
члана доставити доказ да је ранији жиг озбиљно коришћен у петогодишњем 
периоду који је претходио датуму подношења пријаве или датуму права 
првенства каснијег жига, или да постоје оправдани разлози за некоришћење.  

Недостатак дистинктивности или репутације ранијег жига који 
спречава оглашавање ништавим 

Члан 78. 

Предлог за оглашавање жига ништавим по основу ранијег жига неће 
бити усвојен на датум подношења предлога за оглашавање ништавим ако не би 
био усвојен на датум подношења пријаве или на датум права првенства 
каснијег жига из неког од следећих разлога:  

1) ранији жиг који се може огласити ништавим из разлога предвиђених 
чланом 5. став 1. тач. 3)-5) овог закона још није стекао дистинктивни карактер у 
складу са значењем члана 5. став 2. овог закона; 

2) предлог за оглашавање ништавим се заснива на члану 6. став 1. 
тачка 2) овог закона, а ранији жиг није постао дистинктиван у мери да би 
оправдао постојање вероватноће настанка забуне у релевантном делу 
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јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније 
заштићеним знаком, у складу са значењем члана 6. став 1. тачка 2) овог закона;  

3) предлог за оглашавање ништавим се заснива на члану 6. став 1. 
тачка 4) овог закона, а ранији жиг још није стекао репутацију у складу са 
значењем члана 6. став 1. тачка 4) овог закона. 

Покретање поступка за оглашавање жига ништавим 

Члан 79. 

Поступак за оглашавање жига ништавим покреће се писаним предлогом 
за оглашавање ништавим жига.  

Предлог из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу 
предлога; податке о носиоцу жига; регистарски број жига чије се оглашавање 
ништавим тражи; разлоге због којих се тражи оглашавање жига ништавим; 
назначење да ли се тражи оглашавање ништавим жига у целини или само за 
неку робу, односно услуге.  

Надлежни орган ближе прописује садржину предлога из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз предлог и прописује њихову 
садржину.  

Испитивање уредности предлога за оглашавање жига 
ништавим 

Члан 80. 

Предлог за оглашавање жига ништавим је уредан ако садржи податке из 
члана 79. овог закона. 

Предлог за оглашавање ништавим може се поднети по основу једног или 
више ранијих права.  

Ако предлог за оглашавање жига ништавим није уредан, надлежни орган 
ће писаним путем уз навођење разлога позвати подносиоца предлога да га 
уреди у року од 30 дана.  

На образложени захтев подносиоца предлога, уз плаћање прописане 
таксе надлежни орган ће продужити рок из става 3. овог члана за време које 
сматра примереним.  

Ако подносилац предлога у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће донети решење о одбацивању предлога.  

У случају из става 5. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац предлога може поднети предлог за враћање у пређашње стање. 

Поступак по предлогу за оглашавање жига ништавим 

Члан 81. 

Надлежни орган ће уредан предлог доставити носиоцу жига и позвати га 
да у року од 30 дана од дана пријема позива достави свој одговор.  

На образложен захтев носиоца жига, уз плаћање прописане таксе, 
надлежни орган може да продужи рок из става 1. овог члана за време које 
сматра примереним. 

После спроведеног поступка по предлогу за оглашавање жига ништавим, 
надлежни орган ће донети решење о оглашавању жига ништавим, у целини или 
само за неке робе, односно услуге, или решење о одбијању предлога.  
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У случају да је жиг оглашен ништавим, сматраће се да није производио 
дејство од самог почетка, у обиму у ком је оглашен ништавим. 

IX. ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ПРЕСТАНКА ЖИГА 

Престанак жига због некоришћења 

Члан 82. 

Надлежни орган може, на захтев заинтересованог лица, донети решење 
о престанку жига у целини или само за неке робе, односно услуге, ако носилац 
жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није озбиљно 
користило на домаћем тржишту жиг за обележавање робе, односно услуга на 
које се тај жиг односи, у непрекидном временском периоду од пет година, 
рачунајући од дана регистровања жига, односно од дана кад је жиг последњи 
пут коришћен. У поступку по захтеву за престанак жига због некоришћења жига, 
носилац жига или лице које је он овластио дужно је да докаже да је жиг 
користило.  

Коришћењем жига, у смислу става 1. овог члана и члана 77. овог закона 
сматра се и коришћење знака заштићеног жигом у облику који се разликује у 
елементима који не мењају дистинктивни карактер знака, као и коришћење 
заштићеног знака на роби или паковању робе намењеним искључиво извозу.  

Коришћење жига уз сагласност носиоца жига или коришћење жига од 
стране лица овлашћеног да користи колективни жиг или жиг гаранције сматра 
се коришћењем од стране носиоца жига. 

Оправданим разлогом за некоришћење жига из става 1. овог члана 
сматраће се околност која је настала независно од воље носиоца жига, а која 
представља сметњу за коришћење жига, као што је одлука државног органа, 
забрана увоза или друга забрана која се односи на робе или услуге за које је 
призната заштита жигом.  

Коришћењем жига не сматра се рекламирање заштићеног знака без 
могућности набавке робе, односно коришћења услуге за коју је знак заштићен.  

Коришћењем жига не сматра се плаћање таксе за продужење важења 
жига, као ни закључивање уговора о преносу права, лиценци и залози.  

Неће се донети решење о престанку жига због некоришћења ако је 
коришћење жига започело или је настављено после истека непрекидног 
временског периода од пет година у коме жиг није коришћен, а пре подношења 
захтева за престанак жига због некоришћења, осим ако је до започињања или 
настављања коришћења жига дошло након што је носилац права сазнао да ће 
бити поднет захтев за престанак његовог жига и ако је коришћење започето или 
настављено у периоду од три месеца пре подношења захтева за престанак 
жига.  

Датум престанка жига због некоришћења 

Члан 83. 

У случају из члана 82. овог закона жиг престаје да важи на датум 
подношења захтева за престанак жига због некоришћења. 

Престанак жига у другим случајевима 

Члан 84. 

Надлежни орган може на захтев заинтересованог лица донети решење о 
престанку жига, у целини или само за неке робе, односно услуге и у следећим 
случајевима:  
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1) ако је знак заштићен жигом, због чињења или нечињења носиоца 
жига или његовог правног следбеника, постао у промету уобичајени назив робе, 
односно услуге за коју је регистрован;  

2) ако знак заштићен жигом, због начина на који га носилац жига, његов 
правни следбеник или лице уз сагласност носиоца жига користи, може у 
промету да изазове забуну о географском пореклу, врсти, квалитету или другим 
својствима робе, односно услуге;  

3) ако је знак заштићен жигом постао противан јавном поретку или 
прихваћеним моралним принципима.  

Колективни жиг и жиг гаранције могу престати и ако се употребљавају 
противно општем акту о колективном жигу, односно о жигу гаранције.  

У случају из ст. 1. и 2. овог члана жиг престаје да важи наредног дана од 
дана правноснажности решења о престанку жига. 

Додатни разлози за престанак колективног жига 

Члан 85. 

Колективни жиг престаје да важи и у следећим случајевима: 

1) ако носилац не предузме разумне мере да спречи употребу жига на 
начин који није усклађен са условима употребе из општег акта о колективном 
жигу укључујући све измене општег акта уписане у Регистар жигова; 

2) ако начин на који овлашћени корисник користи колективни жиг 
доводи до заблуде учеснике у промету на начин утврђен у члану 32. став 2. 
овог закона; 

3) ако измена општег акта о колективном жигу не садржи елементе из 
члана 16. овог закона, осим ако је носилац жига накнадним изменама не 
усклади са тим чланом. 

Покретање поступка за престанак жига 

Члан 86. 

Поступак за престанак жига из разлога предвиђених у чл. 82. и 84. овог 
закона покреће се писаним захтевом.  

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу 
захтева; податке о носиоцу жига чији се престанак тражи; регистарски број жига 
чији се престанак тражи; разлоге због којих се престанак жига тражи; назначење 
да ли се тражи престанак жига у целини или само за неку робу, односно услуге.  

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог 
члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову 
садржину. 

Испитивање уредности захтева за престанак жига 

Члан 87. 

Захтев за престанак жига је уредан ако садржи податке из члана 86. овог 
закона.  

Ако захтев за престанак жига није уредан, надлежни орган ће писменим 
путем позвати подносиоца захтева да га уреди у року који надлежни орган 
одреди.  
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На образложени захтев подносиоца захтева за престанак жига, уз 
плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог 
члана за време које сматра примереним.  

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, 
надлежни орган ће донети решење о одбацивању захтева.  

У случају из става 4. овог члана уз плаћање прописане таксе, 
подносилац захтева може поднети предлог за враћање у пређашње стање. 

Поступак по захтеву за престанак жига 

Члан 88. 

Надлежни орган ће уредан захтев доставити носиоцу жига и позвати га 
да у року од 30 дана од дана пријема позива достави свој одговор.  

На образложен захтев носиоца жига, уз плаћање прописане таксе, 
надлежни орган може да продужи рок из става 1. овог члана за време које 
сматра примереним. 

После спроведеног поступка по захтеву за престанак жига, надлежни 
орган ће донети решење о престанку жига, у целини или само за неке робе, 
односно услуге или решење о одбијању захтева.  

Дејство оглашавања жига ништавим и престанка жига на 
судске одлуке и уговоре 

Члан 89. 

Оглашавање жига ништавим и престанак жига немају дејство на судске 
одлуке у вези са утврђивањем повреде права које су у моменту доношења тог 
решења биле правноснажне, као и на закључене уговоре о преносу права, 
односно уступању лиценце, ако су и у мери у којој су ти уговори извршени, под 
условом да је тужилац, односно носилац жига био савестан.  

У поступцима оглашавања жига ништавим и посебним случајевима 
престанка жига, надлежни орган може заказати усмену расправу.  

X. ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА 

Повреда права 

Члан 90. 

Повредом права сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног 
знака од стране било ког учесника у промету, у смислу чланова 49 - 52. овог 
закона и члана 56. став 2. овог закона.  

Повредом из става 1. овог члана сматра се и додавање знаку речи „тип”, 
„начин”, „по поступку” и сл.  

Право на тужбу 

Члан 91. 

Тужбу због повреде права може поднети носилац жига, подносилац 
пријаве, стицалац лиценце, корисник колективног жига уз сагласност носиоца 
колективног жига и корисник жига гаранције уз сагласност носиоца жига 
гаранције.  

Стицалац лиценце, осим ако је другачије предвиђено уговором о 
лиценци, може поднети тужбу због повреде права само уз сагласност носиоца 
права. 
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Стицалац искључиве лиценце који је формално обавестио носиоца жига 
о повреди жига, односно права из пријаве, може поднети тужбу због повреде 
права, ако носилац жига, односно подносилац пријаве, сам то не учини у року 
од тридесет дана од дана пријема обавештења. 

Стицалац лиценце или корисник колективног жига, односно жига 
гаранције у циљу накнаде штете коју је претрпео, има право да приступи тужби 
због повреде права који је покренуо носилац жига, односно подносилац пријаве.  

Ако тужени истакне захтев да носилац жига докаже да је у периоду од 
пет година пре датума подношења тужбе жиг озбиљно коришћен у вези са 
робом, односно услугама за које је регистрован, суд је дужан да упути туженог 
да о том питању покрене поступак пред надлежним органом, у складу са 
чланом 82. овог закона.  

Суд ће, по тужби из става 1. овог члана одбити тужбени захтев уколико 
се у поступку пред надлежним органом утврди да жиг тужиоца није коришћен у 
смислу члана 82. овог закона.  

Ако надлежни орган утврди да је жиг тужиоца коришћен само за део 
робе, односно услуга за које је регистрован, суд ће приликом одлучивања узети 
у обзир само ону робу, односно услуге за које је тужилац доказао коришћење. 

Тужба због повреде права 

Члан 92. 

У случају повреде права, тужилац тужбом може да захтева нарочито:  

1) утврђење повреде права; 

2) забрану радњи којима се врши повреда или радњи које 
представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрану 
понављања таквих или сличних радњи под претњом плаћања примереног 
новчаног износа тужиоцу; 

3) накнаду штете; 

4) објављивање пресуде о трошку туженог; 

5) одузимање, односно трајно искључење из промета или уништење 
или преиначење, без накнаде, предмета којима је извршена повреда; 

6) забрану отуђења, одузимање, или уништење, без накнаде, 
материјала и предмета који су употребљени у производњи предмета којима је 
извршена повреда права. 

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд 
узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тужбеног захтева, 
као и интересе трећих лица. 

Тужба се може поднети и против лица чије су услуге коришћене 
приликом повреде права (посредник). 

Тужилац има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете.  

При одређивању висине накнаде штете из става 4. овог члана, суд ће 
узети у обзир све околности конкретног случаја, а посебно негативне економске 
последице које трпи тужилац, укључујући изгубљену добит, као и добит коју је 
тужени остварио повредом права. 

Суд може када околности случаја то оправдавају да досуди тужиоцу 
накнаду штете која не може бити нижа од накнаде коју би примио за конкретни 
облик коришћења предмета заштите, да је то коришћење било законито.  
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Ако повреда права није учињена намерно или крајњом непажњом, суд 
може, да досуди тужиоцу накнаду у висини добити коју је тужени остварио 
повредом права. 

Поступак по тужби 

Члан 93. 

Тужба због повреде права може се поднети у року од три године од дана 
када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најкасније у року од пет година 
од дана учињене повреде или од дана последње учињене повреде када се 
повреда врши континуирано.  

Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.  

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до 
коначне одлуке надлежног органа по пријави.  

Ако је пред надлежним органом, односно судом покренут поступак из чл. 
74, 82, 84, 104. и 105. овог закона, суд који поступа по тужби из чл. 91. и 92. овог 
закона дужан је да прекине поступак до коначне одлуке надлежног органа, 
односно правноснажне одлуке суда.  

На поступак по тужби из става 1. овог члана примењују се одредбе 
закона којим се уређује парнични поступак. 

Прибављање доказа 

Члан 94. 

Ако се странка која је учинила вероватним своје наводе позива на доказ 
који се налази у поседу противне странке или под њеном контролом, суд ће 
противној странци наложити да достави тај доказ, водећи рачуна о примени 
прописа којима се уређује поступање са пословном тајном. 

Под условом из става 1. овог члана, у случају повреде права приликом 
обављања привредне делатности, суд ће на предлог тужиоца наложити 
туженом да достави банкарске, финансијске и пословне документе који се 
налазе у његовом поседу или под његовом контролом, водећи рачуна о 
примени прописа којима се уређује поступање са пословном тајном. 

Привремена мера 

Члан 95. 

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено у 
смислу члана 90. овог закона или да ће бити повређено, суд може одредити 
привремену меру: 

1) одузимања, односно искључења из промета предмета којима се 
врши повреда права; 

2) одузимања или забране отуђења материјала и предмета који су 
употребљени искључиво или у претежној мери у производњи предмета којима 
се врши повреда права, односно претежно намењени производњи предмета 
којима се врши повреда права; 

3) забране вршења радњи којима се врши повреда права или које 
представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено. 

Привремена мера се може, под истим условима, одредити и против лица 
чије услуге су коришћене приликом повреде права (посредник).  

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено 
или да ће бити повређено и које учини вероватним постојање околности које би 
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осујетиле или знатно отежале накнаду штете у случају повреде права, суд може 
поред привремених мера из става 1. овог члана одредити и привремене мере: 

1) заплене покретне и непокретне имовине лица против кога се 
предлаже одређивање привремене мере; 

2) забране исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се 
предлаже одређивање привремене мере. 

Ради одређивања и спровођења привремене мере из става 3. овог члана 
суд може наложити достављање банкарских, финансијских, пословних или 
других докумената и података или наложити да се омогући приступ тим 
документима и подацима. 

Лице коме је одређена привремена мера из става 1. тач. 2) и 3) и става 
3. тачка 2) овог члана, као и налог из става 4. овог члана, а кoje не поступи по 
одређеној привременој мери, односно датом налогу, казниће се у складу са 
одредбама закона којим се уређују извршење и обезбеђење. 

Поступак за одређивање привремене мере 

Члан 96. 

Суд може одредити привремену меру одмах по пријему предлога за 
одређивање привремене мере и без претходног изјашњења противне странке, 
а нарочито ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи 
ненадокнадиву штету.  

Решење којим је одређена привремена мера, у случају из става 1. овог 
члана, доставиће се странкама у поступку без одлагања, а најкасније по 
спровођењу мере. 

Када је привремена мера одређена пре покретања парничног поступка, 
тужба, ради оправдања мере, мора се поднети у року од 30 дана од дана 
доношења решења о одређивању привремене мере.  

На поступак по предлогу за одређивање привремене мере, сходно се 
примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује поступак извршења и 
обезбеђења. 

Укидање привремене мере и накнада штете 

Члан 97. 

Ако у року из члана 96. став 3. овог закона тужба не буде поднета, суд ће 
на предлог лица против кога је привремена мера одређена обуставити поступак 
по привременој мери и укинути спроведене радње.  

Ако поступак по привременој мери буде обустављен и спроведене 
радње буду укинуте у складу са овим чланом, или ако суд утврди да повреда 
права није учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити 
повређено, лице против кога је одређена привремена мера има право на 
накнаду штете која јој је нанета привременом мером. 

Суд може условити одређивање привремене мере полагањем 
одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка 
штете из става 2. овог члана. 
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Сходна примена закона којим се уређује извршење и 
обезбеђење 

Члан 98. 

На питања у вези са поступком одређивања привремене мере, која нису 
уређена овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују 
извршење и обезбеђење. 

Обезбеђење доказа 

Члан 99. 

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено 
или да ће бити повређено, суд може у току, као и пре покретања парничног 
поступка одредити обезбеђење доказа водећи рачуна о примени прописа 
којима се уређује поступање са пословном тајном.  

Обезбеђењем доказа у смислу овог закона сматра се: 

1) прибављање детаљног описа производа којима се повређује право, 
са или без узимања узорка тих производа; 

2) одузимање производа или дела производа којима се повређује 
право и ако је то оправдано, одузимање докумената, материјала и предмета 
који су употребљени у производњи или стављању у промет предмета којима се 
врши повреда права; 

3) преглед просторија, возила, књига, докумената, испитивање сведока 
и вештака.  

Поступак за одређивање обезбеђења доказа 

Члан 100. 

Суд може одредити обезбеђење доказа одмах по пријему предлога за 
обезбеђење доказа и без изјашњења противне странке, а нарочито ако постоји 
опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или да 
неки доказ неће моћи да се изведе или да ће његово касније извођење бити 
отежано. 

Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог 
члана, доставиће се странкама без одлагања, најкасније по спровођењу мере. 

Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка 
тужба због повреде права се мора поднети у року од 30 дана од дана 
доношења решења о одређивању обезбеђења доказа. 

Укидање обезбеђења доказа и накнада штете 

Члан 101. 

Ако у року из члана 100. став 3. овог закона тужба не буде поднета суд 
ће на предлог противне странке обуставити поступак обезбеђења доказа и 
укинути спроведене радње.  

Ако поступак обезбеђења доказа буде обустављен и спроведене радње 
буду укинуте, или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није 
постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено, противна странка 
има право на накнаду штете која јој је нанета обезбеђењем доказа. 

Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем 
одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка 
штете из става 2. овог члана. 
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Сходна примена закона којим се уређује парнични поступак 

Члан 102. 

На питања у вези са поступком за обезбеђење доказа, која нису уређена 
овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује парнични 
поступак. 

Обавеза пружања информација 

Члан 103. 

Суд може да наложи лицу које је извршило повреду права да пружи 
податке о пореклу и дистрибутивним каналима робе, односно услуга којима се 
врши повреда права, укључујући податке о лицима која су учествовала у 
повреди права, као и да преда документе који су у вези са повредом права. 

Поред лица из става 1. овог члана суд може наложити достављање 
података следећим лицима:  

1) лицу код кога је пронађена роба приликом обављања привредне 
делатности, а којом се повређује право; 

2) лицу које користи услуге пружене приликом обављања привредне 
делатности, а којима се повређује право; 

3) лицу које пружа услуге приликом обављања привредне делатности, 
а којима се повређује право;  

4) лицу које је од стране лица из тач. 1)-3) овог става наведено као 
лице укључено у производњу или дистрибуцију робе или пружање услуга којима 
се повређује право. 

Под подацима из става 1. овог члана сматрају се нарочито: 

1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим 
лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе 
или пружање услуга, као и о продавцима којима је роба намењена; 

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе 
или услуга, као и о ценама такве робе или услуга. 

Ако лица из ст. 1. и 2. овог члана из оправданих разлога не поступе по 
налогу суда и не доставе тражене информације, неће одговарати за штету која 
на тај начин настане. 

Тужба за оспоравање жига 

Члан 104. 

Ако је пријава поднета противно начелу савесности и поштења или је 
знак регистрован на основу такве пријаве, односно на основу пријаве којом је 
повређена законска или уговорна обавеза, лице чији је правни интерес тиме 
повређен може тужбом тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве, 
односно носиоца права.  

Члан 105. 

Физичко или правно лице које у промету користи знак за обележавање 
робе, односно услуга, а за који је друго лице поднело пријаву или га 
регистровало на своје име за обележавање исте или сличне робе, односно 
услуга може тужбом тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве, односно 
носиоца жига ако докаже да је тај знак био општепознат у смислу члана 6бис 
Париске конвенције о заштити индустријске својине, за обележавање његове 
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робе, односно услуга пре него што је тужени поднео пријаву или регистровао 
жиг.  

Ако тужени докаже да је исти или сличан знак користио у промету за 
обележавање исте или сличне робе, односно услуга исто колико и тужилац или 
дуже од њега суд ће одбити тужбени захтев из става 1. овог члана.  

Тужба из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од пет 
година од дана уписа жига у Регистар жигова.  

Упис пресуде у Регистар жигова 

Члан 106. 

Ако се судском одлуком усвоји тужбени захтев из члана 104. односно 
члана 105. овог закона по правноснажности пресуде суд ће пресуду доставити 
надлежном органу, који ће у Регистар жигова уписати тужиоца као подносиоца 
пријаве, односно као носиоца жига.  

Престанак права трећег лица  

Члан 107. 

Право које је треће лице прибавило од ранијег подносиоца пријаве, 
односно носиоца жига из чл. 104. и 105. овог закона, престаје даном уписа 
новог подносиоца пријаве, односно носиоца жига у Регистар жигова надлежног 
органа.  

Ревизија 

Члан 108. 

Ревизија је дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом 
степену у споровима због повреде права и ради оспоравања жига. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Одговорност за привредни преступ 

Члан 109. 

Казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу од 300.000 
до 3.000.000 динара привредно друштво или друго правно лице које на начин из 
члана 90. овог закона повреди жиг, односно право из пријаве.  

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ 
новчаном казном у износу од 50.000 до 200.000 динара одговорно лице у 
привредном друштву или другом правном лицу.  

Предмети извршења привредног преступа и предмети који су били 
употребљени за извршење привредног преступа из става 1. овог члана биће 
одузети, а предмети извршења привредног преступа биће и уништени.  

Пресуда којом је учиниоцу изречена казна за привредни преступ из става 
1. овог члана јавно се објављује.  

Прекршајна одговорност 

Члан 110. 

Казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 
динара предузетник, ако повреди жиг или право из пријаве на начин из члана 
90. овог закона.  

За радње из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном 
казном у износу од 10.000 до 50.000 динара.  
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Предмети извршења прекршаја и предмети који су били употребљени за 
извршење прекршаја из става 1. овог члана биће одузети, а предмети 
извршења прекршаја биће и уништени.  

Члан 111.  

Казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 
1.000.000 динара правно лице које се неовлашћено бави заступањем у 
остваривању права из члана 12. овог закона.  

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном 
казном у износу од 10.000 до 50.000 динара одговорно лице у правном лицу.  

Казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 10.000 до 50.000 
динара физичко лице које се неовлашћено бави заступањем у остваривању 
права из члана 12. овог закона.  

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Примена закона 

Члан 112. 

Жигови који важе на дан ступања на снагу овог закона остају и даље на 
снази и на њих ће се примењивати одредбе овог закона.  

Одредба члана 12. став 3. овог закона не примењује се на лица која су 
до 1. јануара 2005. године уписана у Регистар заступника.  

Поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани, 
окончаће се по прописима по којима су започети. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
53. став 1. овог закона о исцрпљењу права примењиваће се у случају да је 
носилац жига, односно лице које је он овластио ставио у промет робу означену 
жигом на територији Европске уније или Европског економског простора. 

Рок за доношење подзаконског акта 

Члан 113. 

Подзаконски акт за извршење овог закона биће донет у року од девет 
месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

До доношења подзаконског акта из става 1. овог члана примењује се 
подзаконски акт донет на основу Закона о жиговима („Службени гласник РС”, 
бр. 104/09, 10/13 и 44/18 – др.закон), ако није у супротности са овим законом.  

Континуитет у вођењу регистара 

Члан 114. 

Регистар жигова и Регистар пријава за признање жига установљени 
Законом о жиговима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 10/13 и 44/18 – 
др.закон), настављају да се воде као Регистар жигова у складу са овим 
законом. 

Регистар заступника установљен Законом о патентима („Службени 
гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 – др.закон, 95/18 и 66/19), наставља да се води у 
складу са законом којим је установљен и овим законом.  
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Престанак важења прописа 

Члан 115. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о жиговима 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09, 10/13 и 44/18 – др.закон).  

Ступање на снагу 

Члан 116. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 
став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу којe Република Србија 
уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
својине. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Област заштите жига уређена је Законом о жиговима („Службени гласник 
РС”, бр. 104/09, 10/13 и 44/18 – др. закон).  

Неопходност доношења новог Закона о жиговима условљена је 
потребом да се отклоне недостаци терминолошке природе уочени током 
примене важећег Закона о жиговима односно, са циљем да се прецизнијим 
формулацијама одредаба омогући њихова ефикаснија примена. Поред тога, 
постоји потреба да се уреди питање заштите жигова на начин којим ће се наш 
пропис учинити компатибилнијим са сродним прописима држава Европске 
уније. Предложени Предлог закона о жиговима (у даљем тексту: Предлог 
закона) у поглављу X. „Грађанскоправна заштита” садржи измењене одредбе 
које су резултат усклађивања важећег закона са Директивом 2004/48/ЕЗ 
Европског парламента и савета од 29. априла 2004. гoдине о спровођењу права 
интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/ЕЗ). Циљ 
предложених, измењених одредаба је успостављање ефикаснијег система 
заштите жигова, отклањање уочених нејасноћа и лакша примена одредаба о 
грађанскоправној заштити од стране судова у поступцима по тужби због 
повреде права.  

Одређене измене резултат су примене појединих института важећег 
Закона о жиговима у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине 
побољшања појединих одредби.  

Предлогом закона врши се и додатно усклађивање са релевантним 
прописима ЕУ. У том смислу део нових законских решења која се тичу 
материјалних одредби, последица је неопходности усклађивања са важећом 
Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 16.12.2015. 
године о усклађивању закона држава чланица у области жигова (у даљем 
тексту Директива 2015/2436/ ЕУ).  

Међу кључним новинама које се уводе Предлогом закона издваја се 
увођење система приговора (опозиције) у поступак испитивања пријаве жига. 
На овај начин домаће законодавство прихвата решење које је већ дуги низ 
година присутно у националним законодавствима већине европских земаља и 
које се примењује на тзв. жиг Европске заједнице који важи на територији 
Европске уније, односно свих њених држава чланица. Споменути  жигови ће са 
приступањем Републике Србије Европској унији важити и на њеној територији. 
Карактеристика новог законског решења је да је уједно задржан и систем 
испитивања пријаве жига по службеној дужности.  

У циљу усклађивања са Директивом 2015/2436/ ЕУ, Предлогом закона се 
прописује правни оквир заштите жигова прилагођен новим технолошким 
могућностима приказа жига, те се у том смислу суштински мења одредба члана 
4. важећег Закона о жиговима сходно којој се жигом штити знак који се може 
графички представити. Надаље се успоставља правни оквир за заштиту од 
неовлашћене регистрације жигом ознакa географског порекла и заштићених 
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назива биљних сорти, тиме што се уводе нови апсолутни разлози за одбијање 
заштите жигом. На детаљнији начин се регулишу институти колективних жигова 
и жигова гаранције. У циљу правилног одређења обима заштите жигова 
посебно се прописује означавање и класификовање робе и услуга у складу са  
Ничанским споразумом о међународној класификацији роба и услуга ради 
регистровања жигова.  

Такође, изменом постојећег законског решења осигурава се правна 
заштита носиоцима жигова у односу на кривотворену робу која се налази у 
транзиту. 

Предлогом закона врши се усклађивање са новим Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), према коме је 
решење управни акт којим се одлучује о предмету поступка, односно којим се 
поступак обуставља, одбацује захтев, одлучује о прекиду поступка и сл. Укида 
се институт жалбе, одлуке у поступку се сматрају коначним и странке против 
њих могу водити управни спор.  

Након анализе важећег Закона о жиговима, констатовано је да проблеме 
у примени Закона и усклађивање са другим прописима није могуће решити без 
доношења новог закона, као и да је то једини начин за решавање проблема. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА 

Поглавље I Предлога закона садржи преглед Основних одредби 
Предлога закона изложених у чл. 1-3. Одредбом члана 1. Предлога закона која 
остаје неизмењена, дефинише се појам жига и уједно прописује да се жигом, 
осим знакова заштићених у поступку регистрације у Републици Србији, сматрају 
и жигови међународно регистровани за територију Републике Србије, као једне 
од потписница Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова (у 
даљем тексту: Мадридски аранжман) и Протокола уз Мадридски аранжман о 
међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол). 
Сагласно овим међународним уговорима сви жигови који су посредством 
Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину 
регистровани за територију Републике Србије имају у Републици Србији исто 
дејство као да су регистровани непосредно пред Заводом за интелектуалну 
својину. Поступак стицања и заштите међународних жигова регулисан је 
одредбама наведених међународних споразума које се директно примењују. У 
свим питањима која нису регулисана наведеним међународним споразумима 
примењују се одредбе овог закона. Чланом 2. се и даље прописује да жиг може 
бити индивидуални, колективни и жиг гаранције, с тим што се прописују 
прецизније дефиниција колективног, а нарочито жига гаранције путем навођења 
конкретних карактеристика роба и услуга које могу бити предмет 
сертификовања. Наведена измена је последица усклађивања са члановима 27. 
и 28. Директиве 2015/2436/ ЕУ.  

Поглављем II Предлога закона регулисани су Предмет и услови 
заштите, обухваћени чл. 4-8. Предлога закона. Измена члана 4. у односу на 
важећи Закон се огледа у томе да знак више не мора бити графички 
представљен да би добио заштиту жигом. Ова измена је последица 
усклађивања са чланом 3. Директиве 2015/2436/ ЕУ, транспонованим у текст 
Уредбе (ЕУ) 2017/1001, са којом су хармонизована национална законодавства 
земаља чланица Европске уније. Сврха ове одредбе је прилагођавање правног 
оквира заштите жигова могућностима савремене технологије која превазилази 
условљеност приказа знака графичким представљањем. Укидање овог услова 
значи да су сада прихватљиве и нове врсте жигова које могу да буду приказане 
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у електронском облику и које се достављају електронским путем, попут звучног 
жига, жига који се састоји од слика у покрету, или мултимедијалног жига као 
њихове комбинације. Подразумева се да жиг мора бити у облику који је могуће 
унети у електронски Регистар жигова путем доступне технологије на јасан, 
прецизан, приступачан, разумљив и постојан начин. У односу на постојећу 
формулацију у Закону о жиговима одредбе члана 4. Предлога закона којом се 
прописује из чега се може састојати пријављени знак, додато је да се знак 
поред речи, слова, бројева, боја, тродимензионалних облика, комбинација тих 
знакова, звукова, може састојати и од облика робе или њеног паковања. 
Наведена измена је последица усклађивања са чланом 3. Директиве 2015/2436/ 
ЕУ. 

Разлози за одбијање заштите жигом изложени су као и до сада по 
принципу негативне енумерације, међутим, новим законским решењем су сви 
разлози због којих се знак не може заштитити жигом подељени на апсолутне 
разлоге таксативно набројане у одредби члана 5.  које надлежни орган испитује 
по службеној дужности и релативне разлоге изложене у одредби члана 6. који 
се такође испитују по службеној дужности али сада могу бити и предмет 
приговора  уложеног од стране носиоца ранијег права по објави пријаве, на 
начин и у роковима прописаним чл. 34-37. Предлога закона.  

У члану 5. Предлога закона наведени су апсолутни разлози за одбијање 
регистрације жига, преузети из члана 5. важећег Закона о жиговима. Поред 
постојећих одредби којима се регулишу апсолутни разлози за одбијање 
заштите, уводе се нови апсолутни разлози којима је циљ да се спречи 
неовлашћена регистрација ознака географског порекла, као и заштићених 
назива биљних сорти. На овај начин врши се усклађивање са чланом 4. 1. 
Директиве 2015/2436/ ЕУ. На потребу спречавања заштите знака који се састоји 
од раније заштићеног назива биљне сорте указало је и Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине позивајући се на поменуту одредбу 
Директиве ЕУ 2015/2436. 

У члану 6. Предлога закона наведени су релативни разлози за одбијање 
заштите жигом, који се испитују најпре по службеној дужности, а потом по 
објави пријаве жига могу бити предмет приговора уложеног од стране носиоца 
ранијег права.   

Чланом 7. Предлога закона даје се могућност подношења приговора 
привредном друштву које је уписано у регистар привредних субјекта пре датума 
подношења пријаве за признање жига, односно пре датума права првенства 
пријаве жига. Услов за улагање приговора је да је знак из пријаве жига 
истоветан називу раније регистрованог привредног друштва или његовом 
битном делу, као и да постоји истоветност или сличност између пријављене 
робе, односно услуга са делатношћу привредног друштва. Уношењем ове 
одредбе постигнута је усклађеност са чланом 5.4.а) Директиве 2015/2436/ ЕУ. 
Ставом другим истог члана, а у циљу усаглашавања са напред наведеном 
Директивом унета је и одредба којом се као сметња за заштиту жигом предвиђа 
и случај када је пријаву жига поднео трговачки заступник или пуномоћник 
носиоца права на своје име, без његовог одобрења. Изузетак представља 
могућност да трговачки представник или заступник оправда свој поступак.  

Одредба члана 8. Предлога закона преузета је из важећег Закона о 
жиговима и предвиђа принцип равноправности домаћих и страних физичких и 
правних лица  у погледу заштите жигом знака у Републици Србији када то 
произилази из међународних уговора или начела узајамности.   

Поглавље III Предлога закона регулише поступак заштите и у оквиру 
њега изложене су одредбе заједничке за све фазе поступка заштите, затим 
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одредбе којима се регулише покретање поступка, класификација роба и услуга, 
ближе нормирање колективног жига и жига гаранције у фази подношења 
пријаве жига, потом одредбе чл. 20-24. које се тичу права првенства а у 
потпуности су преузете из важећег закона, као и одредбе које регулишу 
поступак формалног и суштинског испитивања пријаве жига. Овом поглављу су 
додати нови чл. 33-37. којима се прописује институт приговора који представља 
ново решење у домаћем законодавству. 

У члану 9. Предлога закона се, уз постојећи неизмењени став 1. којим се 
прописује начелна правна заштита жигова и надлежност за поступање у овом 
управном поступку, ст. 2. и 3. важећег Закона о жиговима замењују новим, 
суштински измењеним решењем садржаним у ставу 2. сходно коме су одлуке у 
поступку у коме се остварује заштита жигова коначне,односно да се против њих 
може водити управни спор.  Важећим Законом о жиговима је у члану 7. став 2. 
прописано да се против одлука надлежног органа из става 1. може изјавити 
жалба у року од 15 дана од дана прима одлуке. Овакав приступ са могућношћу 
другостепеног одлучивања у поступку правне заштите жигова, уведен је у 
домаће законодавство не тако давно, ступањем на снагу Закона о жиговима 
(„Службени гласник РС“ бр. 104/09). У пракси је међутим институт жалбе често 
усложњавао и продужавао поступак по пријави за признање жига. Такође, 
недостатак стручњака из ове области, односно немогућност формирања 
стручних жалбених већа додатно је усложњавао поступак по жалби.  

Члан 10. Предлога закона садржи измене које су последица укидања 
Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим 
Регистром жигова који се води у електронском облику и који је јавно доступна 
база података. Наиме, од 1. јануара 2014. године укинути су Регистар пријава 
жигова и Регистар жигова у папирној форми и њихова садржина је обухваћена 
јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику. Поред 
навођења основног садржаја Регистра жигова, Предлог закона у ставу 3. уводи 
обавезу надлежног органа да ближе пропише садржину регистра. Путем 
подзаконског акта ће се обезбедити спровођење Закона.  

Чл. 11-12. Предлога закона се преузимају неизмењени из важећег 
Закона о жиговима, изузев новог става 3. члана 11. који је унет у складу са 
примедбама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности. Чланом 13. Предлога закона се прописује који подаци се у смислу 
Закона о жиговима сматрају подацима о подносиоцу пријаве, носиоцу жига, 
подносиоцу захтева и подносиоцу предлога. Наведена измена је у складу са 
одредбом чл. 42. став 2. Устава Републике Србије према коме се законом 
уређује прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности, са 
чланом 4. став 1. тачка 1) Закона о заштити података личности, према коме је 
податак о личности сваки податак која се односи на физичко лице.  

 Чланом 14. Предлога закона се прописује да се поступак за признање 
жига покреће пријавом као и битни елементи пријаве жига. У односу на важећи 
Закон у ставу 2. као један од битних делова пријаве додају се и подаци о 
подносиоцу пријаве. На овај начин врши се усклађивање са чланом 37. 
Директиве 2015/2436/ ЕУ, којим је прописан минимум садржаја пријаве жига. 
Наведена Директива налаже и да би у циљу осигурања правне сигурности у 
вези са обимом права жига, означавање и класификовање робе и услуга 
требали бити регулисани истим правилима у свим државама чланицама и 
подробније регулисани како би надлежни органи и привредни субјекти могли 
одредити обим заштите жига јасно и прецизно. У ту сврху, нови члан 15. 
подробније регулише назначење и класификацију роба и услуга. Овај члан 
усклађен је са чланом 39. Директиве 2015/2436/ ЕУ и њиме се прописује како 
класификовати и груписати робу и услуге за потребе заштите жига. Од посебне 
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је важности став 4. којим се даје непосредно тумачење да општи називи робе и 
услуга, укључујући оне из наслова класа, укључују само ону робу, односно 
услуге јасно обухваћење дословним значењем тих назива.  

Предложеним Предлогом закона се детаљније регулишу институти 
колективних жигова и жигова гаранције. Директива 2015/2436/ ЕУ је у 
преамбули идентификовала колективне жигове као корисне инструменте за 
промовисање робе и услуга са одређеним заједничким особинама, због чега је 
потребно да се регулисање националних колективних жигова подвргне 
правилима сличним оним  које се примењују на жигове држава чланица 
Европске уније. У том смислу је одредба члана 17. Предлога закона једна од 
одредби којима се национално законодавство на овом плану усклађује са 
европским законодавством, овде конкретно са чланом 33. поменуте Директиве 
којим се подносилац пријаве односно носилац колектвног жига, односно жига 
гаранције, обавезује да надлежном органу достави сваку измену општег акта о 
колективном жигу, односно жигу гаранције.  

Чланом 18. Предлога закона измењен је члан 14. важећег Закона о 
жиговима којим се прописује плаћање такси у управном поступку пред 
надлежним органом, а у складу прописима којима се уређују републичке 
административне таксе. 

Решења у одредбама чл. 19-31. преузета су из важећег Закона о 
жиговима уз минималне измене терминолошке природе. Тако се чланом 19. 
Предлога закона прописује ближе шта је потребно за утврђивање датума 
подношења пријаве и поступање надлежног органа по пријему пријаве. Због 
увођења јединственог Регистра жигова који се води у електронском облику и 
чињенице укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине 
јединственим Регистром жигова, речи  „Регистар пријава“  из члана 16. као и чл. 
24 и 25. Закона, замењене су у Предлогу закона речима: „Регистар жигова“. 
Због потребе терминолошког усклађивања са Законом о општем управном 
поступку, у члану 19. став 5. пријава жига се сада одбацује „решењем“ уместо 
„закључком“.  Иста промена је унета у чланове 27. и 28. Предлога закона. 
Новина је да је у ставу 6. прописана могућност подносиоца пријаве да уз 
плаћање прописане таксе поднесе предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању, чиме се отклања 
уочена правна празнина. У члан 29. који регулише раздвајање пријаве жига, 
унети су нови, завршни, ставови који се односе на ситуације када је дошло до 
подношења приговора, који представља нову фазу поступка, ближе регулисану 
одредбама чл. 34-36.  

Члан 32. Предлога закона и даље регулише специфичност поступања са 
жигом гаранције и колективним жигом у фази суштинског испитивања, али се 
Предлогом закона овом члану додају нови ставови. Према ставу 2. посебно ће 
се испитати постојање вероватноће довођења у заблуду учесника у промету у 
погледу карактера и значења знака, нарочито постојања вероватноће да 
колективни жиг буде схваћен као жиг гаранције или индивидуални жиг, док се 3. 
ставом прописује  могућност отклањања сметњи из претходних ставова. Нови 
ставови резултат су усклађивања са чл. 31. Директиве 2015/2436/ ЕУ. 

Кроз одредбу члана 33. Предлога закона уводи се институт објаве 
пријаве жига у службеном гласилу, као нова фаза поступка како би се 
овлашћеним лицима омогућило да доставе надлежном органу писано 
мишљење, односно приговор на регистрацију жига (у даљем тексту: приговор). 
Предмет објаве је пријава жига која је уредна и код које надлежни орган није 
нашао да постоје сметње за регистрацију прописане чл. 4, 5. и 6. Предлога 
закона, које се испитују по службеној дужности. Такође је предмет објаве и 
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пријава којој је делимично одбијен захтев за признање жига коначним 
решењем.   

Одредбе члана 34. којима се прописује приговор на регистрацију жига, 
представљају новину у односу на важећи Закон о жиговима. На овај начин 
домаће законодавство прихвата решење које је већ дуги низ година присутно у 
националним законодавствима већине европских земаља и које се примењује 
на жиг заједнице који важи на територији Европске уније. Суштина приговора 
огледа се у томе да Завод омогућава овлашћеним лицима да у року од три 
месеца од датума објаве пријаве жига поднесу приговор заснован на разлозима 
за одбијање пријаве из чланова 6. и 7. Предлога закона. Став 2. прописује 
могућност да надлежни орган застане са поступком по приговору, ставом 3. 
прописује се забрана продужења рока за приговор, ставом 4. прописано је да 
основ приговора може бити једно или више ранијих права, а ставом 5. одређује 
се садржина приговора.  

Одредбама члана 35. прописује се поступак Завода у случају поднетог 
приговора на пријаву жига. Завод испитује да ли је приговор поднело 
овлашћено лице у смислу члана 34. став 1. овог закона, да ли је поднет у 
прописаном року, као и да ли има прописану садржину. У случају да је приговор 
уредан, надлежни орган обавештава подносиоца пријаве о поднетом 
приговору, доставља му примерак приговора и позива га да се у року од 60 
дана од дана пријема обавештења изјасни на приговор. Наведени рок се не 
може продужавати, а у случају да подносилац пријаве не одговори на приговор, 
пријава се одбија у границама захтева наведених у приговору. У случају 
усвајања приговора решењем, у односу на део робе или услуга сходно 
претходном ставу 5., поступак по пријави жига се наставља након коначности 
тог решења. Такође предвиђена је могућност да надлежни орган у поступку по 
приговору одреди усмену расправу уколико то сматра потребним.  

Одредбама члана 36. Предлога закона  прописује се поступак Завода у 
случају да се подносилац пријаве жига изјасни на приговор у прописаном року. 
Поступак по приговору је посебан поступак током ког Завод испитује основаност 
разлога наведених у приговору. У току поступка по приговору подносилац 
пријаве жига може затражити да подносилац приговора достави доказ о 
коришћењу ранијег жига који је разлог за приговор. У том случају, носилац 
ранијег жига дужан је да докаже његово коришћење, односно постојање 
оправданих разлога за некоришћење. Уколико носилац ранијег жига не докаже 
коришћење свог жига или се не изјасни, приговор се одбија решењем а 
поступак по пријави наставља по коначности поменутог решења. Уколико се пак 
изјасни и достави доказе о употреби свог жига, позваће се подносилац пријаве 
да се изјасни на ове доказе у року од наредних 60 дана од пријема позива. 
Наведена законска решења налазе се такође и у националним законима који 
регулишу жиговно право европских земаља, а примењују се и на жиг заједнице 
који важи на територији Европске уније.  

Одредбом члана 37. Предлога закона прописује се могућност да 
надлежни орган на заједнички захтев странака застане са поступком по 
приговору у циљу покушаја мирног решења спора, најдуже на 24 месеца. У 
случају да постигну договор, обавестиће о томе надлежни орган уз напомену да 
подносилац приговора одустаје од приговора, па ће поступак по приговору бити 
окончан решењем о обустави поступка.  

Могућност да подносилац пријаве жига после поднетог приговора 
одустане од заштите за робу, односно услуге које су предмет приговора, као и 
поступање надлежног органа у том случају, прописани су чланом 28. ст. 5. у 
оквиру члана који регулише одустанак од пријаве. Наведено решење омогућава 
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подносиоцу пријаве жига да ограничењем списка роба односно услуга отклони 
разлоге против регистрације наведене у приговору.  

Чланом 38. Предлога закона прописује се поступање Завода након што 
се утврди да нема сметњи за признање жига, под условом да није поднет 
приговор или је поступак по приговору окончан. Наиме, надлежни орган позива 
подносиоца пријаве да плати прописану таксу за првих 10 година заштите и 
трошкове објаве у службеном гласилу. У члану 38. став 4. додатно је 
прецизирано да доставу доказа о извршеним уплатама, поред подносиоца 
пријаве, може да врши и лице које он овласти. На овај начин се отклања 
недоумица која се појављивала у пракси да ли треба прихватити доказе о 
извршеним уплатама од лица које није подносилац пријаве. Изостанак 
достављања доказа о извршеним уплатама, има за последицу окончање 
поступка доношењем решења о обустави поступка, у ком случају се у додатном 
року од три месеца од дана пријема решења, може поднети предлог за 
враћање у пређашње стање. Одредбе чл. 39. и 40. Предлога закона преузимају 
се из важећег закона па се сходно члану 39. упис признато право уписује у 
Регистар жигова а носиоцу права обавезно издаје исправа о жигу која има 
карактер решења у управном поступку, док се у складу са чланом 40. признато 
право са основним подацима објављује у службеном гласилу.  

Поглављем IV Предлога закона обухваћене су одредбе чл. 41-48. 
Предлога закона којима се регулише међународно регистровање  жигова. 
Одредбе чл. 41-45. преузете су из важећег закона и њима се прописује поступак 
међународног регистровања жига, на сажет начин се излаже начин покретања 
поступка и садржина захтева за међународно регистровање, прописује рок за 
уређење захтева за међународно признање жига за време које надлежни орган 
сматра примереним, што важи и за рок за плаћање таксе за међународну 
регистрацију. Новину међу одредбама чл. 43. и 44. Предлога закона 
представља брисање ставова који прописују могућност улагања жалбе против 
одлука надлежног органа и увођење нових ставова у складу са којима 
подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у 
року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању пријаве због 
неуредности (члан 43. став 5.) односно од пријема решења о обустави поступка 
због пропуштања достављања доказа о уплати таксе за међународно 
регистровање жига (члан 44. став 5.).  

Уводи се нови члан 46. који садржи посебне одредбе о приговору на 
међународну регистрацију жига, а у складу са увођењем система приговора. 

Члан 47. се односи на територијално проширење међународно 
регистрованог жига и у целости је преузет из важећег закона. 

Додавањем новог члана 48. уређује се питање коришћења међународно 
регистрованог жига у случају покренутог поступка за поништај, престанак због 
некоришења или тужбе због повреде права. Предложеном одредбом  се 
прописује  који ће се датум сматрати датумом међународне регистрације жига, 
а за потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у 
поступку за оглашавање жига ништавим, поступку престанка жига због 
некоришћења и у поступку по тужби због повреде права. Наведена измена је 
израз потребе настале у пракси да се изједначи рачунање рокова релевантних 
за доказивање коришћења националних са једне и међународних жигова са 
друге стране, имајући у виду специфичности поступка међународног 
регистровања жига. 

Поглавље V Предлога закона регулише садржину, стицање и обим 
заштите која се стиче регистрацијом жига. Члан 49. Предлога закона преузет је 
из важећег закона уз следеће измене: у ставу 3. тачка 2. у склопу права забране 
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којима располаже носилац жига прецизирано је да осим нуђења робе под 
заштићеним знаком, може да забрани и нуђење услуга; у ставу 3. тачки 3. је 
прописано да носилац жига има право да забрани другим лицима поред увоза и 
извоза још и претовар, складиштење или транзит робе под заштићеним знаком, 
без обзира на то да ли је роба намењена домаћем тржишту, што је у складу са 
уводним изјавама 21. и 22. преамбуле Директиве 2015/2436/ ЕУ. Циљ оваквог 
правног оквира је јачање заштите жига и делотворније сузбијање 
кривотворења. Ставу 3. додаје се нова тачка 5. која прописује забрану употребе 
заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин противан прописима, 
чиме је постигнута усклађеност са одредбом члана 10.3.ф) Директиве 
2015/2436/ ЕУ. Став 4. којим се прецизира ко се сматра овлашћеним лицем у 
смислу овог члана, остаје неизмењен у односу на важећи Закон о жиговима.  

У циљу усклађивања са чланом 11. Директиве 2015/2436/ ЕУ уводи се 
одредба члана 50. којом се прописује право носиоца жига да забрани другим 
лицима обављање припремних радњи које се односе на употребу жига у 
промету, примера ради, на коришћење паковања, налепница, етикета или 
других средстава на којима је истакнут знак истоветан или сличан његовом 
жигу.  

Одредбама новог члана 52. прописана су овлашћења носиоца жига у 
ситуацији када његов жиг неовлашћено региструју на своје име његов 
пуномоћник или трговачки заступник. Поред тога што постоји потреба за 
увођењем ове норме због учесталости наведене ситуације, уједно је постигнуто 
усклађивање са чланом 13. Директиве 2015/2436/ ЕУ овакве садржине. 

Чланом 53. Предлога закона се регулише институт исцрпљења права 
који у односу на важећи Закон садржи битну измену пошто се постојећи 
принцип „националног исцрпљења права“ замењује принципом „светског 
исцрпљења права“. Према сада важећој одредби носилац жига нема право да 
забрани коришћење жига у вези са робом коју је први пут ставио у промет на 
територији Републике Србије, сам или преко лица које је овластио, чиме се 
онемогућава тзв. паралелни увоз. Овакав систем је носиоцима жигова, односно 
ексклузивним дистрибутерима омогућио апсолутну контролу над продајом робе 
на домаћем тржишту што је довело до нарушавања слободне тржишне 
утакмице, што је у супротности са чланом 4. Закона о трговини („Сл. гласник 
РС“, бр. 52/2019) који прописује да се трговина на тржишту обавља слободно и 
да су забрањена ограничења слободе обављања трговине.  Једна од 
последица важећег принципа исцрпљења права била је и та да је цена 
одређене робе првенствено широке потрошње већа на домаћем тржишту у 
односу на цену исте робе на тржиштима других земаља, а што је противно 
члану 28. Закона о трговини који предвиђа да је формирање цена на тржишту 
слободно. Предложена измена је у складу и са начелом слободног кретања 
робе, промовисаним и кроз уводну изјаву 28. Преамбуле Директиве 2015/2436/ 
ЕУ.  

Чланом 54. Предлога закона уређује се ограничење права носиоца жига, 
односно шта носилац жига не може да забрани другом лицу. Одредбе овог 
члана преузете су из важећег закона уз додавање новог 3. става, чијим 
додавањем је извршено усклађивање са чланом 14. Директиве 2015/2436/ ЕУ. 
Према овом ставу носилац жига не може да забрани другом лицу коришћење 
ранијег права које се односи само на одређени локалитет, уколико је то право 
признато правним прописима Републике Србије и врши се у границама 
признатог подручја.  

 Одредбе чл. 55-57. Предлога закона преузимају се у целости 
неизмењене из важећег закона и односе се на ограничење права када је 
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предмет заштите колективни жиг, односно жиг гаранције а указује на 
географски локалитет са кога потиче роба, односно услуге (чл. 55.), затим на 
немогућност забране другом лицу да исти или сличан знак користи за 
обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим када је у питању чувени 
жиг (чл. 56.). Одредбом члана 57. прописује да се жиг стиче уписом у Регистар 
жигова а важи од датума подношења пријаве. 

Одредба става 1. члана 58. преузета је из важећег закона. Новину 
представљају одредбе ставова 2-8. Уводи се могућност да захтев за 
продужење важења жига поред носиоца жига може поднети и лице овлашћено 
законом односно уговором. Прецизно се регулише поступак односно услови 
продужења важења жига. Прописана је обавеза надлежног органа да носиоца 
жига обавести о истеку регистрације. Новину представља и увођење одредбе 
којом се предвиђа могућност делимичне обнове жига, а која је у примени у 
већини законодавстава европских држава као и у Мадридском систему. 
Наведене измене резултат су потребе да се попуни законска празнина и 
отклоне недоумице и различита тумачења која су постојала у пракси у погледу 
одредаба којима се регулише продужење важења жига. 

Члан 59. Предлога закона којим се прописује обавеза носиоца жига да 
жиг користи остаје неизмењен, као и члан 60. који регулише раздвајање жига. 

Поглављем VI Предлога закона прописује се упис промена у Регистар 
жигова: промене имена и адресе носиоца права; ограничења списка роба, 
односно услуга; пренос права, упис лиценце и залоге са поступком за упис 
преноса права, лиценце и залоге. Чланови којима се регулишу поменута права 
преузимају се из важећег закона уз извесне измене. Тако је у одредбе чланова 
61, 62. и 69. Предлога закона унет став којим се подносиоцима захтева за упис 
промене односно преноса права пружа могућност подношења предлога за 
враћање у пређашње стање. У склопу члана 65. Предлога закона којим се 
нормира лиценца додат је став 2. којим се предвиђа постојање сагласности 
свих носилаца права у случају закључивања уговора о лиценци, уколико између 
њих није другачије уговорено. Наведена измена израз је потребе прецизирања 
међусобних односа сувласника жига у случају закључења уговора о лиценци, а 
који су у пракси изазвали дилеме и различита тумачења. 

  У циљу усклађивања са чланом 25. Директиве 2015/2436/ ЕУ додат је 
нови члан 66. којим се носиоцу жига који је и давалац лиценце омогућава 
позивање на сва права која проистичу из жига, а против стицаоца лиценце који 
повређује одредбе уговора о лиценци.  

Новину у поглављу VI. представља додавање члана 71. који је резултат 
потребе да се у Регистар жигова уведе упис да је над жигом покренуто 
извршење. Ставом 1. овог члана прописује се изричито да жиг може бити 
предмет извршења а ставом 2. да се на поступак извршења сходно примењују 
одредбе закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења. Ставом 4. 
предвиђено је брисање или измена овог уписа на захтев једне од странака или 
органа који спроводи поступак извршења.  

Поглавље VII Предлога закона под називом „Престанак права“ чини 
члан 72. који је неизмењен преузет из важећег закона и члан 73. који је 
прецизније формулисан у односу на важећи закон. 

Поглавље VIII Предлога закона регулише институт „Оглашавања жига 
ништавим“ којим су обухваћени чланови 74-81. Предлога закона. Изменама 
члана 75. прецизирана је у ставу 2. активна легитимација за подношење 
предлога за оглашавање ништавим жига. Ставом 3. се прописује ограничење 
права носиоца ранијег жига који не може покренути поступак оглашавања 
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ништавим каснијег жига у случају мирне коегзистенције тих жигова. Наиме, 
носилац ранијег жига губи овлашћење да на основу свог раније заштићеног 
жига поднесе предлог за оглашавање ништавим каснијег жига у случају да је 
био упознат са коришћењем каснијег жига и није се противио његовом 
коришћењу у непрекидном периоду од пет година, осим ако је пријава за 
регистрацију каснијег жига поднета несавесно. Одредбом става 4. се забрањује 
носиоцу касније регистрованог жига да се у случају из претходног става 3. 
супротстави коришћењу ранијег права, иако се носилац ранијег права више не 
може позивати на своје право против каснијег жига. Наведени члан је донет у 
циљу усаглашавања са чл. 9. Директиве 2015/2436/ ЕУ. 

Нови члан 76. Предлога закона којим се прописују ситуације у којима жиг 
неће бити оглашен ништавим уколико је пре подношења предлога за 
оглашавање ништавим стекао дистиктивност услед коришћења (став 1.) 
односно ако се носилац ранијег права изричито сагласио са његовом 
регистрацијом (став 2.), резултат су усклађивања са одредбама чланова 4.4 и 
5.5. Директиве 2015/2436/ ЕУ.  

Одредба члана 77. Предлога закона регулише коришћење ранијег жига у 
поступку по предлогу за оглашавање жига ништавим. Ради се о одредби члана 
60. став 3. важећег закона, детаљније разрађеној и измештеној у самосталан 
члан Предлога закона.  Ставом 1. се појашњава да се по основу постојања 
релативних разлога за одбијање регистрације из члана 6. став 1. тач. 1), 2) и 4) 
Предлога закона, жиг не може огласити ништавим ако ранији жиг подносиоца 
предлога који је регистрован најмање пет година на дан подношења предлога 
без оправданог разлога није озбиљно коришћен. Ставом 2. се прецизира да, 
ако подносилац предлога докаже коришћење свог заштићеног знака само за 
део робе, односно услуга за које је регистрован, у смислу става 1. сматраће се, 
за потребе поступка по предлогу за оглашавање ништавим, да је регистрован 
само за те робе, односно услуге. Коришћење ранијег жига се доказује на захтев 
носиоца каснијег жига под условом да је ранији жиг регистрован најмање пет 
година на дан подношења предлога. Садржајем овог члана, спроводи се 
усклађивање домаће регулативе са чланом 46. Директиве 2015/2436/ ЕУ.  

Истовремено је резултат усклађивања са чланом 8. Директиве текст 
члана 78. Предлога закона којим се регулише недостатак дистинктивности или 
репутације ранијег жига у поступку по предлогу за оглашавање ништавим 
каснијег жига.    

Одредбама чл.79-80. Предлога закона прописан је поступак оглашавања 
жига ништавим, покретање поступка и садржина предлога за оглашавање жига 
ништавим. У члану 80. став 2. додата је нова одредба преузета из члана 45. 
став 6. Директиве 2015/2436/ ЕУ по којој основ предлога може бити једно или 
више ранијих права. Уведена је могућност враћања у пређашње стање у 
случају да се предлог решењем одбаци због неуредности. Члан 81. прописује 
доношење одлуке о оглашавању жига ништавим и њено дејство, које повлачи 
ништавост жига од дана подношења пријаве жига, у обиму у ком је жиг оглашен 
ништавим, што је у складу са чланом 47.2 Директиве 2015/2436/ ЕУ, док је у 
складу са чланом 45.5 Директиве одредба става 2. која прописује могућност 
оглашавања жига ништавим само у односу на део робе односно услуга за које 
је регистрован.    

 Поглавље  IX Предлога закона прописује посебне случајеве престанка 
жига нормиране кроз одредбе чл. 82-89. У члану 82. Предлога закона, у односу 
на преузету одредбу члана 64. важећег закона, унет је нови став 3. којим се 
прописује које се све коришћење сматра коришћењем од стране носиоца жига. 
У овом ставу су обједињене одредбе преузете из више чланова Директиве 
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2015/2436/ ЕУ,  то чл. 16.6, 28.5 и 32, које регулишу коришћење жига уз 
сагласност носиоца жига, од стране овлашећеног корисника колективног жига и 
жига гаранције. 

У члану 83. Предлога закона измењено је решење из члана 65. важећег 
закона, изменом датума на који жиг престаје да важи након окончања поступка 
по захтеву за престанак због некоришћења. Предметном изменом предвиђа се 
да жиг престаје да важи на дан подношења захтева за престанак због 
некоришћења. Оваквим решењем се ефекат некоришћења знака заштићеног 
жигом везује за захтев који је на ту последицу усмерен, уместо за датум 
регистрације који може бити знатно удаљен због чега се последице 
некоришћења неоправдано протежу на време када није било захтева за 
престанак жига. Ова одредба је у складу са чланом 47. став 1. Директиве 
2015/2436/ ЕУ.  

Одредбама осталих чланова у оквиру овог поглавља регулишу се 
ситуације у којима се може донети решење о престанку жига, покретање 
поступка са садржином захтева, ток поступка и одлучивање у поступку. 

У овом поглављу, у члану 85. Предлога закона прописују се додатни 
разлози за престанак  колективног жига, што је последица усклађивања са 
чланом 35. наведене Директиве. 

У члану 87. Предлога закона уводи се могућност подношења предлога за 
враћање у пређашње стање након доношења решења о одбацивању због 
неуредности предлога за оглашавање ништавим.  

Поглављем X Предлога закона обухваћене су одредбе чл. 90-103. 
Предлога закона о грађанскоправној заштити жига које су усклађене са 
Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. 
гoдине о спровођењу права интелектуалне својине. Решења из одредбе члана 
90. Предлога закона преузета су из важећег закона, док су решења из члана 91. 
проширена новим одредбама, пре свега у циљу ближег појашњења права 
стицаоца лиценце и корисника колективног жига односно жига гаранције у 
поступку по тужби због повреде права. У циљу усклађивања са чланом 25. 
Директиве 2015/2436/ ЕУ унете су одредбе ставова 2-4.  у складу са којима 
стицалац лиценце може поднети тужбу само уз сагласност носиоца права, 
односно, уколико обавести ноциоца права а овај не поднесе тужбу у року од 
тридесет дана, стицалац искључиве лиценце је овлашћен да сам то учини. 
Такође, стицалац лиценце, уз корисника колективног жига, одосно жига 
гаранције, има право да приступи тужби због повреде права у циљу накнаде 
штете коју је претрпео. Истим чланом је у ставу 6. прописана могућност да суд 
одбије тужбени захтев ако се у поступку пред надлежним органом, а на захтев 
туженог, утврди да жиг тужиоца није коришћен у смислу члана 82. Предлога 
закона. Наведена измена извршена је у циљу прецизирања одредбе и самим 
тим ефикасније примене Закона о жиговима. У циљу усклађивања са чланом 
17. Директиве 2015/2436/ ЕУ унета је одредба става 5. којом се даје овлашћење 
туженом да затражи да носилац жига докаже озбиљно коришћење свог жига у 
периоду од пет година пре датума подношења тужбе, а ако се утврди да је жиг 
тужиоца коришћен само за део робе односно услуга за које је регистрован, суд 
ће сходно ставу 7. овог члана, приликом доношења одлуке узети у обзир само 
оне робе односно услуге за које је тужилац доказао коришћење.  

Члан 92. Предлога закона се односи на тужбу због повреде права и 
њиме се, у односу на решење из важећег закона, тужбени захтеви у случају 
повреде права проширују и прецизирају, уводи се одговорност лица чије су 
услуге коришћене при повреди права (посредник) и прецизирају се критеријуми 
којима се суд руководи приликом одређивања висине накнаде штете у случају 
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повреде права. Наведене измене резултат су потребе праксе за јаснијим 
формулацијама приликом одређивања садржине тужбених захтева, као 
потребе да се одреде прецизнији критеријуми које суд треба да примени 
приликом одређивања висине накнаде штете у случају повреде права. 
Наведене измене извршене су и у циљу усклађивања са члановима 10, 11, 12, 
13 и 14. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине. 

Одредбом члана 93. Предлога закона  којом се регулише поступак по 
тужби, уноси се у ставу 1. новина у погледу утврђивања објективног рока за 
подношење тужбе. Наиме, одредба важећег закона прописује објективни рок од 
пет година од дана када је повреда први пут учињена, што је у пракси доводило 
до немогућности спречавања вршења као и понављања радњи повреде права 
уколико носилац права није био упознат са првом радњом повреде, од чијег је 
извршења прошло више од пет година, а радње повреде су настављене и 
после протека тог рока. Предложена измена има за циљ потпунију правну 
заштиту носиоца права односно тужиоца у случају покретања поступка због 
повреде права, стварањем могућности да се у случају континуиране повреде 
рок за подношење тужбе рачуна од дана последње учињене повреде. На тај 
начин се рок за подношење тужбе у случају континуиране повреде права 
продужава у односу на раније законско решење. 

 Чланом 94. Предлога закона уређује се прибављање доказа и предвиђа 
могућност да суд у поступку због повреде права наложи достављање доказа 
који се налазе у поседу противне странке или под њеном контролом,  
укључујући и банкарске, финансијске и пословне документе, водећи рачуна о 
поштовању прописа којима се уређује поступање са пословном тајном. 
Наведена измена извршена је у циљу усклађивања са чланом 6. Директиве 
2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.  

Одредбом члана 95. Предлога закона се на потпунији и детаљнији начин 
одређују врсте привремених мера које суд може да одреди, предвиђа се 
додатна могућност одређивања привремене мере и против лица чије су услуге 
коришћене од стране лица које вређа право (посредник). Такође, уводе се и 
нове мере у случају постојања околности које би могле угрозити накнаду штете 
због повреде права, предвиђа се нова могућност да суд наложи достављање 
банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената, све под 
претњом казни, применом одредаба закона којим се уређује поступак извршења 
и обезбеђења. Предметне измене последица су усклађивања са чланом 9. 
Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине. 

Одредбама чл. 96. и 97. Предлога закона уређује се поступак за 
одређивање привремене мере и укидање привремене мере и накнада штете. 
Наиме, одредбама члана 96. Предлога закона на детаљан начин се прописује 
поступак за одређивање привремене мере, услови за издавање привремене 
мере, рокови за достављање решења о одређивању привремене мере, рок за 
покретање поступка ради оправдања мере, чланом 97. Предлога закона 
прописује се поступак за укидање привремене мере, могућност да лице против 
кога је одређена привремена мера у предвиђеним случајевима добије накнаду 
штете која му је нанета привременом мером. Чланом 98. Предлога закона 
предвиђено је да се на питања у вези са поступком одређивања привремене 
мере, која нису уређена овим законом, сходно примењују одредбе закона којим 
се уређују извршење и обезбеђење. Овим члановима преузете су, груписане и 
допуњене одредбе из важећег закона које се односе на поступак одређивања и 
престанка привремене мере. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са 
чланом 9. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.  
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Чланом 99. Предлога закона се на потпунији и детаљнији начин 
прописује шта се сматра обезбеђењем доказа, док се одредбама члана 100. на 
детаљан начин прописује поступак за одређивање обезбеђења доказа, услови 
за издавање те мере, рокови за достављање решења којим је одређено 
обезбеђење доказа и рок за покретање поступка ради оправдања обезбеђења 
доказа. Чланом 101. Предлога закона прописује се поступак за укидање 
обезбеђења доказа, могућност да лице против кога је одређено обезбеђење 
доказа у предвиђеним случајевима добије накнаду штете која му је нанета 
обезбеђењем доказа, као и могућност суда да одреди полагање средства 
обезбеђења у случају настанка штете. Чланом 102. Предлога закона 
предвиђено је да се на питања у вези са поступком за обезбеђење доказа која 
нису уређена овим законом, сходно примењују одредбе закона којим се уређује 
парнични поступак. Овим члановима су преузете, груписане и допуњене 
одредбе члана 76. важећег закона које су се односиле на поступак одређивања 
и престанка мере обезбеђење доказа. Наведене измене унете су у циљу 
усклађивања са чланом 7. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права 
интелектуалне својине. Сходна примена одредаба закона којим се уређује 
парнични поступак предвиђена је по основу мишљења Министарства правде. 

Чланом 103. Предлога закона се на детаљнији начин одређују лица 
којима суд може наложити достављање информација у вези са повредом 
права, као и њихова одговорност за настанак штете у случају да не поступе по 
налогу суда. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 8. 
Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.  

Одредбе чл. 104-108. Предлога закона које се односе на тужбу за 
оспоравање жига и ревизију, преузимају се у целости и неизмењене из важећег 
закона.  

Поглављем XI Предлога закона су прописане казнене одредбе.  

Поглављем XII Предлога закона прописане су прелазне и завршне 
одредбе. Чланом 112. Предлога закона прописано је да ће се нови закон 
примењивати на пријаве за признање жига поднете после ступања на снагу 
овог закона по којима управни поступак није окончан, као и на друге поступке у 
вези са жиговима који су започети после ступања на снагу овог закона. Чланом 
113. Предлога закона прописане су одредбе које се односе на доношење 
подзаконског акта. Чланом 114. Предлога закона прописано је да Регистар 
жигова и  Регистар  пријава који су установљени важећим законом  настављају 
да се воде као Регистар жигова у складу са овим законом. Чл. 115. и 116. 
Предлога закона прописан престанак важећег закона и дан ступања на снагу 
новог прописа. 

IV.  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из 
буџета Републике Србије. 
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Предложени Закон о жиговима настао је због потребе да се отклони 
неусаглашеност важећег Закона са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског 
парламента и Савета од 29.4.2004. године o спровођењу права интелектуалне 
својине и Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 
16.12.2015. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова. 
Поред наведеног, постоји потреба за изменом одређених одредаба важећег 
Закона што је последица увођења електронског Регистра жигова, односно 
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потреба да се додатно прецизирају одређени поступци као што је поступак 
обнове регистрације жига.  

Наведени недостаци постојећег закона нарочито имају утицај на 
ефикасност и обим заштите правних и економских интереса носилаца жигова и 
других субјеката који имају интерес у погледу заштите жигова.  

Постојећа законска решења не обухватају све облике грађанскоправне 
заштите жигова предвиђене Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и 
Савета од 29.4.2004. године, и стога је заштита права носилаца жигова и других 
субјеката који имају интерес у погледу заштите жигова ограничена постојећим 
законодавним оквиром.   

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Одредбе новог закона имају за циљ успостављање нивоа заштите 
интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који 
постоји у Европској унији, укључујући и делотворна средства за спровођење тих 
права.  

Предложене измене у односу на важећи Закон о жиговима у делу у ком 
се односе на предмет и услове заштите жига, као и поступак заштите жига, 
имају поред осталог за циљ да нормирају увођење електронског Регистра 
жигова. Измене које се односе на брисање Регистра пријава жигова последица 
су увођења јединственог електронског Регистра жигова који је без ограничења 
свима доступан на сајту Завода за интелектуалну својину (у даљем тексту: 
Завода).  

Једна од најважнијих новина је увођење система приговора у поступку 
испитивања пријава жигова, поред испитивања разлога за одбијање пријаве по 
службеној дужности. На овај врши се усаглашавање домаћег законодавства са 
Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 16.12.2015. 
године о усклађивању закона држава чланица у области жигова и прихвата се 
решење које је већ дуги низ година присутно у националним законодавствима 
већине европских земаља и Европске уније.  

 

Одредбе чл. 60, 60а, 60б, 60в Закона о жиговима, усклађене су са 
Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 16.12.2015. 
године о усклађивању закона држава чланица у области жигова. Прецизиране 
су одредбе које се односе на активну легитимацију за подношење предлога за 
оглашавање ништавим жига, унете су нове одредбе које се односе на права у 
поступку предлагача и носиоца касније регистрованог жига, одредбе којима се 
прописује да ће се у поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига 
сматрати да је жиг предлагача који је коришћен само за део роба односно 
услуга, регистрован само за те робе односно услуге, као и у којим случајевима 
ће се сматрати да постоји коришћење жига у поступку покренутом по захтеву за 
престанак због некоришћења. Одредаба које се односе на поступак по предлогу 
за оглашавање ништавим жига и поступак за престанак жига због некоришћења 
оствариће позитиван утицај на повећање обима заштите носилаца права. 

Одредбе закона обухваћене поглављем X „Грађанскоправна заштита” 
усклађене су са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. 
априла 2004. гoдине о спровођењу права интелектуалне својине. Наведене 
одредбе имаће позитиван утицај на ефикасније спровођење грађанскоправне 
заштите жигова у Републици Србији, и допринеће ефикаснијем поступању 
судова у чијој надлежности је вођење поступака за грађанскоправну заштиту 
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жигова, као и делотворнијој правној заштити носилаца права.  Наиме, извршено 
је прецизирање тужбених захтева у случају повреде права. Такође, уведена је 
могућност да се тужба због повреде права поднесе и против лица чије су услуге 
коришћене при повреди права (посредника) као и да се против истог лица 
одреди привремена мера.   

Новим законским решењима ствара се основ за ефикаснију заштиту у 
случају повреде жига. Наиме, измене у односу на важећи Закон о жиговима које 
се односе на критеријуме којима се суд води приликом одређивања накнаде 
штете у случају повреде права усклађене су са Директивом 2004/48/ЕЗ 
Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године o спровођењу права 
интелектуалне својине, и на детаљнији и прецизнији начин него у важећем 
Закону, прописују околности које суд узима у обзир како би на правичан начин 
одредио висину и врсту накнаде штете. Одредбе којима се прописује изрицање 
привремених мера и мера обезбеђења доказа имају за циљ обезбеђење 
ефикасније заштите носилаца права како у току самог поступка по тужби, тако и 
пре подношења тужбе. Када је реч о привременим мерама и мерама 
обезбеђења доказа битно је нагласити да су ови институти од одлучујећег 
значаја за ефикасну заштиту жигова и других права интелектуалне својине. 
Наиме, свако одуговлачење и одлагање у току поступка по тужби због повреде 
права може да нанесе значајну материјалну штету носиоцу жига.  Привремене 
мере и мере обезбеђења доказа изричу се у случају постојања вероватноће да 
је право повређено или да повреда права предстоји. Такође, уводи се 
могућност одређивања привремене мере у случају постојања вероватноће да је 
право повређено или да ће бити повређено приликом обављања привредне 
делатности и у случају да постоји вероватноћа да ће накнада штете у случају 
повреде права бити осујећена или знатно угрожена. У том случају суд може 
одредити и нове привремене мере предложене изменама и допунама Закона и 
то мере заплене покретне и непокретне имовине и забране исплате новчаних 
средстава са рачуна лица против кога се предлаже одређивање привремене 
мере. Поред наведеног, прецизира се и које се мере сматрају мерама 
обезбеђења доказа, уводе се посебни чланови којима се прописује поступак 
издавања привремене мере и поступак за одређивање обезбеђења доказа, а у 
ситуацијама када постоји опасност од настанка знатне штете на страни носиоца 
права. У области грађанскоправне заштите чланом 76 под називом 
„Прибављање доказа“ предвиђена је могућност да суд у случају постојања 
доказа који се налазе у поседу противне странке или под њеном контролом, тој 
странци наложи да их достави, односно да достави банкарске, финансијске и 
пословне документе који се налазе у њеном поседу, или под њеном контролом, 
водећи рачуна о поштовању прописа о заштити поверљивих информација. 
Достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних 
докумената и података суд може наложити и ради одређивања и спровођења 
привремене мере.  
 
3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 
акта ? 
 

Могућности за решавање проблема без доношења предложеног Закона 
о жиговима нису разматране, имајући у виду пре свега да постојећа законска 
решења нису усклађена са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и 
Савета од 29.4.2004. године o спровођењу права интелектуалне својине и 
Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 16.12.2015. 
године о усклађивању закона држава чланица у области жигова, као и да 
отклањање неусаглашености није било могуће постићи без измене постојећег 
законодавног оквира. 
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4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема ? 
 
 Регулаторна опција која се односи на могућност решавања проблема 
изменом или допуном неког другог прописа није могућа, с обзиром да се 
материја заштите жигова као посебног права интелектуалне својине регулише 
искључиво Законом о жиговима. Нерегулаторне опције као што су боља 
примена важећих прописа или информационе кампање нису релеванте за 
решавање проблема, пошто је проблем нормативне природе. 
 
5. На кога ће и како највероватније утицати решења у закону ? 
 
  Решења у закону ће имати  непосредан утицај на сва лица која су 
носиоци права и подносиоци захтева према Закону о жиговима, сва друга лица 
која према Закону о жиговима имају непосредан интерес за заштиту својих 
права и интереса, рад судова који спроводе поступак грађанскоправне заштите 
жигова и индиректно, привреду у целини. Непосредан утицај се огледа у 
побољшању заштите носилаца права у случају повреде жига. Прецизирање 
поступака и облика заштите имаће позитиван утицај на ефикасност заштите 
жигова на територији Републике Србије и смањење незаконитог поступања на 
тржишту, што ће даље позитивно утицати на економску стабилност тржишта у 
целини. Такође, решења у закону ће имати позитиван утицај у погледу заштите 
права носилаца жигова на тај начин што ће утицати на смањење појава 
кривотворења робе и повреде жигова и тако позитивно утицати на законитост 
пословања привредних субјеката. 

  

6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а 
нарочито малим и средњим предузећима? 

Примена овог закона неће створити додатне трошкове грађанима, 
привредним друштвима или привреди, нити било којим државним органима 
надлежним за спровођење и праћење примене закона, будући да не предвиђа 
увођење нових процедура.  

 
7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 

Примена овог закона а која има за циљ успостављање нивоа заштите 
интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који 
постоји у Европској унији, укључујући и делотворна средства за спровођење тих 
права, неће довести до додатних трошкова. 

 

8. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција?  

Сва предложена решења налазе се у функцији јачања правне сигурности 
носилаца права, како у фази регистровања жигова код Завода за интелектуалну 
својину, тако и у поступку грађанскоправне заштите за случај повреде права, и 
стога су ова решења у функцији подстицања поштене тржишне конкуренције. У 
том смислу, у повољним тржишним и економским условима уопште, овај закон 
на индиректан начин доприноси стварању нових привредних субјеката.   

Нове законске одредбе из области грађанскоправне заштите допринеће 
ефикаснијем поступању судова у чијој надлежности је вођење поступака за 
грађанскоправну заштиту жигова, и делотворнијој правној заштити носилаца 
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права, а имајући у виду увођење нових одредаба које се односе на могућност и 
поступак за издавање привремених мера, мера обезбеђења доказа, одредаба 
којима се регулише накнада штете и подношење тужбе због повреде права.    

 
 
 

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне 
о закону? 
 
 О Нацрту закона о жиговима спроведена је јавна расправа у периоду од 
24. јула до 13. августа 2019. године у складу са Закључком Одбора за привреду 
и финансије 05 Број: 011-7189/2019 од 18. јула 2019. године.  
  

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се 
постигло оно што се законом предвиђа?  

 
За извршење Закона о жиговима биће потребно донети Правилник којим 

се ближе одређује садржина захтева прописаних у закону као и њихових  
прилога.  

 
Примена Закона о жиговима не изискује никакве додатне организационе, 

информационе, кадровске, едукативне, нормативне и друге мере, да би се 
постигао ефекат предложених законских одредаба. Предлагач сматра да је 
неопходно само доследно спровођење одредаба закона од стране надлежних 
органа и других субјеката на које се закон односи, да би били остварени 
циљеви означени овом анализом. 
 

Завод за интелектуалну својину ће преко свог Едукативно 
информативног центра и убудуће као и до сада спроводити све активности 
едукативног типа у циљу промовисања правилне примене закона и пружати 
услуге дијагностике интелектуалне својине. Наведене активности 
подразумевају семинаре и радионице намењене различитим групама 
корисника: привредним друштвима, истраживачким институтима, факултетима, 
судовима, полицији, тржишној инспекцији, царини, медијима и другим 
заинтересованим правним и физичким лицима.  

 
Посебно је значајна информациона улога Завода која се остварује 

пружањем стручне помоћи привредним субјектима и свим другим 
заинтересованим лицима у погледу остваривања права на заштиту жига. Сва 
заинтересована лица могу да изврше увид у Регистар жигова као јавно 
доступну електронску базу података која се налази на сајту Завода. 
Информациона улога Завода остварује се и преко рада јавне читаонице у којој 
се могу добити информације о правима интелектуалне својине што обухвата и 
информације о жиговима, поступцима које Завод спроводи за њихову заштиту, 
начину састављања пријава за заштиту и коришћењу информација доступних у 
базама података које се налазе на сајту Завода.  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

 Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја  
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о жиговима  
Draft Law on Trademarks 
  
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране(„Службени гласник 
РС”, број 83/08)(у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа –  

- Део VI, члан 75. Споразума (Интелектуална, индустријска и 
комерцијална својина)  

 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума –  

Према члану 75. став 3. Споразума рок за обезбеђење нивоа заштите 
индустријске својине који је сличан нивоу који постоји у Заједници је најкасније 
5 година од ступања на снагу Споразума. 
 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума - Предложеним прописом у потпуности биће испуњени захтеви који 
произилазе из одредбе члана 75. Споразума.  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума  
 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију– Планом рада Владе за 2018. годину предвиђено је усвајање 
Предлога закона о жиговима за март 2018. године 
 
4. Усклађеност прописа сапрописима Европске уније 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
1. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004), Celex 
No. 32004L0048, Директива 2004/48/EZ Европског парламента и савета од 29. 
априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине 
  - потпуно усклађен 
2. Directive (EU) 2015/2436 of the european parliament and of the council of 16 
December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks (OJ L 336, 23.12.2015), Celex No. 32015L2436, Директива 2015/2436/ЕУ 
Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о усклађивању 
закона држава чланица у вези жигова  
- потпуно усклађен 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик?    
Постоји радна верзија превода прописа ЕУ.   
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 

   - није 
 
 
 
 
 
 

 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради 
прописаи њихово мишљење о усклађености / 

У изради прописа нису учествовали консултанти, али су узете у обзир 
све сугестије експерата Европске комисије дате у оквиру скрининга за 
Поглавље 7 – Право интелектуалне својине и које су имплементиране у 
Предлог Закона о жиговима. 
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
1 This Directive 

concerns the 
measures, 
procedures and 
remedies 
necessary to 
ensure the 
enforcement of 
intellectual 
property rights. For 
the purposes of 
this Directive, the 
term ‘intellectual 
property rights’ 
includes industrial 
property rights. 

   Одредба није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 

 

2 1. Without 
prejudice to the 
means which are 
or may be provided 
for in Community 
or national 
legislation, in so 
far as those means 
may be more 
favourable for 
rightholders, the 
measures, 
procedures and 
remedies provided 
for by this 
Directive shall 
apply, in 
accordance with 
Article 3, to any 
infringement of 
intellectual 
property rights as 
provided for by 
Community law 
and/or by the 
national law of the 
Member State 
concerned. 
 
2. This Directive 
shall be without 
prejudice to the 
specific provisions 
on the 
enforcement of 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
rights and on 
exceptions 
contained in 
Community 
legislation 
concerning 
copyright and 
rights related to 
copyright, notably 
those found in 
Directive 
91/250/EEC and, 
in particular, 
Article 7 thereof or 
in Directive 
2001/29/EC and, 
in particular, 
Articles 2 to 6 and 
Article 8 thereof. 
 
3. This Directive 
shall not affect: 
(a) the Community 
provisions 
governing the 
substantive law on 
intellectual 
property, Directive 
95/46/EC, 
Directive 
1999/93/EC or 
Directive 
2000/31/EC, in 
general, 
and Articles 12 to 
15 of Directive 
2000/31/EC in 
particular; 
(b) Member States’ 
international 
obligations and 
notably the TRIPS 
Agreement, 
including those 
relating to criminal 
procedures 
and penalties; 
(c) any national 
provisions in 
Member States 
relating to criminal 
procedures or 
penalties in respect 
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
of infringement of 
intellectual 
property rights.  

3  1. Member States 
shall provide for 
the measures, 
procedures and 
remedies 
necessary to 
ensure the 
enforcement of the 
intellectual 
property rights 
covered by this 
Directive. Those 
measures, 
procedures and 
remedies shall be 
fair and equitable 
and shall not 
be unnecessarily 
complicated or 
costly, or entail 
unreasonable time-
limits or 
unwarranted 
delays.  
 
2. Those 
measures, 
procedures and 
remedies shall also 
be effective, 
proportionate and 
dissuasive and 
shall be applied in 
such a manner as 
to avoid the 
creation of barriers 
to legitimate trade 
and to provide for 
safeguards against 
their abuse. 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 

 

4 1. Member States 
shall recognise as 
persons entitled to 
seek application 
of the measures, 
procedures and 
remedies referred 
to in this chapter: 
(a) the holders of 
intellectual 

0.1 91 Тужбу због повреде 

права може поднети 

носилац жига, 

подносилац пријаве, 

стицалац лиценце, 

корисник колективног 

жига уз сагласност 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
property rights, in 
accordance with 
the provisions of 
the applicable law; 
(b) all other 
persons authorised 
to use those rights, 
in particular 
licensees, in so far 
as permitted by 
and in accordance 
with the 
provisions of the 
applicable law; 
(c) intellectual 
property collective 
rights-
management 
bodies which are 
regularly 
recognised as 
having a right to 
represent holders 
of intellectual 
property rights, in 
so far as permitted 
by and in 
accordance with 
the provisions of 
the applicable law; 
(d) professional 
defence bodies 
which are regularly 
recognised as 
having a right to 
represent holders 
of intellectual 
property rights, in 
so far as permitted 
by and in 
accordance with 
the provisions of 
the applicable law. 

носиоца колективног 

жига и корисник жига 

гаранције уз сагласност 

носиоца жига гаранције.  

Стицалац лиценце, осим 

ако је другачије 

предвиђено уговором о 

лиценци, може поднети 

тужбу због повреде 

права само уз 

сагласност носиоца 

права. 

5  For the purposes of 
applying the 
measures, 
procedures and 
remedies 
provided for in this 
Directive, 
(a) for the author 
of a literary or 
artistic work, in the 

   Одредба није 

применљива и није 
предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
absence of 
proof to the 
contrary, to be  
regarded as such, 
and consequently 
to be entitled to 
institute 
infringement 
proceedings, it 
shall be sufficient 
for his/her name to 
appear on the work 
in the usual 
manner; 
 
(b) the provision 
under (a) shall 
apply mutatis 
mutandis to the 
holders of rights 
related to 
copyright with 
regard to their 
protected subject 
matter. 

6.1  Member States 
shall ensure that, 
on application by a 
party which has 
presented 
reasonably 
available evidence 
sufficient to 
support its claims, 
and has, in 
substantiating 
those claims, 
specified evidence 
which lies in the 
control of the 
opposing party, the 
competent judicial 
authorities may 
order that such 
evidence be 
presented by the 
opposing party, 
subject to the 
protection of 
confidential 
information. For 
the purposes of 
this paragraph, 

0.1 94.1. Ако се странка која је 

учинила вероватним 

своје наводе позива на 

доказ који се налази у 

поседу противне 

странке или под њеном 

контролом, суд ће 

противној странци 

наложити да достави тај 

доказ, водећи рачуна о 

примени прописа 

којима се уређује 

поступање са пословном 

тајном. 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
Member States 
may provide that a 
reasonable sample 
of a substantial 
number of copies 
of a work or any 
other protected 
object be 
considered by the 
competent judicial 
authorities to 
constitute 
reasonable 
evidence. 

6.2  Under the same 
conditions, in the 
case of an 
infringement 
committed on a 
commercial scale 
Member States 
shall take such 
measures as are 
necessary to 
enable the 
competent judicial 
authorities to 
order, where 
appropriate, on 
application by a 
party, the 
communication of 
banking, financial 
or commercial 
documents under 
the control of the 
opposing party, 
subject to the 
protection of 
confidential 
information. 

0.1 94.2. Под условом из става 1. 

овог члана, у случају 

повреде права приликом 

обављања привредне 

делатности, суд ће на 

предлог тужиоца 

наложити туженом да 

достави банкарске, 

финансијске и пословне 

документе који се 

налазе у његовом 

поседу или под његовом 

контролом, водећи 

рачуна о примени 

прописа којима се 

уређује поступање са 

пословном тајном. 

Потпуно усклађено  

7.1 Member States 
shall ensure that, 
even before the 
commencement 
of proceedings on 
the merits of the 
case, the 
competent judicial 
authorities may, on 
application by a 
party who has 
presented 

0.1 99.1. На предлог лица које 

учини вероватним да је 

његово право повређено 

или да ће бити 

повређено, суд може у 

току, као и пре 

покретања парничног 

поступка одредити 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
reasonably 
available evidence 
to support his/her 
claims that his/her 
intellectual 
property right has 
been infringed or is 
about to be 
infringed, order 
prompt and 
effective 
provisional 
measures to 
preserve relevant 
evidence in respect 
of the alleged 
infringement, 
subject to the 
protection of 
confidential 
information. 

обезбеђење доказа 

водећи рачуна о 

примени прописа 

којима се уређује 

поступање са пословном 

тајном.   

7.1 Such measures 
may include the 
detailed 
description, with or 
without the taking 
of samples, or the 
physical seizure of 
the infringing 
goods, and, in 
appropriate cases, 
the materials and 
implements used in 
the production 
and/or distribution 
of these goods and 
the documents 
relating thereto. 

0.1 99.2. Обезбеђењем доказа у 

смислу овог закона 

сматра се: 

 прибављање детаљног 

описа производа којима 

се повређује право, са 

или без узимања узорка 

тих производа; 

одузимање производа 

или дела производа 

којима се повређује 

право и ако је то 

оправдано, одузимање 

докумената, материјала 

и предмета који су 

употребљени у 

производњи  или 

стављању у промет 

предмета којима се 

врши повреда права; 

преглед просторија, 

возила, књига, 

докумената, испитивање 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 

сведока и вештака.  
 

7.1 Those measures 
shall be taken, if 
necessary without 
the other party 
having been heard, 
in particular where 
any delay is likely 
to cause 
irreparable harm to 
the rightholder or 
where there is a 
demonstrable risk 
of evidence being 
destroyed. 

0.1 100.1. Суд може одредити 

обезбеђење доказа 

одмах по пријему 

предлога за обезбеђење 

доказа и без изјашњења 

противне странке, а 

нарочито ако постоји 

опасност да због 

одлагања предлагач 

претрпи ненадокнадиву 

штету или да неки доказ 

неће моћи да се изведе 

или да ће његово 

касније извођење бити 

отежано. 

 

Потпуно усклађено  

7.1 Where measures to 
preserve evidence 
are adopted 
without the other 
party having been 
heard, the parties 
affected shall be 
given notice, 
without delay after 
the execution of 
the measures at 
the latest.  
 

0.1 100.2. Решење којим је 

одређено обезбеђење 

доказа, у случају из 

става 1. овог члана, 

доставиће се странкама 

у поступку без 

одлагања, најкасније по 

спровођењу мере. 

 

Потпуно усклађено  

7.1 A review, including 
a right to be heard, 
shall take place 
upon request of 
the parties affected 
with a view to 
deciding, within 
a reasonable 
period after the 
notification of the 
measures, whether 
the measures shall 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
be modified, 
revoked or 
confirmed. 

7.2 Member States 
shall ensure that 
the measures to 
preserve evidence 
may be subject to 
the lodging by the 
applicant of 
adequate security 
or an equivalent 
assurance intended 
to ensure 
compensation for 
any prejudice 
suffered by the 
defendant as 
provided for in 
paragraph 4. 

0.1 101.3. Суд може условити 

одређивање обезбеђења 

доказа полагањем 

одговарајућег новчаног 

износа као средства 

обезбеђења у случају 

настанка штете из става 

2. овог члана. 

Потпуно усклађено  

7.3 Member States 
shall ensure that 
the measures to 
preserve evidence 
are revoked or 
otherwise cease to 
have effect, upon 
request of the 
defendant, without 
prejudice to the 
damages which 
may be claimed, if 
the applicant does 
not institute, within 
a reasonable 
period, 
proceedings 
leading to a 
decision on the 
merits of the case 
before the 
competent judicial 
authority, the 
period to be 
determined by the 
judicial authority 
ordering the 
measures where 
the law of a 
Member State so 
permits or, in the 
absence of such 
determination, 

0.1 100.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Када је обезбеђење 

доказа одређено пре 

покретања парничног 

поступка тужба због 

повреде права се мора 

поднети у року од 30 

дана од дана доношења 

решења о одређивању 

обезбеђења доказа. 

 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 
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within a period not 
exceeding 20 
working days or 31 
calendar days, 
whichever is the 
longer. 

7.4 Where the 
measures to 
preserve evidence 
are revoked, or 
where they lapse 
due to any act or 
omission by the 
applicant, or where 
it is subsequently 
found that there 
has been no 
infringement or 
threat of 
infringement of an 
intellectual 
property right, the 
judicial authorities 
shall have the 
authority to order 
the applicant, upon 
request of the 
defendant, to 
provide the 
defendant 
appropriate 
compensation for 
any injury caused 
by those 
measures. 

0.1 101.2. Ако поступак буде 

обустављен и 

спроведене радње буду 

укинуте, или ако суд 

утврди да повреда права 

није учињена или да 

није постојала озбиљна 

опасност да ће право 

бити повређено, 

противна странка има 

право на накнаду штете 

која јој је нанета 

обезбеђењем доказа. 

  

Потпуно усклађено  

 
7.5  

Member States 
may take 
measures to 
protect witnesses’ 
identity. 

   Одредба није 
применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 

 

8.1.a Member States 
shall ensure that, 
in the context of 
proceedings 
concerning an 
infringement of an 
intellectual 
property right and 
in response to a 
justified and 
proportionate 
request of the 

0.1 103.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суд може, да наложи 

лицу које је извршило 

повреду права да пружи 

информације о пореклу 

и дистрибутивним 

каналима робе, односно 

услуга којима се врши 

повреда права, 

укључујући податке о 

Потпуно усклађено  
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claimant, the 
competent judicial 
authorities may 
order that 
information on the 
origin and 
distribution 
networks of the 
goods or services 
which infringe an 
intellectual 
property right be 
provided by the 
infringer and/or 
any other person 
who:  
 
a) was found in 
possession of the 
infringing goods on 
a commercial 
scale; 

 
103.2.1. 
 

лицима која су 

учествовала у повреди 

права, као и да преда 

документе који су у вези 

са повредом права. 

 

Достављање 

информација из става 1. 

овог члана суд може 

наложити и другом 

лицу: 

 

1) код кога је пронађена 

роба приликом 

обављања привредне 

делатности, а којом се 

повређује право; 

 
8.1.b b) was found to be 

using the infringing 
services on a 
commercial scale; 

0.1 103.2.2. 2) које користи услуге 

пружене приликом 

обављања привредне 

делатности, а којима се 

повређује право; 

 

Потпуно усклађено  

8.1.c  c) was found to be 
providing on a 
commercial scale 
services 
used in infringing 
activities; or 

0.1 103.2.3. 3) које приликом 

обављања привредне 

делатности пружа 

услуге које се користе у 

активностима којима се 

повређује право; 

 

Потпуно усклађено  

8.1.d  d) was indicated by 
the person referred 
to in point (a), (b) 
or (c) 
as being involved 
in the production, 
manufacture or 
distribution of the 
goods or the 

0.1 103.2.4. 4) које је од стране лица 

из тач. 1), 2) или 3) овог 

става наведено као лице 

укључено у производњу 

или дистрибуцију робе 

или пружање услуга 

Потпуно усклађено  
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provision of the 
services. 

којима се повређује 

право. 

 
8.2 
 
 
 
 
8.2.a 

The information 
referred to in 
paragraph 1 shall, 
as appropriate, 
comprise: 
 
a) the names and 
addresses of the 
producers, 
manufacturers, 
distributors, 
suppliers and other 
previous holders of 
the 
goods or services, 
as well as the 
intended 
wholesalers and 
retailers; 

0.1 103.3. 
 
 
 
103.3.1 

Под информацијама из 

става 1. овог члана 

сматрају се нарочито: 

 

1) подаци о 

произвођачима, 

дистрибутерима, 

добављачима и другим 

лицима која су 

претходно била 

укључена у производњу 

или дистрибуцију робе 

или пружање услуга, 

као и о продавцима 

којима је роба 

намењена; 

 

Потпуно усклађено  

8.2.b b) information on 
the quantities 
produced, 
manufactured, 
delivered, 
received or 
ordered, as well as 
the price obtained 
for the 
goods or services 
in question. 
 

0.1 103.3.2 2) подаци о количинама 

произведене, 

испоручене или 

наручене робе или 

услуга, као и о ценама 

такве робе или услуга. 

 

Потпуно усклађено  

8.3 
 
 
 
 
8.3.a 

Paragraphs 1 and 2 
shall apply without 
prejudice to other 
statutory 
provisions which:  
 
a) grant the 
rightholder rights 
to receive fuller 
information;  
b) govern the use 
in civil or criminal 

  
 
 
 

 Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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proceedings of the 
information 
communicated 
pursuant to this 
Article;  
c) govern 
responsibility for 
misuse of the right 
of information; or 
d) afford an 
opportunity for 
refusing to provide 
information 
which would force 
the person referred 
to in paragraph 1 
to 
admit to his/her 
own participation 
or that of his/her 
close 
relatives in an 
infringement of an 
intellectual 
property right; or  
e) govern the 
protection of 
confidentiality of 
information 
sources or the 
processing of 
personal data. 

9.1 
 
 
 
 
 
9.1.a  

Member States 
shall ensure that 
the judicial 
authorities may, 
at the request of 
the applicant: 
 
a) issue against 
the alleged 
infringer an 
interlocutory 
injunction intended 
to prevent any 
imminent 
infringement of an 
intellectual 
property right, or 
to forbid, on a 
provisional basis 
and 
subject, where 

0.1 95.1 
 
 
 
 
 
 
 
95.1.3 
 
 
 
 
 
95.5 
 
 
 
 
 
 

На предлог лица које 

учини вероватним да је 

његово право повређено 

или да ће бити 

повређено, суд може 

одредити привремену 

меру: 

 

 

3. забране предузимања 

радњи којима се врши 

повреда права или које 

представљају озбиљну 

претњу да ће право бити 

повређено. 

Потпуно усклађено  
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appropriate, to a 
recurring penalty 
payment where 
provided for by 
national law, the 
continuation of the 
alleged 
infringements of 
that right, or to 
make such 
continuation 
subject to the 
lodging of 
guarantees 
intended to ensure 
the compensation 
of the rightholder; 
an interlocutory 
injunction 
may also be 
issued, under the 
same conditions, 
against an 
intermediary 
whose services are 
being used by a 
third 
party to infringe an 
intellectual 
property right; 
injunctions against 
intermediaries 
whose services are 
used by a third 
party to infringe a 
copyright or a 
related right are 
covered by 
Directive 
2001/29/EC; 

 
 
 
 
 
95.2 
 
 
 
 
 
 

 

Лице коме је издата 

забрана из става 1. тач. 

2) и 3) и става 3. тачка 

2) овог члана, као и 

налог из става 4. истог 

члана, а кoje не поступи 

по изреченој забрани, 

односно налогу, казниће 

се у складу са 

одговарајућим 

одредбама закона којим 

се уређује поступак 

извршења и обезбеђења. 
 

Привремена мера се 

може, под истим 

условима, одредити и 

против сваког лица чије 

услуге је користило 

лице које вређа право 

(посредник).  

 

  

9.1.b b) order the 
seizure or delivery 
up of the goods 
suspected of 
infringing an 
intellectual 
property right so 
as to prevent their 
entry into or 
movement within 
the channels of 
commerce. 

0.1 95.1.1 На предлог лица које 

учини вероватним да је 

његово право повређено 

или да ће бити 

повређено, суд може 

одредити привремену 

меру: 

 

1. одузимања, односно 

Потпуно усклађено  
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искључења из промета 

предмета којима се 

врши повреда права; 
 

9.2  In the case of an 
infringement 
committed on a 
commercial scale, 
the Member States 
shall ensure that, if 
the injured party 
demonstrates 
circumstances 
likely to endanger 
the recovery of 
damages, the 
judicial authorities 
may order the 
precautionary 
seizure of the 
movable and 
immovable 
property of the 
alleged infringer, 
including the 
blocking of his/her 
bank accounts and 
other assets. To 
that end, the 
competent 
authorities may 
order the 
communication of 
bank, financial or 
commercial 
documents, or 
appropriate access 
to the relevant 
information. 

0.1 95.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

На предлог лица које 

учини вероватним да је 

његово право повређено 

или да ће бити 

повређено приликом 

обављања привредне 

делатности и које учини 

вероватним постојање 

околности које би 

осујетиле или знатно 

угрозиле накнаду штете 

у случају повреде права, 

суд може поред 

привремених мера из 

става 1. одредити и 

привремене мере: 

 

1. заплене покретне и 

непокретне имовине 

лица против кога се 

предлаже одређивање 

привремене мере; 

 

2. забране исплате 

новчаних средстава са 

рачуна лица против кога 

се предлаже одређивање 

привремене мере. 

 

Ради одређивања и 

спровођења привремене 

мере из става 3. овог 

члана суд може 

наложити достављање 

Потпуно усклађено  
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банкарских, 

финансијских, 

пословних или других 

битних докумената и 

података или наложити 

да се омогући приступ 

тим документима и 

подацима. 

 
 

9.3  The judicial 
authorities shall, in 
respect of the 
measures 
referred to in 
paragraphs 1 and 
2, have the 
authority to require 
the applicant to 
provide any 
reasonably 
available evidence 
in 
order to satisfy 
themselves with a 
sufficient degree of 
certainty 
that the applicant 
is the rightholder 
and that the 
applicant’s right 
is being infringed, 
or that such 
infringement is 
imminent. 

0.1 95.1 На предлог лица које 

учини вероватним да је 

његово право повређено 

или да ће бити 

повређено, суд може 

одредити привремену 

меру: 
 

Потпуно усклађено  

9.4 Member States 
shall ensure that 
the provisional 
measures referred 
to in paragraphs 1 
and 2 may, in 
appropriate cases, 
be taken without 
the defendant 
having been heard, 
in particular where 
any delay would 
cause irreparable 
harm to the 

0.1 96.1 Суд може одредити 

привремену меру одмах 

по пријему предлога за 

одређивање привремене 

мере и без претходног 

изјашњења противне 

странке, а нарочито ако 

постоји опасност да 

због одлагања предлагач 

претрпи ненадокнадиву 

Потпуно усклађено  
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rightholder. 
 
 
 

штету.  

 

9.4 In that event, the 
parties shall be so 
informed without 
delay after the 
execution of the 
measures at the 
latest.  
 

0.1 96.2 Решење којим је 

одређена привремена 

мера, у случају из става 

1. овог члана, доставиће 

се странкама у поступку 

без одлагања, а 

најкасније по 

спровођењу мере. 

 

Потпуно усклађено  

9.4 A review, including 
a right to be heard, 
shall take place 
upon 
request of the 
defendant with a 
view to deciding, 
within a reasonable 
time after 
notification of the 
measures, whether 
those measures 
shall be modified, 
revoked or 
confirmed. 

0.1 96.4 На поступак по 

предлогу за одређивање 

привремене мере, 

сходно се примењују 

одговарајуће одредбе 

закона којим се уређује 

поступак извршења и 

обезбеђења. 

Потпуно усклађено  

9.5  Member States 
shall ensure that 
the provisional 
measures referred 
to in paragraphs 1 
and 2 are revoked 
or otherwise cease 
to have effect, 
upon request of 
the defendant, if 
the applicant does 
not institute, within 
a reasonable 
period, 
proceedings 
leading to a 
decision on the 
merits of the case 
before the 
competent judicial 

0.1 96.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.1 

Када је привремена 

мера одређена пре 

покретања парничног 

поступка, тужба, ради 

оправдања мере, мора се 

поднети у року од 30 

дана од дана доношења 

решења о одређивању 

привремене мере.  

Ако у року из члана 96. 

став 3. овог закона 

тужба не буде поднета, 

суд ће на предлог лица 

Потпуно усклађено  
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authority, the 
period to be 
determined by the 
judicial authority 
ordering the 
measures where 
the law of a 
Member State so 
permits or, in the 
absence of such 
determination, 
within a period not 
exceeding 20 
working days or 31 
calendar days, 
whichever is the 
longer. 

против кога је 

привремена мера 

одређена обуставити 

поступак по 

привременој мери  и 

укинути спроведене 

радње.  

9.6 The competent 
judicial authorities 
may make the 
provisional 
measures referred 
to in paragraphs 1 
and 2 subject to 
the lodging by the 
applicant of 
adequate security 
or an equivalent 
assurance intended 
to ensure 
compensation for 
any prejudice 
suffered by the 
defendant as 
provided for in 
paragraph 7. 

0.1 97.3 Суд може условити 

одређивање привремене 

мере полагањем 

одговарајућег новчаног 

износа као средства 

обезбеђења у случају 

настанка штете из става 

2. овог члана. 

Потпуно усклађено  

9.7 Where the 
provisional 
measures are 
revoked or where 
they lapse due to 
any act or omission 
by the applicant, or 
where it is 
subsequently found 
that there has 
been no 
infringement or 
threat of 
infringement of an 
intellectual 
property right, the 
judicial authorities 

0.1 97.2 Ако поступак по 

привременој мери буде 

обустављен и 

спроведене радње буду 

укинуте у складу са 

овим чланом, или ако 

суд утврди да повреда 

права није учињена или 

да није постојала 

озбиљна опасност да ће 

право бити повређено, 

лице против кога је 

Потпуно усклађено  
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Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
shall have the 
authority to order 
the applicant, upon 
request of the 
defendant, to 
provide the 
defendant 
appropriate 
compensation for 
any injury caused 
by those 
measures. 

одређена привремена 

мера има право на 

накнаду штете која јој је 

нанета привременом 

мером. 

10.1 Without prejudice 
to any damages 
due to the 
rightholder by 
reason of the 
infringement, and 
without 
compensation of 
any sort, Member 
States shall ensure 
that the competent 
judicial authorities 
may order, at the 
request of the 
applicant, that 
appropriate 
measures be taken 
with regard to 
goods that they 
have found to be 
infringing an 
intellectual 
property right and, 
in appropriate 
cases, with regard 
to materials and 
implements 
principally used in 
the creation or 
manufacture of 
those goods. Such 
measures shall 
include: 
(a) recall from the 
channels of 
commerce; 
(b) definitive 
removal from the 
channels of 
commerce; or 
(c) destruction 

0.1 92.1 
 
 
 
92.1.5 
 
 
 
 
 
92.1.6 

У случају повреде 

права, тужилац тужбом 

може да захтева 

нарочито:  

5) одузимање, односно 

трајно искључење из 

промета или уништење 

или преиначење, без 

накнаде, предмета 

којима је извршена 

повреда; 

6) забрану отуђења, 

одузимање, или 

уништење, без накнаде, 

материјала и предмета 

који су употребљени у 

производњи предмета 

којима је извршена 

повреда права. 
 

Потпуно усклађено  
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Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   
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Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
 

10.2 The judicial 
authorities shall 
order that those 
measures be 
carried out at the 
expense of the 
infringer, unless 
particular reasons 
are invoked for not 
doing so. 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оштећени има право на 

накнаду материјалне и 

нематеријалне штете. 

Потпуно усклађено  

10.3 In considering a 
request for 
corrective 
measures, the 
need 
for proportionality 
between the 
seriousness of the 
infringement 
and the remedies 
ordered as well as 
the interests of 
third parties shall 
be taken into 
account. 

0.1 92.2 При разматрању 

тужбених захтева из 

става 1. тач. 5) и 6) овог 

члана, суд узима у обзир 

сразмеру између 

озбиљности повреде 

права и тужбеног 

захтева, као и интересе 

трећих лица. 
 

Потпуно усклађено  

11 Member States 
shall ensure that, 
where a judicial 
decision is taken 
finding an 
infringement of an 
intellectual 
property right, the 
judicial authorities 
may issue against 
the infringer an 
injunction aimed at 
prohibiting the 
continuation of the 
infringement. 
Where provided for 
by national law, 
non-compliance 
with an injunction 
shall, where 
appropriate, be 
subject to a 

0.1 92.1.2 У случају повреде 

права, тужилац тужбом 

може да захтева 

нарочито:  

2) забрану радњи којима 

се врши повреда или 

радњи које 

представљају озбиљну 

претњу да ће право бити 

повређено, као и 

забрану понављања 

таквих или сличних 

радњи под претњом 

плаћања примереног 

Потпуно усклађено  
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Директива 
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Европског 
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0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
recurring penalty 
payment, with a 
view to ensuring 
compliance.  
 

новчаног износа 

тужиоцу; 

11 Member States 
shall 
also ensure that 
rightholders are in 
a position to apply 
for an injunction 
against 
intermediaries 
whose services are 
used by a third 
party to infringe an 
intellectual 
property right, 
without prejudice 
to Article 8(3) of 
Directive 
2001/29/EC. 

0.1 92.3 Тужба се може поднети 

и против лица чије су 

услуге коришћене 

приликом повреде права 

(посредник). 

Потпуно усклађено  

12  Member States 
may provide that, 
in appropriate 
cases and at the 
request of the 
person liable to be 
subject to the 
measures provided 
for in this section, 
the competent 
judicial authorities 
may order 
pecuniary 
compensation to 
be paid to the 
injured party 
instead of applying 
the measures 

 92.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако повреда права није 

учињена намерно или 

крајњом непажњом, суд 

може, да досуди 

тужиоцу накнаду у 

висини добити коју је 

тужени остварио 

повредом права. 
 

Потпуно усклађено, 

Директива 

дозвољава слободу 
у погледу 

уређивања  
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Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 
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својине   
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0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
provided for in this 
section if that 
person acted 
unintentionally and 
without negligence, 
if execution of the 
measures in 
question would 
cause him/her 
disproportionate 
harm and if 
pecuniary 
compensation to 
the injured party 
appears reasonably 
satisfactory.  

13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1.a 

Member States 
shall ensure that 
the competent 
judicial authorities, 
on application of 
the injured party, 
order the infringer 
who knowingly, or 
with reasonable 
grounds to know, 
engaged in an 
infringing activity, 
to pay the 
rightholder 
damages 
appropriate to the 
actual prejudice 
suffered by 
him/her as a result 
of the 
infringement. 
 
When the judicial 
authorities set the 
damages:  
 
a) they shall take 
into account all 
appropriate 
aspects, such as 
the negative 
economic 
consequences, 
including lost 
profits, which the 
injured party has 
suffered, any 

0.1 92.4 
 
 
 
 
 
 
92.5 

Оштећени има право на 

накнаду материјалне и 

нематеријалне штете. 

 

 

При одређивању висине 

накнаде штете из става 

4. овог члана, суд ће 

узети у обзир све 

околности конкретног 

случаја, а посебно 

негативне економске 

последице које трпи 

тужилац, укључујући 

изгубљену добит, као и 

добит коју је тужени 

остварио повредом 

права. 

Потпуно усклађено  
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1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
unfair profits made 
by the infringer 
and, in appropriate 
cases, elements 
other than 
economic factors, 
such as the moral 
prejudice caused to 
the rightholder by 
the infringement; 
or 

13.1.b  b) as an alternative 
to (a), they may, 
in appropriate 
cases, set the 
damages as a lump 
sum on the basis 
of elements such 
as at least the 
amount of royalties 
or fees which 
would have been 
due if the infringer 
had requested 
authorisation to 
use the intellectual 
property right in 
question. 

0.1 92.6 Суд може када 

околности случаја то 

оправдавају да досуди 

тужиоцу накнаду штете 

која не може бити нижа 

од накнаде коју би 

примио за конкретни 

облик коришћења 

предмета заштите, да је 

то коришћење било 

законито.  

Потпуно усклађено  

13.2 Where the infringer 
did not knowingly, 
or with reasonable 
grounds know, 
engage in 
infringing activity, 
Member States 
may lay down that 
the judicial 
authorities may 
order the recovery 
of profits or the 
payment of 
damages, which 
may be pre-
established. 

 92.7 Ако повреда права није 

учињена намерно или 

крајњом непажњом, суд 

може, да досуди 

тужиоцу накнаду у 

висини добити коју је 

тужени остварио 

повредом права. 

Потпуно усклађено  

14 Member States 
shall ensure that 
reasonable and 
proportionate legal 
costs and other 
expenses incurred 
by the successful 
party shall, as a 

0.1 
 
 
 
 
 
0.2 

93.5 
 
 
 
 
 
153.1 
 

На поступак по тужби 

из става 1. овог члана 

примењују се одредбе 

закона којим се уређује 

парнични поступак. 

 
Потпуно усклађено  
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Директива 

2004/48/EC 

Европског 
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1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
general rule, be 
borne by the 
unsuccessful party, 
unless equity does 
not allow this. 

 
 
 
153.2 

Странка која у целини 

изгуби парницу дужна 

је да противној странци 

накнади трошкове.  

 

Ако странка делимично 

успе у парници, суд 

може с обзиром на 

постигнути успех да 

одреди да свака странка 

сноси своје трошкове 

или да једна странка 

накнади другој 

сразмеран део 

трошкова. 
 

 
 
 
 

15 Member States 
shall ensure that, 
in legal 
proceedings 
instituted for 
infringement of an 
intellectual 
property right, the 
judicial authorities 
may order, at the 
request of the 
applicant and at 
the expense of the 
infringer, 
appropriate 
measures for the 
dissemination of 
the information 
concerning the 
decision, including 
displaying the 
decision and 
publishing it in full 
or in part.  
Member States 
may provide for 
other additional 
publicity measures 
which are 
appropriate to the 
particular 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 

92.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У случају повреде 

права, тужилац тужбом 

може да захтева 

нарочито:  

4) објављивање 

пресуде о 

трошку туженог; 

 

 
 
 

Потпуно усклађено, 

Директива 

дозвољава слободу 

у погледу 

уређивања 
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circumstances, 
including 
prominent 
advertising. 

16 Without prejudice 
to the civil and 
administrative 
measures, 
procedures and 
remedies laid down 
by this Directive, 
Member States 
may apply other 
appropriate 
sanctions in cases 
where intellectual 
property rights 
have been 
infringed. 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 

 

17 Member States 
shall encourage: 
(a) the 
development by 
trade or 
professional 
associations or 
organisations of 
codes of conduct at 
Community level 
aimed at 
contributing 
towards the 
enforcement of the 
intellectual 
property rights, 
particularly by 
recommending the 
use on optical discs 
of a code enabling 
the 
identification of the 
origin of their 
manufacture; 
(b) the submission 
to the Commission 
of draft codes of 
conduct at national 
and Community 
level and of any 
evaluations of the 
application of these 
codes of conduct. 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
18 1. Three years 

after the date laid 
down in Article 
20(1), each 
Member State shall 
submit to the 
Commission a 
report on the 
implementation of 
this Directive. 
On the basis of 
those reports, the 
Commission shall 
draw up a report 
on the application 
of this Directive, 
including an 
assessment of the 
effectiveness of the 
measures taken, as 
well as an 
evaluation of its 
impact on 
innovation and the 
development of the 
information 
society. That 
report shall then 
be transmitted to 
the European 
Parliament, the 
Council and the 
European Economic 
and Social 
Committee. It shall 
be accompanied, if 
necessary 
and in the light of 
developments in 
the Community 
legal order, by 
proposals for 
amendments to 
this Directive. 
2. Member States 
shall provide the 
Commission with 
all the 
aid and assistance 
it may need when 
drawing up the 
report referred to 
in the second 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 
жиговима 

 



87 

Табела усклађености 

 

Директива 

2004/48/EC 

Европског 

Парламента и Савета 

од 29.4.2004. године 

о спровођењу права 

интелектуалне 

својине   

Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

Прописи Републике Србије 

0.1 Предлог закона о жиговима 

0.2  Закон о облигационим односима 

 

1  2 3  4 5 5  7 

Члан Текст Пропис Члан Садржај Усаглашеност1 Примедбе 

 
subparagraph of 
paragraph 1. 

19 For the purpose of 
promoting 
cooperation, 
including the 
exchange of 
information, 
among Member 
States and 
between Member 
States and the 
Commission, each 
Member State shall 
designate one or 
more national 
correspondents for 
any question 
relating to the 
implementation of 
the measures 
provided for by this 
Directive. It shall 
communicate the 
details of the 
national 
correspondent(s) 
to the other 
Member States and 
to the Commission. 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 
жиговима 

 

20 1. Member States 
shall bring into 
force the laws, 
regulations 
and administrative 
provisions 
necessary to 
comply with this 
Directive by 29 
April 2006. They 
shall forthwith 
inform the 
Commission 
thereof. 
When Member 
States adopt these 
measures, they 
shall contain a 
reference to this 
Directive or shall 
be accompanied by 
such reference on 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 
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the occasion of 
their official 
publication. The 
methods of making 
such reference 
shall be laid down 
by Member States. 
 
2. Member States 
shall communicate 
to the Commission 
the 
texts of the 
provisions of 
national law which 
they adopt in the 
field governed by 
this Directive. 

21 
 

This Directive shall 
enter into force on 
the 20th day 
following that of its 
publication in the 
Official Journal of 
the European 
Union. 

   Одредба није 

применљива и није 
предмет уређивања 

Предлогом закона о 

жиговима 

 

22 This Directive is 
addressed to the 
Member States. 

   Одредба није 

применљива и није 

предмет уређивања 

Предлогом закона о 
жиговима 

 

1 F = full conformity; P = partial conformity; N = not in conformity; N/A = not applicable  
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1 

 

This Directive applies to every trade 

mark in respect of goods or services 

which is the subject of registration or 

of an application for registration in a 

Member State as an individual trade 

mark, a guarantee or certification 

mark or a collective mark, or which 

is the subject of a registration or an 

application for registration in the 

Benelux Office for Intellectual 

Property or of an international 

registration having effect in a 

Member State. 

1.1. 

 

 

 

2.1. 

Овим законом уређују се начин стицања и 

заштита права на знак у промету робе, 

односно услуга.  

 

 

 

 

Жиг може бити индивидуални, колективни 

или жиг гаранције.  

Делимично 

усклађено, 

одредба није 

у потпуности 

применљива 

пошто се 
делом 

односи само 

на државе 

чланице 

  

 2 

 

For the purpose of this Directive, 

the following definitions apply:  

(a) ‘office’ means the central 

industrial property office of the 

Member State or the Benelux 

Office for Intellectual Property, 

entrusted with the registration of 

trade marks; (b) ‘register’ means 

the register of trade marks kept by 

an office. 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 
жиговима 

 
 

3.1. 

 

 

 

A trade mark may consist of any 

signs, in particular words, 

including personal names, or 

designs, letters, numerals, 

colours, the shape of goods or of 

the packaging of goods, or 

sounds, provided that such signs 

are capable of: 

4.1. 
Знак који се штити жигом може се 

састојати од било каквих знакова, посебно 

од речи, укључујући лична имена, или од 

цртежа, слова, бројева, боја, 

тродимензионалних облика, облика робе 

или њеног паковања, комбинација тих 

знакова, или звукова, под условом: 

 

Потпуно 
усклађено  

 

 

3.1.a.  

(a) distinguishing the goods or 

services of one undertaking from 

those of other undertakings; and 

4.1.1. 
1) да је подобан за разликовање у 

промету робе, односно услуга једног 

физичког или правног лица од робе, 

односно услуга другог физичког или 

Потпуно 

усклађено   
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правног лица и  

3.1.b.  
(b) being represented on the register 

in a manner which enables the 

competent authorities and the public 

to determine the clear and precise 

subject matter of the protection 

afforded to its proprietor. 

4.1.2. 
2) да може бити приказан у Регистру 

жигова на начин који омогућава 

надлежним органима и јавности јасно и 

прецизно утврђивање предмета заштите. 

Потпуно 
усклађено   

4.1. 
1.The following shall not be registered 

or, if registered, shall be liable to be 

declared invalid:  

 

   

5.1.1. 
 

Жигом се не може заштитити знак:  

Потпуно 

усклађено   

4.1.a. 
(a) signs which cannot constitute a trade 

mark; 
5.1.1. 

који не испуњава услов из члана 4. овог 

закона; 

 

Потпуно 

усклађено   

4.1.b. 
(b) trade marks which are devoid of any 

distinctive character; 
5.1.3. 

који по свом укупном изгледу није подобан 

за разликовање робе, односно услуга у 

промету;  

Потпуно 

усклађено    

4.1.c. 
(c) trade marks which consist exclusively 

of signs or indications which may serve, 

in trade, to designate the kind, quality, 

quantity, intended purpose, value, 

geographical origin, or the time of 

production of the goods or of rendering 

of the service, or other characteristics of 

the goods or services; 

5.1.5. 
који се састоји искључиво од ознака или 

података који у промету могу служити за 

означавање врсте, квалитета, количине, 

намене, вредности, географског порекла, 

времена производње робе или пружања 

услуга, или других карактеристика робе, 

односно услуга; 

Потпуно 

усклађено   

4.1.d. 
(d) trade marks which consist exclusively 

of signs or indications which have 

become customary in the current 

language or in the bona fide and 

established practices of the trade; 

5.1.6. 
који се састоји искључиво од ознака или 

података који су постали уобичајени у 

свакодневном говору или у добрим 

трговинским обичајима за означавање 

одређене врсте робе односно услуга;  

Потпуно 

усклађено   

4.1.e. 
(e) signs which consist exclusively of: (i) 

the shape, or another characteristic, 

which results from the nature of the 

goods themselves; (ii) the shape, or 

another characteristic, of goods which is 

necessary to obtain a technical result; (iii) 

the shape, or another characteristic, 

which gives substantial value to the 

goods; 

5.1.4. 
који се састоји искључиво од облика или 

другог обележја одређеног природом робе 

или облика или другог обележја робе 

неопходног за добијање одређеног 

техничког резултата или од облика или 

другог обележја који даје битну вредност 

роби; 

Потпуно 
усклађено   



92 

 

4.1.f.    (f) trade marks which are contrary to 

public policy or to accepted principles of 

morality; 

5.1.2. 
који је противан јавном поретку или 

прихваћеним моралним принципима;  

Потпуно 

усклађено   

4.1.g. (g) trade marks which are of such a 

nature as to deceive the public, for 

instance, as to the nature, quality or 

geographical origin of the goods or 

service; 

5.1.7. 
који својим изгледом или садржајем може 

да доведе у заблуду учеснике у промету у 

погледу нпр. врсте, квалитета или 

географског порекла робе или других 

својстава робе, односно услуга; 

Потпуно 

усклађено   

 

4.1.h. (h) trade marks which have not been 

authorised by the competent authorities 

and are to be refused or invalidated 

pursuant to Article 6ter of the Paris 

Convention; 

5.1.9. 
који не испуњава услове за заштиту 

применом члана 6тер Париске конвенције 

за заштиту индустријске својине, осим уз 

одобрење надлежног органа; 

Потпуно 

усклађено   

4.1.i. (i) trade marks which are excluded from 

registration pursuant to Union legislation 

or the national law of the Member State 

concerned, or to international agreements 

to which the Union or the Member State 

concerned is party, providing for 

protection of designations of origin and 

geographical indications; 

5.1.12. 
који садржи или се састоји из ознаке 

географског порекла која важи на 

територији Републике Србије и који се 

односи на исту врсту робе или услуга;  

Потпуно 

усклађено   

 

 

 

 

 

 

4.1.j. (j) trade marks which are excluded from 

registration pursuant to Union legislation 

or international agreements to which the 

Union is party, providing for protection 

of traditional terms for wine; 

 
 Одредба није 

применљива 
и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

   

 

4.1.k. (k) trade marks which are excluded from 

registration pursuant to Union legislation 

or international agreements to which the 

Union is party, providing for protection 

of traditional specialities guaranteed; 

 
 Одредба није 

применљива 

и није 
предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

4.1.l. (l) trade marks which consist of, or 

reproduce in their essential elements, an 

earlier plant variety denomination 

registered in accordance with Union 

legislation or the national law of the 

5.1.13. 
који се састоји од раније заштићеног имена 

биљне сорте или га репродукује у његовим 

битним елементима, и који се односи на 

биљну сорту исте или сличне биљне врсте. 

Потпуно 

усклађено 
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Member State concerned, or international 

agreements to which the Union or the 

Member State concerned is party, 

providing protection for plant variety 

rights, and which are in respect of plant 

varieties of the same or closely related 

species. 

4.2. A trade mark shall be liable to be 

declared invalid where the application for 

registration of the trade mark was made 

in bad faith by the applicant. Any 

Member State may also provide that such 

a trade mark is not to be registered. 

104. 
Ако је пријава поднета противно начелу 

савесности и поштења или је знак 

регистрован на основу такве пријаве, 

односно на основу пријаве којом је 

повређена законска или уговорна обавеза, 

лице чији је правни интерес тиме повређен 

може тужбом тражити да га суд огласи за 

подносиоца пријаве, односно носиоца 

права. 

Потпуно 

усклађено   

4.3. 
Any Member State may provide that a 

trade mark is not to be registered or, if 

registered, is liable to be declared invalid 

where and to the extent that: 

5.1.1. 
Жигом се не може заштитити знак:  Потпуно 

усклађено   

4.3.a. 
(a) the use of that trade mark may be 

prohibited pursuant to provisions of law 

other than trade mark law of the Member 

State concerned or of the Union; 

 
 

Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

4.3.b. 
(b) the trade mark includes a sign of high 

symbolic value, in particular a religious 

symbol; 

5.1.11. 
који представља или подражава 

национални или религијски симбол; 

Потпуно 

усклађено   

4.3.c. 
(c) the trade mark includes badges, 

emblems and escutcheons other than 

those covered by Article 6ter of the Paris 

Convention and which are of public 

interest, unless the consent of the 

competent authority to their registration 

has been given in conformity with the 

law of the Member State. 

5.1.10. 
који садржи или подражава назив, 

скраћеницу назива, државни грб, заставу 

или други службени знак Републике 

Србије, осим уз одобрење надлежног 

органа; 

Потпуно 
усклађено   

4.4. 
A trade mark shall not be refused 

registration in accordance with paragraph 

1(b), (c) or (d) if, before the date of 

5.2. 
Знак из става 1. тач. 3), 5) и 6) овог члана 

може се заштитити жигом ако подносилац 

пријаве докаже да је озбиљним 

Потпуно 

усклађено   
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application for registration, following the 

use which has been made of it, it has 

acquired a distinctive character. A trade 

mark shall not be declared invalid for the 

same reasons if, before the date of 

application for a declaration of invalidity, 

following the use which has been made 

of it, it has acquired a distinctive 

character. 

коришћењем знак постао подобан за 

разликовање у промету робе, односно 

услуга на које се односи.  

4.5. 
Any Member State may provide that 

paragraph 4 is also to apply where the 

distinctive character was acquired after 

the date of application for registration but 

before the date of registration. 

 
 

Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

5.1. 
1.A trade mark shall not be registered or, 

if registered, shall be liable to be declared 

invalid where:  

74.1. 
Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона.  

Потпуно 

усклађено   

5.1.a. 
(a) it is identical with an earlier trade 

mark, and the goods or services for which 

the trade mark is applied for or is 

registered are identical with the goods or 

services for which the earlier trade mark 

is protected; 

74.1. 
Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона.  

Потпуно 

усклађено   

5.1.b 
(b) because of its identity with, or 

similarity to, the earlier trade mark and 

the identity or similarity of the goods or 

services covered by the trade marks, 

there exists a likelihood of confusion on 

the part of the public; the likelihood of 

confusion includes the likelihood of 

association with the earlier trade mark. 

74.1. 
Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона.  

Потпуно 

усклађено   

5.2. 
2.‘Earlier trade marks’ within the 

meaning of paragraph 1 means:  
6.5. 

Заштићеним знаком из става 1. тач. 1), 2) и 

4) овог члана сматра се знак који је 

заштићен жигом за територију Републике 

Србије, а заштићеним знаком из става 1. 

тач. 1) и 2) овог члана сматра се и знак који 

је предмет пријаве за признање жига за 

Потпуно 

усклађено   
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територију Републике србије, под условом 

да жиг по тој пријави буде признат.  

5.2.a. 
(a) trade marks of the following kinds 

with a date of application for registration 

which is earlier than the date of 

application for registration of the trade 

mark, taking account, where appropriate, 

of the priorities claimed in respect of 

those trade marks: (i) EU trade marks; 

(ii) trade marks registered in the Member 

State concerned or, in the case of 

Belgium, Luxembourg or the 

Netherlands, at the Benelux Office for 

Intellectual Property; (iii) trade marks 

registered under international 

arrangements which have effect in the 

Member State concerned; 

6.5. 
Заштићеним знаком из става 1. тач. 1), 2) и 

4) овог члана сматра се знак који је 

заштићен жигом за територију Републике 

Србије, а заштићеним знаком из става 1. 

тач. 1) и 2) овог члана сматра се и знак који 

је предмет пријаве за признање жига за 

територију Републике србије, под условом 

да жиг по тој пријави буде признат.  

Потпуно 

усклађено   

5.2.b. 
(b) EU trade marks which validly claim 

seniority, in accordance with Regulation 

(EC) No 207/2009, of a trade mark 

referred to in points (a)(ii) and (iii), even 

when the latter trade mark has been 

surrendered or allowed to lapse; 

 
 

Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

5.2.c. 
(c) applications for the trade marks 

referred to in points (a) and (b), subject to 

their registration; 

6.5. 
Заштићеним знаком из става 1. тач. 1), 2) и 

4) овог члана сматра се знак који је 

заштићен жигом за територију Републике 

Србије, а заштићеним знаком из става 1. 

тач. 1) и 2) овог члана сматра се и знак који 

је предмет пријаве за признање жига за 

територију Републике србије, под условом 

да жиг по тој пријави буде признат.  

Потпуно 

усклађено 
  

5.2.d. 
(d) trade marks which, on the date of 

application for registration of the trade 

mark, or, where appropriate, of the 

priority claimed in respect of the 

application for registration of the trade 

mark, are well known in the Member 

State concerned, in the sense in which the 

words ‘well-known’ are used in Article 

6bis of the Paris Convention. 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 
предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 
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5.3. 
3.Furthermore, a trade mark shall not be 

registered or, if registered, shall be liable 

to be declared invalid where:  

6.1. 
Жигом се не може заштитити ни знак: Потпуно 

усклађено   

5.3.a. 
(a) it is identical with, or similar to, an 

earlier trade mark irrespective of whether 

the goods or services for which it is 

applied or registered are identical with, 

similar to or not similar to those for 

which the earlier trade mark is registered, 

where the earlier trade mark has a 

reputation in the Member State in respect 

of which registration is applied for or in 

which the trade mark is registered or, in 

the case of an EU trade mark, has a 

reputation in the Union and the use of the 

later trade mark without due cause would 

take unfair advantage of, or be 

detrimental to, the distinctive character or 

the repute of the earlier trade mark; 

6.1.4. 
који је, без обзира на робу, односно услуге 

на које се односи, истоветан или сличан 

раније заштићеном знаку другог лица, који 

је код учесника у промету у Републици 

Србији несумњиво познат као знак високе 

репутације (у даљем тексту: чувени жиг), 

ако би се коришћењем таквог знака 

нелојално извлачила корист из стечене 

репутације чувеног жига или би се штетило 

његовом дистинктивном карактеру, 

односно репутацији; 

Потпуно 

усклађено   

5.3.b. 
(b) an agent or representative of the 

proprietor of the trade mark applies for 

registration thereof in his own name 

without the proprietor's authorisation, 

unless the agent or representative justifies 

his action; 

7.2. 
По основу приговора носиоца права жигом 

се не може заштитити знак за који је 

поднео пријаву трговачки заступник или 

пуномоћник подносиоца на своје  лично 

име, без његовог одобрења, осим ако не 

оправда свој поступак. 

Потпуно 

усклађено   

5.3.c. 
(c) and to the extent that, pursuant to 

Union legislation or the law of the 

Member State concerned providing for 

protection of designations of origin and 

geographical indications: (i) an 

application for a designation of origin or 

a geographical indication had already 

been submitted in accordance with Union 

legislation or the law of the Member 

State concerned prior to the date of 

application for registration of the trade 

mark or the date of the priority claimed 

for the application, subject to its 

subsequent registration; (ii) that 

designation of origin or geographical 

indication confers on the person 

authorised under the relevant law to 

5.1.12. 
који садржи или се састоји из ознаке 

географског порекла која важи на 

територији Републике Србије и који се 

односи на исту врсту робе или услуга;  

Потпуно 

усклађено   
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exercise the rights arising therefrom the 

right to prohibit the use of a subsequent 

trade mark. 

5.4. 
Any Member State may provide that a 

trade mark is not to be registered or, if 

registered, is liable to be declared invalid 

where, and to the extent that: 

6.1. 
Жигом се не може заштитити ни знак: 

Потпуно 

усклађено 
  

5.4.a. 
(a) rights to a non-registered trade mark 

or to another sign used in the course of 

trade were acquired prior to the date of 

application for registration of the 

subsequent trade mark, or the date of the 

priority claimed for the application for 

registration of the subsequent trade mark, 

and that non-registered trade mark or 

other sign confers on its proprietor the 

right to prohibit the use of a subsequent 

trade mark; 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

5.4.b. 
(b) the use of the trade mark may be 

prohibited by virtue of an earlier right, 

other than the rights referred to in 

paragraph 2 and point (a) of this 

paragraph, and in particular: (i) a right to 

a name; (ii) a right of personal portrayal; 

(iii) a copyright; (iv) an industrial 

property right; 

6.2. 

 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

 

6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак који садржи лик или лично име лица 

може се заштитити само по писменој 

сагласности тог лица. 

Знак који садржи лик или лично име 

умрлог лица може се заштитити само по 

писменој сагласности родитеља, 

супружника и деце умрлог. 

 

 

Знак који садржи лик или лично име 

историјске или друге умрле знамените 

личности може се заштитити уз дозволу 

надлежног органа и писмену сагласност 

супружника и сродника до трећег степена 

сродства. 

 

Потпуно 

усклађено 
  

5.4.c. 
(c) the trade mark is liable to be confused 

with an earlier trade mark protected 

abroad, provided that, at the date of the 

application, the applicant was acting in 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
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bad faith. уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

5.5. 
The Member States shall ensure that in 

appropriate circumstances there is no 

obligation to refuse registration or to 

declare a trade mark invalid where the 

proprietor of the earlier trade mark or 

other earlier right consents to the 

registration of the later trade mark. 

6.6. 

 

 

 

 

76.2. 

У случајeвима из става 1. тач. 2-5) и ст. 2-4. 

овог члана знак се може заштитити жигом 

уз изричиту писану сагласност носиоца 

ранијег права.  

 

 

Жиг неће бити оглашен ништавим иако је 

регистрован супротно одредбама чл. 6. и 7. 

овог закона, ако се носилац ранијег права 

изричито сагласио са његовом 

регистрацијом.  

Потпуно 

усклађено   

5.6. 
Any Member State may provide that, by 

way of derogation from paragraphs 1 to 

5, the grounds for refusal of registration 

or invalidity in force in that Member 

State prior to the date of the entry into 

force of the provisions necessary to 

comply with Directive 89/104/EEC are to 

apply to trade marks for which an 

application has been made prior to that 

date. 

  Одредба није 

применљива 
и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

6. 
Where the seniority of a national trade 

mark or of a trade mark registered under 

international arrangements having effect 

in the Member State, which has been 

surrendered or allowed to lapse, is 

claimed for an EU trade mark, the 

invalidity or revocation of the trade mark 

providing the basis for the seniority claim 

may be established a posteriori, provided 

that the invalidity or revocation could 

have been declared at the time the mark 

was surrendered or allowed to lapse. In 

such a case, the seniority shall cease to 

produce its effects. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

7. 
Where grounds for refusal of registration 

or for invalidity of a trade mark exist in 

respect of only some of the goods or 
74.1. 

Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

Потпуно 

усклађено   
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services for which that trade mark has 

been applied or registered, refusal of 

registration or invalidity shall cover those 

goods or services only. 

 

31.5. 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона.  

 

Надлежни орган ће решењем одбити 

пријаву за признање жига у целости или за 

поједине робе, односно услуге, ако 

подносилац пријаве не поступи по захтеву 

надлежног органа из ст. 1-3. овог члана или 

поступи али надлежни орган и даље сматра 

да се жиг не може признати у целости или 

за поједине робе, односно услуге.  

8.1. 
An application for a declaration of 

invalidity on the basis of an earlier trade 

mark shall not succeed at the date of 

application for invalidation if it would 

not have been successful at the filing date 

or the priority date of the later trade mark 

for any of the following reasons: 

78.1. 

Предлог за оглашавање жига ништавим по 

основу ранијег жига неће бити усвојен на 

датум подношења предлога за оглашавање 

ништавим ако не би био усвојен на датум 

подношења пријаве или на датум права 

првенства каснијег жига из неког од 

следећих разлога: 

Потпуно 

усклађено   

8.1.a. 
(a) the earlier trade mark, liable to be 

declared invalid pursuant to Article 

4(1)(b), (c) or (d), had not yet acquired a 

distinctive character as referred to in 

Article 4(4); 

78.1.1. 

1) ранији жиг који се може огласити 

ништавим из разлога предвиђених чланом 

5. став 1. тач. 3-5) овог закона још није 

стекао дистинктивни карактер у складу са 

значењем члана 5. став 2. овог закона; 

Потпуно 

усклађено   

8.1.b. 
(b) the application for a declaration of 

invalidity is based on Article 5(1)(b) and 

the earlier trade mark had not yet become 

sufficiently distinctive to support a 

finding of likelihood of confusion within 

the meaning of Article 5(1)(b); 

78.1.2. 2) предлог за оглашавање ништавим 

се заснива на члану 6. став 1. тачка 2) овог 

закона, а ранији жиг није постао 

дистинктиван у мери да би оправдао 

постојање вероватноће настанка забуне у 

релевантном делу јавности, која обухвата и 

вероватноћу довођења у везу тог знака са 

раније заштићеним знаком, у складу са 

значењем члана 6. став 1. тачка 2) овог 

закона;  

Потпуно 

усклађено  

 

 

 

8.1.c. 
(c) the application for a declaration of 

invalidity is based on Article 5(3)(a) and 

the earlier trade mark had not yet 

acquired a reputation within the meaning 

of Article 5(3)(a). 

78.1.3. 3)предлог за оглашавање ништавим  се 

заснива на члану 6. став 1. тачка 4) овог 

закона, а ранији жиг још није стекао 

репутацију у складу са значењем члана 6. 

став 1. тачка 4) овог закона. 

Потпуно 

усклађено   

9.1. 
Where, in a Member State, the proprietor 

of an earlier trade mark as referred to in 

Article 5(2) or Article 5(3)(a) has 

acquiesced, for a period of five 

75.3. 
Када је носилац ранијег жига  трпео 

коришћење каснијег жига и знао за то 

коришћење током пет узастопних година, 

нема право да на основу тог ранијег права 

Потпуно 

усклађено   
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successive years, in the use of a later 

trade mark registered in that Member 

State while being aware of such use, that 

proprietor shall no longer be entitled on 

the basis of the earlier trade mark to 

apply for a declaration that the later trade 

mark is invalid in respect of the goods or 

services for which the later trade mark 

has been used, unless registration of the 

later trade mark was applied for in bad 

faith. 

поднесе предлог за оглашавање ништавим 

каснијег жига или да се успротиви 

коришћењу тог каснијег жига у односу на 

робу или услуге за које је каснији жиг 

коришћен, осим ако је носилац каснијег 

жига приликом подношења пријаве био 

несавестан. 

9.2. Member States may provide that 

paragraph 1 of this Article is to apply to 

the proprietor of any other earlier right 

referred to in Article 5(4)(a) or (b). 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

9.3. In the cases referred to in paragraphs 1 

and 2, the proprietor of a later registered 

trade mark shall not be entitled to oppose 

the use of the earlier right, even though 

that right may no longer be invoked 

against the later trade mark. 

75.4. 

У случају из става 3. овог члана, носилац 

каснијег жига нема право да се успротиви 

коришћењу ранијег права. 

Потпуно 

усклађено 
 

 

10.1. The registration of a trade mark shall 

confer on the proprietor exclusive rights 

therein. 
49.1. 

Носилац жига има искључиво право да 

знак заштићен жигом користи за 

обележавање робе, односно услуга на које 

се тај знак односи.  

Потпуно 

усклађено   

10.2. 
Without prejudice to the rights of 

proprietors acquired before the filing date 

or the priority date of the registered trade 

mark, the proprietor of that registered 

trade mark shall be entitled to prevent all 

third parties not having his consent from 

using in the course of trade, in relation to 

goods or services, any sign where: 

49.2. Носилац жига има право да другим лицима 

забрани да неовлашћено користе:  

Потпуно 

усклађено   

10.2.

a. 

(a) the sign is identical with the trade 

mark and is used in relation to goods or 

services which are identical with those 

for which the trade mark is registered; 

49.2.1. 

знак који је истоветан са његовим раније 

заштићеним знаком у односу на робе, 

односно услуге које су истоветне роби, 

односно услугама за које је тај жиг 

Потпуно 

усклађено   
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регистрован; 

10.2.

b. 

(b) the sign is identical with, or similar 

to, the trade mark and is used in relation 

to goods or services which are identical 

with, or similar to, the goods or services 

for which the trade mark is registered, if 

there exists a likelihood of confusion on 

the part of the public; the likelihood of 

confusion includes the likelihood of 

association between the sign and the 

trade mark; 

49.2.2. 

знак који је истоветан његовом раније 

заштићеном знаку за сличну врсту робе, 

односно услуга или сличан његовом раније 

заштићеном знаку за истоветну или сличну 

врсту робе, односно услуга ако постоји 

вероватноћа да због те истоветности, 

односно сличности настане забуна у 

релевантном делу јавности, која обухвата и 

вероватноћу довођења у везу тог знака са 

његовим раније заштићеним знаком.  

Потпуно 

усклађено   

10.2.

c. 

(c) the sign is identical with, or similar to, 

the trade mark irrespective of whether it 

is used in relation to goods or services 

which are identical with, similar to, or 

not similar to, those for which the trade 

mark is registered, where the latter has a 

reputation in the Member State and 

where use of that sign without due cause 

takes unfair advantage of, or is 

detrimental to, the distinctive character or 

the repute of the trade mark. 

56. 

Носилац жига не може забранити другом 

лицу да исти или сличан знак користи за 

обележавање робе, односно услуга друге 

врсте, осим ако је у питању чувени жиг.  

Носилац чувеног жига из члана 6. став 1. 

тачка 4) овог закона има право да другим 

лицима забрани да без његове писане 

сагласности користе у промету исти или 

сличан знак за обележавање робе, односно 

услуга које нису сличне онима за које је 

жиг регистрован, ако би се неовлашћеним 

коришћењем таквог знака нелојално 

остваривала корист из стечене репутације 

чувеног жига или би се штетило његовом 

дистинктивном карактеру, односно 

репутацији. 

Потпуно 

усклађено  

 

 

10.3. 
The following, in particular, may be 

prohibited under paragraph 2: 

49.3. У смислу става 2. овог члана носилац жига 

има право да забрани и следеће:  

Потпуно 

усклађено  

 

 

 

 

 

10.3.

a. 

(a) affixing the sign to the goods or to the 

packaging thereof; 
49.3.1. 

стављање заштићеног знака на робу, њено 

паковање или средства за обележавање 

робе (етикете, налепнице, затварачи за 

флаше и сл.); 

Потпуно 

усклађено   

10.3.
(b) offering the goods or putting them on 

the market, or stocking them for those 

49.3.2. нуђење робе, њено стављање у промет или 

њено складиштење у те сврхе, или нуђење 

Потпуно 

усклађено   
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b. purposes, under the sign, or offering or 

supplying services thereunder; 

или обављање услуга под заштићеним 

знаком; 

10.3.

c. 

(c) importing or exporting the goods 

under the sign; 

49.3.3. увоз, извоз, претовар, складиштење или 

транзит робе под заштићеним знаком, без 

обзира на то да ли је роба намењена 

домаћем тржишту; 

Потпуно 

усклађено   

10.3.d

. 
(d) using the sign as a trade or company 

name or part of a trade or company name; 

 
 

Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

 
 

10.3.

e. 

(e) using the sign on business papers and 

in advertising; 

49.3.4. коришћење заштићеног знака у пословној 

документацији или у реклами; 

Потпуно 

усклађено   

10.3.f. 
(f) using the sign in comparative 

advertising in a manner that is contrary to 

Directive 2006/114/EC. 

49.3.5. 
коришћење заштићеног знака у пословној 

документацији или у реклами; 

Потпуно 

усклађено   

10.4.

1. 

Without prejudice to the rights of 

proprietors acquired before the filing date 

or the priority date of the registered trade 

mark, the proprietor of that registered 

trade mark shall also be entitled to 

prevent all third parties from bringing 

goods, in the course of trade, into the 

Member State where the trade mark is 

registered, without being released for free 

circulation there, where such goods, 

including the packaging thereof, come 

from third countries and bear without 

authorisation a trade mark which is 

identical with the trade mark registered in 

respect of such goods, or which cannot be 

distinguished in its essential aspects from 

that trade mark. 

  Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

10.4.

2. 

The entitlement of the trade mark 

proprietor pursuant to the first 

subparagraph shall lapse if, during the 

proceedings to determine whether the 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 
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registered trade mark has been infringed, 

initiated in accordance with Regulation 

(EU) No 608/2013, evidence is provided 

by the declarant or the holder of the 

goods that the proprietor of the registered 

trade mark is not entitled to prohibit the 

placing of the goods on the market in the 

country of final destination. 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

10.5. 

Where, under the law of a Member State, 

the use of a sign under the conditions 

referred to in paragraph 2 (b) or (c) could 

not be prohibited before the date of entry 

into force of the provisions necessary to 

comply with Directive 89/104/EEC in the 

Member State concerned, the rights 

conferred by the trade mark may not be 

relied on to prevent the continued use of 

the sign. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

 

 

 

10.6. 

Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall not affect 

provisions in any Member State relating 

to the protection against the use of a sign 

other than use for the purposes of 

distinguishing goods or services, where 

use of that sign without due cause takes 

unfair advantage of, or is detrimental to, 

the distinctive character or the repute of 

the trade mark. 

 
 Одредба није 

применљива 

и није 
предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

11.1. 

Where the risk exists that the packaging, 

labels, tags, security or authenticity 

features or devices, or any other means to 

which the trade mark is affixed, could be 

used in relation to goods or services and 

that use would constitute an infringement 

of the rights of the proprietor of a trade 

mark under Article 10(2) and (3), the 

proprietor of that trade mark shall have 

the right to prohibit the following acts if 

carried out in the course of trade: 

50.1. 
Ако постоји ризик да би се паковање, 

налепнице, етикете, сигурносна обележја 

или ознаке или обележја или ознаке 

аутентичности, или било која друга 

средства на којима је жиг истакнут, могли 

употребљавати у вези са робом и да би се 

таквом употребом повредило право 

носиоца жига у складу са чланом 49. овог 

закона носилац жига има право да забрани 

и следеће радње предузете током 

пословања у промету: 

Потпуно 

усклађено   

11.1.

a. 

(a) affixing a sign identical with, or 

similar to, the trade mark on packaging, 

labels, tags, security or authenticity 

features or devices, or any other means to 

50.1.1. истицање знака истоветног или сличног 

жигу на паковању, налепницама, 

етикетама, сигурносним обележјима или 

ознакама или обележјима или ознакама 

Потпуно 

усклађено   
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which the mark may be affixed; аутентичности или на било којим другим 

средствима на којима жиг може бити 

истакнут; 

11.1.

b. 

(b) offering or placing on the market, or 

stocking for those purposes, or importing 

or exporting, packaging, labels, tags, 

security or authenticity features or 

devices, or any other means to which the 

mark is affixed. 

50.1.2. 
нуђење или стављање у промет, или 

складиштење у те сврхе, или увоз или 

извоз, паковања, налепница, етикета, 

сигурносних обележја или ознака или 

обележја или ознака аутентичности или 

било којих других средстава на којима је 

жиг истакнут. 

Потпуно 

усклађено   

12. 
If the reproduction of a trade mark in a 

dictionary, encyclopaedia or similar 

reference work, in print or electronic 

form, gives the impression that it 

constitutes the generic name of the goods 

or services for which the trade mark is 

registered, the publisher of the work 

shall, at the request of the proprietor of 

the trade mark, ensure that the 

reproduction of the trade mark is, without 

delay, and in the case of works in printed 

form at the latest in the next edition of 

the publication, accompanied by an 

indication that it is a registered trade 

mark. 

51. 

Ако репродукција заштићеног знака у 

речнику, енциклопедији или сличном делу, 

у штампаном или електронском облику, 

ствара утисак да је знак генерична ознака 

робе или услуга за које је тај знак 

заштићен, носилац жига може да захтева од 

издавача дела да, без одлагања, а када су 

штампана дела у питању најкасније у 

следећем издању, репродукција тог знака 

буде праћена назнаком да је реч о 

заштићеном знаку (ознака ®).  

Одредба става 1. овог члана примењује се и 

на дело објављено у електронској форми.  

Потпуно 

усклађено   

13.1. 
Where a trade mark is registered in the 

name of the agent or representative of a 

person who is the proprietor of that trade 

mark, without the proprietor's consent, 

the latter shall be entitled to do either or 

both of the following: 

52.1. Ако је жиг регистрован на име трговачког 

заступника или пуномоћника лица које је 

носилац тог жига без одобрења носиоца 

жига, носилац жига има право на једно или 

оба од следећег: 

Потпуно 

усклађено   

13.1.

a. 

(a) oppose the use of the trade mark by 

his agent or representative; 

52.1.1. 1) да се супротстави употреби жига 

од стране трговачког заступника или 

пуномоћника; 

Потпуно 

усклађено   

13.1.

b. 

(b) demand the assignment of the trade 

mark in his favour. 

52.1.2. 2) да захтева да се жиг пренесе на 

њега. 

Потпуно 

усклађено   

13.2. Paragraph 1 shall not apply where the 

agent or representative justifies his 

action. 

52.2. Одредбе става 1. овог члана се неће 

применити, ако трговачки заступник или 

пуномоћник оправда свој поступак. 

Потпуно 

усклађено   
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14.1. A trade mark shall not entitle the 

proprietor to prohibit a third party from 

using, in the course of trade: 

54.2. Носилац жига не може да забрани другом 

лицу да у складу са добрим пословним 

обичајима користи у привредном промету:  

Потпуно 

усклађено   

14.1.

a. 

(a) the name or address of the third party, 

where that third party is a natural person; 

54.2.1. своје име или адресу; Потпуно 

усклађено   

14.1.

b. 

(b) signs or indications which are not 

distinctive or which concern the kind, 

quality, quantity, intended purpose, 

value, geographical origin, the time of 

production of goods or of rendering of 

the service, or other characteristics of 

goods or services; 

54.2.2. назначење врсте, квалитета, количине, 

намене, вредности, географског порекла, 

времена производње или другог својства 

робе, односно услуга; 

Потпуно 

усклађено   

14.1.

c. 

(c) the trade mark for the purpose of 

identifying or referring to goods or 

services as those of the proprietor of that 

trade mark, in particular, where the use of 

the trade mark is necessary to indicate the 

intended purpose of a product or service, 

in particular as accessories or spare parts. 

54.2.3. жигом заштићени знак, кад је његово 

коришћење неопходно ради назначења 

намене робе, односно услуге, посебно кад 

је реч о резервним деловима или прибору. 

Потпуно 

усклађено   

14.2. Paragraph 1 shall only apply where the 

use made by the third party is in 

accordance with honest practices in 

industrial or commercial matters. 

  Потпуно 

усклађено   

14.3. A trade mark shall not entitle the 

proprietor to prohibit a third party from 

using, in the course of trade, an earlier 

right which only applies in a particular 

locality, if that right is recognised by the 

law of the Member State in question and 

the use of that right is within the limits of 

the territory in which it is recognised. 

54.3. Носилац жига не може да забрани другом 

лицу да у промету користи раније право 

које се односи само на одређени локалитет, 

ако је то право признато правним 

прописима Републике Србије и ако се оно 

врши у границама подручја на коме је 

признато. 

Потпуно 

усклађено   

15.1. A trade mark shall not entitle the 

proprietor to prohibit its use in relation to 

goods which have been put on the market 

in the Union under that trade mark by the 

proprietor or with the proprietor's 

consent. 

53.1. 

 

 

 

 

 

 

112.4. 

Носилац жига нема право да 

забрани коришћење жигом заштићеног 

знака у вези са робом која је њиме 

обележена, а коју је било где у свету ставио 

у промет носилац жига или лице које је он 

овластио. 

Од дана приступања Републике Србије 

Европској унији, одредба члана 53. став 1. 

овог закона о исцрпљењу права 

примењиваће се у случају да је носилац 

Потпуно 

усклађено   
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жига, односно лице које је он овластио 

ставио у промет робу означену жигом на 

територији Европске уније или Европског 

економског простора. 

15.2. Paragraph 1 shall not apply where there 

exist legitimate reasons for the proprietor 

to oppose further commercialisation of 

the goods, especially where the condition 

of the goods is changed or impaired after 

they have been put on the market. 

53.2. Одредба става 1. овог члана неће се 

применити у случају постојања оправданог 

разлога носиоца жига да се супротстави 

даљем стављању у промет жигом означене 

робе, посебно ако је дошло до квара или 

друге битне промене стања робе после 

њеног првог стављања у промет.  

Потпуно 

усклађено   

16.1. If, within a period of five years following 

the date of the completion of the 

registration procedure, the proprietor has 

not put the trade mark to genuine use in 

the Member State in connection with the 

goods or services in respect of which it is 

registered, or if such use has been 

suspended during a continuous five-year 

period, the trade mark shall be subject to 

the limits and sanctions provided for in 

Article 17, Article 19(1), Article 44(1) 

and (2), and Article 46(3) and (4), unless 

there are proper reasons for non-use. 

82.1. Надлежни орган може, на захтев 

заинтересованог лица, донети решење о 

престанку жига у целини или само за неке 

робе, односно услуге, ако носилац жига 

или лице које је он овластио, без 

оправданог разлога није озбиљно 

користило на домаћем тржишту жиг за 

обележавање робе, односно услуга на које 

се тај жиг односи, у непрекидном 

временском периоду од пет година, 

рачунајући од дана регистровања жига, 

односно од дана кад је жиг последњи пут 

коришћен. У поступку по захтеву за 

престанак жига због некоришћења жига, 

носилац жига или лице које је он овластио 

дужно је да докаже да је жиг користило.  

Потпуно 

усклађено   

16.2. 

 

Where a Member State provides for 

opposition proceedings following 

registration, the five-year period referred 

to in paragraph 1 shall be calculated from 

the date when the mark can no longer be 

opposed or, in the event that an 

opposition has been lodged, from the date 

when a decision terminating the 

opposition proceedings became final or 

the opposition was withdrawn. 

  
Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

16.3. With regard to trade marks registered 

under international arrangements and 

having effect in the Member State, the 

five-year period referred to in paragraph 

1 shall be calculated from the date when 

48. За потребе доказивања коришћења 

међународно регистрованог жига у 

поступку оглашавања жига ништавим, 

поступку престанка жига због 

некоришћења, поступку по приговору и у 

Потпуно 

усклађено 
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the mark can no longer be rejected or 

opposed. Where an opposition has been 

lodged or when an objection on absolute 

or relative grounds has been notified, the 

period shall be calculated from the date 

when a decision terminating the 

opposition proceedings or a ruling on 

absolute or relative grounds for refusal 

became final or the opposition was 

withdrawn. 

поступку по тужби због повреде права, као 

датум међународне регистрације сматраће 

се датум на који је истекао једногодишњи 

рок који почиње да тече од датума 

обавештења (нотификације) Међународног 

бироа Светске организације за 

интелектуалну својину о захтеву за 

проширење заштите међународно 

регистрованог жига на територији 

Републике Србије, у складу са Законом о 

потврђивању Протокола који се односи на 

Мадридски Аранжман  о међународном 

регистровању жигова („Службени лист СРЈ 

– међународни уговори”, број 2/97). 

 Ако истеком једногодишњег рока 

из става 1. овог члана поступак поводом 

захтева за заштиту међународно 

регистрованог жига на територији 

Републике Србије није окончан, као датум 

међународне регистрације сматраће се 

датум доношења коначне одлуке 

надлежног органа Републике Србије о 

делимичном или потпуном одобравању 

заштите која је упућена Међународном 

бироу. 

16.4. The date of commencement of the five-

year period, as referred to in paragraphs 1 

and 2, shall be entered in the register. 

39.1. Кад подносилац пријаве достави доказе о 

извршеним уплатама из члана 38. став 1. 

овог закона надлежни орган признато 

право с прописаним подацима уписује у 

Регистар жигова, а носиоцу права издаје 

исправу о жигу. 

Потпуно 

усклађено   

16.5.

a. 

The following shall also constitute use 

within the meaning of paragraph 1: (a) 

use of the trade mark in a form differing 

in elements which do not alter the 

distinctive character of the mark in the 

form in which it was registered, 

regardless of whether or not the trade 

mark in the form as used is also 

registered in the name of the proprietor; 

82.2. Коришћењем жига, у смислу става 1. овог 

члана и члана 77. овог закона сматра се и 

коришћење знака заштићеног жигом у 

облику који се разликује у елементима који 

не мењају дистинктивни карактер знака, 

као и коришћење заштићеног знака на роби 

или паковању робе намењеним искључиво 

извозу.  

Потпуно 

усклађено   
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16.5.

b. 

(b) affixing of the trade mark to goods or 

to the packaging thereof in the Member 

State concerned solely for export 

purposes. 

82.2. Коришћењем жига, у смислу става 1. овог 

члана и члана 77. овог закона сматра се и 

коришћење знака заштићеног жигом у 

облику који се разликује у елементима који 

не мењају дистинктивни карактер знака, 

као и коришћење заштићеног знака на роби 

или паковању робе намењеним искључиво 

извозу.  

Потпуно 

усклађено   

16.6. Use of the trade mark with the consent of 

the proprietor shall be deemed to 

constitute use by the proprietor. 

82.3. Коришћење жига уз сагласност носиоца 

жига или коришћење жига од стране лица 

овлашћеног да користи колективни жиг 

или жиг гаранције сматра се коришћењем 

од стране носиоца жига. 

Потпуно 

усклађено   

17. The proprietor of a trade mark shall be 

entitled to prohibit the use of a sign only 

to the extent that the proprietor's rights 

are not liable to be revoked pursuant to 

Article 19 at the time the infringement 

action is brought. If the defendant so 

requests, the proprietor of the trade mark 

shall furnish proof that, during the five-

year period preceding the date of 

bringing the action, the trade mark has 

been put to genuine use as provided in 

Article 16 in connection with the goods 

or services in respect of which it is 

registered and which are cited as 

justification for the action, or that there 

are proper reasons for non-use, provided 

that the registration procedure of the 

trade mark has at the date of bringing the 

action been completed for not less than 

five years. 

91.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.6. 

 

 

 

 

91.7. 

Носилац жига на захтев туженог мора да 

докаже да је у периоду од пет година пре 

датума подношења тужбе жиг озбиљно 

коришћен у смислу члана 82. овог закона у 

вези са робом односно услугама за које је 

регистрован и који се наводе као разлог за 

тужбу или да докаже да су постојали 

оправдани разлози за некоришћење, под 

условом да је поступак регистрације жига 

био завршен најмање пет година пре 

датума подношења тужбе.  

 

Суд ће, по тужби из става 1. овог члана 

одбити тужбени захтев уколико, по 

приговору туженог, утврди да жиг тужиоца 

није коришћен у смислу члана 82. овог 

закона.  

Уколико се утврди да је жиг тужиоца 

коришћен само за део робе, односно услуга 

за које је регистрован, суд ће приликом 

одлучивања узети у обзир само ону робу, 

односно услуге за које је тужилац доказао 

коришћење. 

Потпуно 

усклађено   

18.1. In infringement proceedings, the 

proprietor of a trade mark shall not be 

entitled to prohibit the use of a later 

registered mark where that later trade 

mark would not be declared invalid 

pursuant to Article 8, Article 9(1) or (2) 

93.4. Ако је пред надлежним органом, односно 

судом покренут поступак из чл. 74, 82, 84, 

104. и 105. овог закона, суд који поступа по 

тужби из чл. 91. и 92. овог закона дужан је 

да прекине поступак до коначне одлуке 

надлежног органа, односно правноснажне 

Потпуно 

усклађено 
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or Article 46(3). одлуке суда.  

18.2. In infringement proceedings, the 

proprietor of a trade mark shall not be 

entitled to prohibit the use of a later 

registered EU trade mark where that later 

trade mark would not be declared invalid 

pursuant to Article 53(1), (3) or (4), 54(1) 

or (2) or 57(2) of Regulation (EC) No 

207/2009. 

  
Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

18.3. Where the proprietor of a trade mark is 

not entitled to prohibit the use of a later 

registered trade mark pursuant to 

paragraph 1 or 2, the proprietor of that 

later registered trade mark shall not be 

entitled to prohibit the use of the earlier 

trade mark in infringement proceedings, 

even though that earlier right may no 

longer be invoked against the later trade 

mark. 

75.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.4. 

Када је носилац ранијег жига  трпео 

коришћење каснијег жига и знао за то 

коришћење током пет узастопних година, 

нема право да на основу тог ранијег права 

поднесе предлог за оглашавање ништавим 

каснијег жига или да се успротиви 

коришћењу тог каснијег жига у односу на 

робу или услуге за које је каснији жиг 

коришћен, осим ако је носилац каснијег 

жига приликом подношења пријаве био 

несавестан. 

У случају из става 3. овог члана, носилац 

каснијег жига нема право да се успротиви 

коришћењу ранијег права. 

Потпуно 

усклађено   

19.1. A trade mark shall be liable to revocation 

if, within a continuous five-year period, it 

has not been put to genuine use in the 

Member State in connection with the 

goods or services in respect of which it is 

registered, and there are no proper 

reasons for non-use. 

82.1. Надлежни орган може, на захтев 

заинтересованог лица, донети решење о 

престанку жига у целини или само за неке 

робе, односно услуге, ако носилац жига 

или лице које је он овластио, без 

оправданог разлога није озбиљно 

користило на домаћем тржишту жиг за 

обележавање робе, односно услуга на које 

се тај жиг односи, у непрекидном 

временском периоду од пет година, 

рачунајући од дана регистровања жига, 

односно од дана кад је жиг последњи пут 

коришћен. У поступку по захтеву за 

престанак жига због некоришћења жига, 

носилац жига или лице које је он овластио 

дужно је да докаже да је жиг користило.  

Потпуно 

усклађено   

19.2. No person may claim that the proprietor's 

rights in a trade mark should be revoked 

where, during the interval between expiry 

82.7. Неће се донети решење о престанку жига 

због некоришћења ако је коришћење жига 

започело или је настављено после истека 

Потпуно 

усклађено   
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of the five-year period and filing of the 

application for revocation, genuine use of 

the trade mark has been started or 

resumed. 

непрекидног временског периода од пет 

година у коме жиг није коришћен, а пре 

подношења захтева за престанак жига због 

некоришћења, осим ако је до започињања 

или настављања коришћења жига дошло 

након што је носилац права сазнао да ће 

бити поднет захтев за престанак његовог 

жига и ако је коришћење започето или 

настављено у периоду од три месеца пре 

подношења захтева за престанак жига. 

19.3. The commencement or resumption of use 

within the three-month period preceding 

the filing of the application for revocation 

which began at the earliest on expiry of 

the continuous five-year period of non-

use shall be disregarded where 

preparations for the commencement or 

resumption occur only after the 

proprietor becomes aware that the 

application for revocation may be filed. 

 

82.7. Неће се донети решење о престанку жига 

због некоришћења ако је коришћење жига 

започело или је настављено после истека 

непрекидног временског периода од пет 

година у коме жиг није коришћен, а пре 

подношења захтева за престанак жига због 

некоришћења, осим ако је до започињања 

или настављања коришћења жига дошло 

након што је носилац права сазнао да ће 

бити поднет захтев за престанак његовог 

жига и ако је коришћење започето или 

настављено у периоду од три месеца пре 

подношења захтева за престанак жига.  

Потпуно 

усклађено   

20.1.

a. 

 

A trade mark shall be liable to revocation 

if, after the date on which it was 

registered: (a) as a result of acts or 

inactivity of the proprietor, it has become 

the common name in the trade for a 

product or service in respect of which it 

is registered; 

84.1.1. Надлежни орган може на захтев 

заинтересованог лица донети решење о 

престанку жига, у целини или само за неке 

робе, односно услуге и у следећим 

случајевима:  

1) ако је знак заштићен жигом, због 

чињења или нечињења носиоца жига или 

његовог правног следбеника, постао у 

промету уобичајени назив робе, односно 

услуге за коју је регистрован;  

Потпуно 

усклађено   

20.1.

b 

(b) as a result of the use made of it by the 

proprietor of the trade mark or with the 

proprietor's consent in respect of the 

goods or services for which it is 

registered, it is liable to mislead the 

public, particularly as to the nature, 

quality or geographical origin of those 

goods or services. 

84.1.2. ако знак заштићен жигом, због начина на 

који га носилац жига, његов правни 

следбеник или лице уз сагласност носиоца 

жига користи, може у промету да изазове 

забуну о географском пореклу, врсти, 

квалитету или другим својствима робе, 

односно услуге; 

Потпуно 

усклађено   
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21. Where grounds for revocation of a trade 

mark exist in respect of only some of the 

goods or services for which that trade 

mark has been registered, revocation 

shall cover those goods or services only. 

88.3. После спроведеног поступка по захтеву за 

престанак жига, надлежни орган ће донети 

решење о престанку жига, у целини или 

само за неке робе, односно услуге или 

решење о одбијању захтева.  

Потпуно 

усклађено   

22.1. A trade mark may be transferred, 

separately from any transfer of the 

undertaking, in respect of some or all of 

the goods or services for which it is 

registered. 

64.4. На сва питања која се односе на уговор о 

преносу права, а која нису регулисана овим 

законом, примењују се прописи којима се 

уређују облигациони односи. 

Потпуно 
усклађено   

22.2. A transfer of the whole of the 

undertaking shall include the transfer of 

the trade mark except where there is 

agreement to the contrary or 

circumstances clearly dictate otherwise. 

This provision shall apply to the 

contractual obligation to transfer the 

undertaking. 

  
Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

22.3. Member States shall have procedures in 

place to allow for the recordal of 

transfers in their registers.  

63.3. 

 

 

 

 

63.4. 

 

 

63.5. 

Упис преноса права из става 2. овог 

члана у Регистар жигова, производи правно 

дејство према трећим лицима.  

О упису преноса права из става 2. овог 

члана у Регистар жигова, доноси се 

посебно решење.  

Потпуно 

усклађено   

23.1. 1.A trade mark may, independently of the 

undertaking, be given as security or be 

the subject of rights in rem. 

67.1. Жиг, односно право из пријаве може бити 

предмет залоге и то на основу уговора о 

залози, одлуке суда и другог државног 

органа и сл., и то за сву или само за неке 

робу или услуге.  

Потпуно 

усклађено   

23.2. 2.Member States shall have procedures in 

place to allow for the recordal of rights in 

rem in their registers. 

67.3. 

 

 

 

 

67.4. 

 

 

67.5. 

Залога из става 1. овог члана 

уписује се у Регистар жигова на захтев 

носиоца жига, односно подносиоца пријаве 

или заложног повериоца.  

О упису залоге из става 1. овог 

члана у Регистар жигова доноси се посебно 

решење.  

Поверилац стиче заложно право уписом у 

Регистар жигова.   

Потпуно 

усклађено   
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24.1. A trade mark may be levied in execution. 71.1. 

 

71.2. 

Жиг може бити предмет извршења.  

 

На поступак извршења, сходно се 

примењују одговарајуће одредбе закона 

којим се уређује поступак извршења и 

обезбеђења. 

Потпуно 

усклађено   

24.2. Member States shall have procedures in 

place to allow for the recordal of levy of 

execution in their registers. 

71.3. Упис у регистар из става 3. овог члана, 

брише се или мења на захтев једне од 

странака, јавног извршитеља или 

надлежног органа који спроводи поступак 

извршења. 

Потпуно 

усклађено   

25.1. A trade mark may be licensed for some 

or all of the goods or services for which it 

is registered and for the whole or part of 

the Member State concerned. A licence 

may be exclusive or non-exclusive. 

65.1. 

 

 

 

 

 

65.8. 

Носилац жига, односно подносилац 

пријаве може уговором о лиценци 

уступити право коришћења жига, односно 

права из пријаве, и то за сву или само за 

неку робу, односно услуге.  

На сва питања која се односе на уступање 

права коришћења жига, односно права из 

пријаве, а која нису регулисана овим 

законом примењују се прописи којима се 

уређују облигациони односи. 

Потпуно 

усклађено   

25.2.

a. 

The proprietor of a trade mark may 

invoke the rights conferred by that trade 

mark against a licensee who contravenes 

any provision in his licensing contract 

with regard to: (a) its duration; 

66. Носилац жига који је и давалац лиценце 

тог жига може се позвати на права која 

произлазе из жига, а против стицаоца 

лиценце који врши повреду одредаба из 

уговора о лиценци које се односе на 

трајање лиценце, облик обухваћен 

регистрацијом у коме се жиг може 

користити, обим робе односно услуга за 

које је дата лиценца, подручје на коме се 

жиг може истицати или квалитет 

произведене робе односно услуга 

пружених од стране стицаоца лиценце. 

Потпуно 

усклађено   

25.2.

b. 

(b) the form covered by the registration 

in which the trade mark may be used; 

66. Носилац жига који је и давалац лиценце 

тог жига може се позвати на права која 

произлазе из жига, а против стицаоца 

лиценце који врши повреду одредаба из 

уговора о лиценци које се односе на 

трајање лиценце, облик обухваћен 

регистрацијом у коме се жиг може 

користити, обим робе односно услуга за 

које је дата лиценца, подручје на коме се 

Потпуно 

усклађено   
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жиг може истицати или квалитет 

произведене робе односно услуга 

пружених од стране стицаоца лиценце. 

25.2.

c. 

(c) the scope of the goods or services for 

which the licence is granted; 

66. Носилац жига који је и давалац лиценце 

тог жига може се позвати на права која 

произлазе из жига, а против стицаоца 

лиценце који врши повреду одредаба из 

уговора о лиценци које се односе на 

трајање лиценце, облик обухваћен 

регистрацијом у коме се жиг може 

користити, обим робе односно услуга за 

које је дата лиценца, подручје на коме се 

жиг може истицати или квалитет 

произведене робе односно услуга 

пружених од стране стицаоца лиценце. 

Потпуно 

усклађено   

25.2.

d. 

(d) the territory in which the trade mark 

may be affixed; or 

66. Носилац жига који је и давалац лиценце 

тог жига може се позвати на права која 

произлазе из жига, а против стицаоца 

лиценце који врши повреду одредаба из 

уговора о лиценци које се односе на 

трајање лиценце, облик обухваћен 

регистрацијом у коме се жиг може 

користити, обим робе односно услуга за 

које је дата лиценца, подручје на коме се 

жиг може истицати или квалитет 

произведене робе односно услуга 

пружених од стране стицаоца лиценце. 

Потпуно 

усклађено   

25.2.

e. 

(e) the quality of the goods manufactured 

or of the services provided by the 

licensee. 

66. Носилац жига који је и давалац лиценце 

тог жига може се позвати на права која 

произлазе из жига, а против стицаоца 

лиценце који врши повреду одредаба из 

уговора о лиценци које се односе на 

трајање лиценце, облик обухваћен 

регистрацијом у коме се жиг може 

користити, обим робе односно услуга за 

које је дата лиценца, подручје на коме се 

жиг може истицати или квалитет 

произведене робе односно услуга 

пружених од стране стицаоца лиценце. 

Потпуно 

усклађено   

25.3. Without prejudice to the provisions of the 

licensing contract, the licensee may bring 

proceedings for infringement of a trade 

91.1. 

 

 

Тужбу због повреде права може поднети 

носилац жига, подносилац пријаве, 

стицалац лиценце, корисник колективног 

Потпуно 

усклађено 
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mark only if its proprietor consents 

thereto. However, the holder of an 

exclusive licence may bring such 

proceedings if the proprietor of the trade 

mark, after formal notice, does not 

himself bring infringement proceedings 

within an appropriate period. 

 

 

 

 

91.2. 

 

 

 

91.3. 

жига уз сагласност носиоца колективног 

жига и корисник жига гаранције уз 

сагласност носиоца жига гаранције.  

 

Стицалац лиценце, осим ако је другачије 

предвиђено уговором о лиценци, може 

поднети тужбу због повреде права само уз 

сагласност носиоца права. 

Стицалац искључиве лиценце који је 

формално обавестио носиоца жига о 

повреди жига односно права из пријаве, 

може поднети тужбу због повреде права, 

ако носилац жига односно подносилац 

пријаве, сам то не учини у року од тридесет 

дана од дана пријема обавештења. 

25.4. 

 

A licensee shall, for the purpose of 

obtaining compensation for damage 

suffered by him, be entitled to intervene 

in infringement proceedings brought by 

the proprietor of the trade mark. 

91.4. Стицалац лиценце или корисник 

колективног жига односно жига гаранције 

у циљу накнаде штете коју је претрпео, има 

право да приступи тужби због повреде 

права који је покренуо носилац жига 

односно подносилац пријаве.  

Потпуно 

усклађено   

25.5. Member States shall have procedures in 

place to allow for the recordal of licences 

in their registers. 

65.4. 

 

 

 

 

65.5. 

 

 

65.6. 

Уговор о лиценци из става 1. овог 

члана уписује се у Регистар жигова на 

захтев носиоца жига, односно подносиоца 

пријаве или стицаоца права.  

Упис уговора о лиценци из става 1. 

овог члана у Регистар жигова производи 

правно дејство према трећим лицима.  

О упису уговора о лиценци из става 1. овог 

члана у Регистар жигова, доноси се 

посебно решење.  

Потпуно 
усклађено   

26. Articles 22 to 25 shall apply to 

applications for trade marks. 

65.1. Носилац жига, односно подносилац 

пријаве може уговором о лиценци 

уступити право коришћења жига, односно 

права из пријаве, и то за сву или само за 

неку робу, односно услуге. 

Потпуно 

усклађено   

27.1.

a. 

For the purposes of this Directive, the 

following definitions apply: (a) 

‘guarantee or certification mark’ means a 

trade mark which is described as such 

when the mark is applied for and is 

2.5. 

 

 

 

 

Жиг гаранције означен као такав у пријави 

жига служи разликовању робе односно 

услуга које је сертификовао носилац жига, 

од исте или сличне робе односно услуга 

другог физичког или правног лица који 

Потпуно 
усклађено   
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capable of distinguishing goods or 

services which are certified by the 

proprietor of the mark in respect of 

material, mode of manufacture of goods 

or performance of services, quality, 

accuracy or other characteristics, from 

goods and services which are not so 

certified; 

 

2.6. 

нису сертификовани.  

Жиг гаранције који користи више лица под 

надзором носиоца жига, служи као 

гаранција квалитета, материјала, начина 

производње робе или пружања услуга, 

исправности или других заједничких 

карактеристика робе или услуга 

заштићених тим жигом.  

27.1.

b. 

(b) ‘collective mark’ means a trade mark 

which is described as such when the 

mark is applied for and is capable of 

distinguishing the goods or services of 

the members of an association which is 

the proprietor of the mark from the goods 

or services of other undertakings. 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Колективни жиг означен као такав у 

пријави жига је жиг правног лица које 

представља одређени облик удруживања 

произвођача, односно давалаца услуга, који 

имају право да користе субјекти који су 

чланови тог удружења, под условима 

прописаним овим законом.  

Колективни жиг служи разликовању робе 

односно услуга чланова правног лица које 

је носилац колективног жига од исте или 

сличне робе, односно услуга другог 

физичког или правног лица.  

Потпуно 

усклађено   

28.1. Member States may provide for the 

registration of guarantee or certification 

marks. 

2.1. Жиг може бити индивидуални, колективни 

или жиг гаранције.   

Потпуно 

усклађено   

28.2. Any natural or legal person, including 

institutions, authorities and bodies 

governed by public law, may apply for 

guarantee or certification marks provided 

that such person does not carry on a 

business involving the supply of goods or 

services of the kind certified. Member 

States may provide that a guarantee or 

certification mark is not to be registered 

unless the applicant is competent to 

certify the goods or services for which 

the mark is to be registered. 

2.8. Свако физичко или правно лице, може 

поднети пријаву за признање жига 

гаранције, под условом да не обавља 

делатност која укључује набављање робе 

или услуга оне врсте коју одобрава као 

носилац жига гаранције.  

Потпуно 

усклађено   

28.3. Member States may provide that 

guarantee or certification marks are not to 

be registered, or are to be revoked or 

declared invalid, on grounds other than 

those specified in Articles 4, 19 and 20, 

where the function of those marks so 

requires. 

32.4. 

 

 

 

 

72.3. 

 

Ако је општи акт о колективном жигу, 

односно жигу гаранције у супротности са 

јавним поретком или прихваћеним 

моралним принципима, сходно ће се 

применити одредбе члана 31. овог закона. 

Колективни жиг и жиг гаранције престају 

да важе и ако надлежни орган приликом 

Потпуно 

усклађено   
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74.2. 

 

 

 

 

84.2. 

испитивања измена општег акта о 

колективном жигу, односно о жигу 

гаранције, утврди да нису испуњени услови 

предвиђени чланом 32. став 1. овог закона. 

Колективни жиг и жиг гаранције могу се 

огласити ништавим и ако се утврди да 

општи акт о колективном жигу и општи акт 

о жигу гаранције, односно њихове измене, 

нису испуњавале, односно не испуњавају 

услове из члана 32. ст. 1. и 2. овог закона. 

Колективни жиг и жиг гаранције могу 

престати и ако се употребљавају противно 

општем акту о колективном жигу, односно 

о жигу гаранције. 

28.4. By way of derogation from Article 

4(1)(c), Member States may provide that 

signs or indications which may serve, in 

trade, to designate the geographical 

origin of the goods or services may 

constitute guarantee or certification 

marks. Such a guarantee or certification 

mark shall not entitle the proprietor to 

prohibit a third party from using in the 

course of trade such signs or indications, 

provided that third party uses them in 

accordance with honest practices in 

industrial or commercial matters. In 

particular, such a mark may not be 

invoked against a third party who is 

entitled to use a geographical name. 

55. Ако је предмет заштите колективног жига, 

односно жига гаранције знак који указује 

на одређени географски локалитет са кога 

потиче роба, односно услуга означена 

њиме, корисник колективног жига, 

односно жига гаранције не може забранити 

другоме да тај знак користи у складу са 

добрим пословним обичајима, нити може 

забранити његово коришћење овлашћеном 

кориснику исте или сличне регистроване 

ознаке географског порекла за исту или 

сличну врсту робе, односно услуга.  

Потпуно 

усклађено   

28.5. The requirements laid down in Article 16 

shall be satisfied where genuine use of a 

guarantee or certification mark in 

accordance with Article 16 is made by 

any person who has the authority to use 

it. 

82.3. Коришћење жига уз сагласност носиоца 

жига или коришћење жига од стране лица 

овлашћеног да користи колективни жиг 

или жиг гаранције сматра се коришћењем 

од стране носиоца жига. 

Потпуно 

усклађено   

29.1. Member States shall provide for the 

registration of collective marks. 

2.1. Жиг може бити индивидуални, колективни 

или жиг гаранције. 

Потпуно 

усклађено   

29.2. Associations of manufacturers, 

producers, suppliers of services or 

traders, which, under the terms of the law 

governing them, have the capacity in 

2.2. Колективни жиг означен као такав у 

пријави жига је жиг правног лица које 

представља одређени облик удруживања 

произвођача, односно давалаца услуга, који 

Потпуно 

усклађено   
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their own name to have rights and 

obligations, to make contracts or 

accomplish other legal acts, and to sue 

and be sued, as well as legal persons 

governed by public law, may apply for 

collective marks. 

имају право да користе субјекти који су 

чланови тог удружења, под условима 

прописаним овим законом.  

29.3. By way of derogation from Article 

4(1)(c), Member States may provide that 

signs or indications which may serve, in 

trade, to designate the geographical 

origin of the goods or services may 

constitute collective marks. Such a 

collective mark shall not entitle the 

proprietor to prohibit a third party from 

using, in the course of trade, such signs 

or indications, provided that third party 

uses them in accordance with honest 

practices in industrial or commercial 

matters. In particular, such a mark may 

not be invoked against a third party who 

is entitled to use a geographical name. 

55. Ако је предмет заштите колективног жига, 

односно жига гаранције знак који указује 

на одређени географски локалитет са кога 

потиче роба, односно услуга означена 

њиме, корисник колективног жига, 

односно жига гаранције не може забранити 

другоме да тај знак користи у складу са 

добрим пословним обичајима, нити може 

забранити његово коришћење овлашћеном 

кориснику исте или сличне регистроване 

ознаке географског порекла за исту или 

сличну врсту робе, односно услуга.  

Потпуно 

усклађено   

30.1. An applicant for a collective mark shall 

submit the regulations governing its use 

to the office. 

16.1. Поред делова пријаве из члана 14. овог 

закона уз пријаву за признање колективног 

жига прилаже се општи акт о колективном 

жигу, а уз пријаву за признање жига 

гаранције општи акт о жигу гаранције. 

 

Потпуно 
усклађено   

30.2. The regulations governing use shall 

specify at least the persons authorised to 

use the mark, the conditions of 

membership of the association and the 

conditions of use of the mark, including 

sanctions. The regulations governing use 

of a mark referred to in Article 29(3) 

shall authorise any person whose goods 

or services originate in the geographical 

area concerned to become a member of 

the association which is the proprietor of 

the mark, provided that the person fulfils 

all the other conditions of the regulations. 

16.2. Општи акт о колективном жигу садржи: 

податке о подносиоцу пријаве, односно 

лицу овлашћеном да га представља; 

одредбе о изгледу знака и роби, односно 

услугама на које се знак односи; одредбе о 

томе ко има право на коришћење 

колективног жига и под којим условима; 

одредбе о правима и обавезама корисника 

колективног жига у случају повреде жига и 

одредбе о мерама и последицама у случају 

непридржавања одредаба општег акта.  

Потпуно 

усклађено   

31.1. In addition to the grounds for refusal of a 

trade mark application provided for in 

32. Приликом испитивања услова за признање 

колективног жига и жига гаранције 

Потпуно 
усклађено   
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Article 4, where appropriate with the 

exception of Article 4(1)(c) concerning 

signs or indications which may serve, in 

trade, to designate the geographical 

origin of the goods or services, and 

Article 5,and without prejudice to the 

right of an office not to undertake 

examination ex officio of relative 

grounds, an application for a collective 

mark shall be refused where the 

provisions of point (b) of Article 27, 

Article 29 or Article 30 are not satisfied, 

or where the regulations governing use of 

that collective mark are contrary to public 

policy or to accepted principles of 

morality. 

надлежни орган ће посебно испитати да ли 

је општи акт о колективном жигу, односно 

жигу гаранције у складу са јавним 

поретком или прихваћеним моралним 

принципима. 

Приликом испитивања услова за признање 

колективног жига надлежни орган ће 

посебно испитати и да ли постоји 

вероватноћа довођења у заблуду учесника 

у промету у погледу карактера или значења 

знака, посебно ако постоји вероватноћа да 

буде схваћен као индивидуални жиг или 

жиг гаранције, а не као колективни жиг.  

Пријава за признање колективног жига и 

жига гаранције се неће одбити ако 

подносилац пријаве изменом општег акта о 

колективном жигу, односно о жигу 

гаранције, отклони сметње из ст. 1 и 2. овог 

члана. 

Ако је општи акт о колективном жигу, 

односно жигу гаранције у супротности са 

јавним поретком или прихваћеним 

моралним принципима, сходно ће се 

применити одредбе члана 31. овог закона.  
Одредбе овог члана примењују се и на све 

измене општег акта о колективном жигу, 

односно жигу гаранције.  

31.2. An application for a collective mark shall 

also be refused if the public is liable to be 

misled as regards the character or the 

significance of the mark, in particular if it 

is likely to be taken to be something other 

than a collective mark. 

32.2. Приликом испитивања услова за признање 

колективног жига надлежни орган ће 

посебно испитати и да ли постоји 

вероватноћа довођења у заблуду учесника 

у промету у погледу карактера или значења 

знака, посебно ако постоји вероватноћа да 

буде схваћен као индивидуални жиг или 

жиг гаранције, а не као колективни жиг.  

Потпуно 

усклађено   

31.3. An application shall not be refused if the 

applicant, as a result of amendment of the 

regulations governing use of the 

collective mark, meets the requirements 

referred to in paragraphs 1 and 2. 

32.3. Пријава за признање колективног жига и 

жига гаранције се неће одбити ако 

подносилац пријаве изменом општег акта о 

колективном жигу, односно о жигу 

гаранције, отклони сметње из ст. 1 и 2. овог 

члана. 

Потпуно 

усклађено   
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32. The requirements of Article 16 shall be 

satisfied where genuine use of a 

collective mark in accordance with that 

Article is made by any person who has 

authority to use it. 

82.3. Коришћење жига уз сагласност носиоца 

жига или коришћење жига од стране лица 

овлашћеног да користи колективни жиг 

или жиг гаранције сматра се коришћењем 

од стране носиоца жига. 

Потпуно 

усклађено   

33.1. The proprietor of a collective mark shall 

submit to the office any amended 

regulations governing use. 

17.1. Подносилац пријаве, односно носилац 

колективног жига, односно жига гаранције, 

дужан је да надлежном органу достави 

сваку измену општег акта о колективном 

жигу, односно о жигу гаранције. 

Потпуно 
усклађено   

33.2. Amendments to the regulations 

governing use shall be mentioned in the 

register unless the amended regulations 

do not satisfy the requirements of Article 

30 or involve one of the grounds for 

refusal referred to in Article 31. 

17.2. Измене општег акта о колективном жигу 

односно жигу гаранције производе дејство 

од датума уписа података о тим изменама у 

Регистар жигова. 

Потпуно 

усклађено   

33.3. For the purposes of this Directive, 

amendments to the regulations governing 

use shall take effect only from the date of 

entry of the mention of those 

amendments in the register. 

17.2. Измене општег акта о колективном жигу 

односно жигу гаранције производе дејство 

од датума уписа података о тим изменама у 

Регистар жигова. 

Потпуно 
усклађено   

34.1. Article 25(3) and (4) shall apply to every 

person who has the authority to use a 

collective mark. 

91.1. Тужбу због повреде права може поднети 

носилац жига, подносилац пријаве, 

стицалац лиценце, корисник колективног 

жига уз сагласност носиоца колективног 

жига и корисник жига гаранције уз 

сагласност носиоца жига гаранције.  

Потпуно 

усклађено   

34.2. The proprietor of a collective mark shall 

be entitled to claim compensation on 

behalf of persons who have authority to 

use the mark where those persons have 

sustained damage as a result of 

unauthorised use of the mark. 

91.4. Стицалац лиценце или корисник 

колективног жига односно жига гаранције 

у циљу накнаде штете коју је претрпео, има 

право да приступи тужби због повреде 

права који је покренуо носилац жига 

односно подносилац пријаве.  

Потпуно 
усклађено   

35.1.

a. 

In addition to the grounds for revocation 

provided for in Articles 19 and 20, the 

rights of the proprietor of a collective 

mark shall be revoked on the following 

grounds: (a) the proprietor does not take 

reasonable steps to prevent the mark 

being used in a manner that is 

incompatible with the conditions of use 

laid down in the regulations governing 

85.1.1. Колективни жиг престаје да важи и у 

следећим случајевима: 

1)ако носилац не предузме разумне мере да 

спречи употребу жига на начин који није 

усклађен са условима употребе из општег 

акта о колективном жигу укључујући све 

измене општег акта уписане у Регистар 

жигова; 

Потпуно 

усклађено   
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use, including any amendments thereto 

mentioned in the register; 

 

35.1.

b. 

(b) the manner in which the mark has 

been used by authorised persons has 

caused it to become liable to mislead the 

public in the manner referred to in Article 

31(2); 

85.1.2. 2)ако начин на који овлашћени корисник 

користи колективни жиг доводи до заблуде 

учеснике у промету на начин утврђен у 

члану 32. став 2. овог закона; 

Потпуно 

усклађено   

35.1.

c. 

(c) an amendment to the regulations 

governing use of the mark has been 

mentioned in the register in breach of 

Article 33(2), unless the proprietor of the 

mark, by further amending the 

regulations governing use, complies with 

the requirements of that Article. 

85.1.3. 3) ако измена општег акта о колективном 

жигу не садржи елементе из члана 16. овог 

закона, осим ако је носилац жига 

накнадним изменама не усклади са тим 

чланом. 

Потпуно 

усклађено   

36. In addition to the grounds for invalidity 

provided for in Article 4, where 

appropriate with the exception of Article 

4(1)(c) concerning signs or indications 

which may serve, in trade, to designate 

the geographical origin of the goods or 

services, and Article 5, a collective mark 

which is registered in breach of Article 

31 shall be declared invalid unless the 

proprietor of the mark, by amending the 

regulations governing use, complies with 

the requirements of Article 31. 

74.2. Колективни жиг и жиг гаранције могу се 

огласити ништавим и ако се утврди да 

општи акт о колективном жигу и општи акт 

о жигу гаранције, односно њихове измене, 

нису испуњавале, односно не испуњавају 

услове из члана 32. ст. 1. и 2. овог закона.  

Потпуно 

усклађено   

37.1.

a. 

An application for registration of a trade 

mark shall contain at least all of the 

following: (a) a request for registration; 

14.1. 

 

 

 

14.2.1. 

Поступак за признање жига покреће се 

пријавом за признање жига (у даљем 

тексту: пријава).  

 
Битни делови пријаве су:  

1) захтев за признање жига;  

 

Потпуно 

усклађено   

37.1.

b. 

(b) information identifying the applicant; 14.2.4. 4) подаци о подносиоцу пријаве. Потпуно 

усклађено   

37.1.

c. 

(c) a list of the goods or services in 

respect of which the registration is 

requested; 

14.2.3. 3) списак робе, односно услуга на које се 

знак односи; 

Потпуно 

усклађено   
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37.1.

d. 

(d) a representation of the trade mark, 

which satisfies the requirements set out in 

point (b) of Article 3. 

14.2.2. 2) знак који се жели заштитити жигом;  Потпуно 

усклађено   

37.2. The application for a trade mark shall be 

subject to the payment of a fee 

determined by the Member State 

concerned. 

18. У управном поступку пред надлежним 

органом у складу са овим законом плаћају 

се таксе, сагласно посебним прописима 

којима се уређују административне таксе. 

Потпуно 

усклађено   

38.1. The date of filing of a trade mark 

application shall be the date on which the 

documents containing the information 

specified in Article 37(1) are filed with 

the office by the applicant. 

19.1. За признање датума подношења пријаве 

потребно је да пријава поднета надлежном 

органу на тај датум садржи:  

1) назначење да се тражи признање жига;  

2) име и презиме, односно пословно име и 

адресу подносиоца пријаве;  

3) знак који се жели заштитити;  

4) списак роба, односно услуга на које се 

знак односи.  

Потпуно 

усклађено   

38.2. Member States may, in addition, provide 

that the accordance of the date of filing is 

to be subject to the payment of a fee as 

referred to in Article 37(2). 

  
Усклађива

ње није 

обавезно 

  

39.1. The goods and services in respect of 

which trade mark registration is applied 

for shall be classified in conformity with 

the system of classification established 

by the Nice Agreement Concerning the 

International Classification of Goods and 

Services for the Purposes of the 

Registration of Marks of 15 June 1957 

(‘the Nice Classification’). 

15.1. Роба и услуге за које је поднета пријава 

жига морају бити означене и сврстане у 

класе у складу са системом класификације 

који важи у тренутку подношења пријаве, 

установљеним Ничанским споразумом о 

међународној класификацији роба и услуга 

ради регистровања жигова (у даљем 

тексту: Ничанска класификација). 

Потпуно 

усклађено   

39.2. The goods and services for which 

protection is sought shall be identified by 

the applicant with sufficient clarity and 

precision to enable the competent 

authorities and economic operators, on 

that sole basis, to determine the extent of 

the protection sought. 

15.2. Подносилац пријаве мора јасно и прецизно 

именовати робу и услуге за које је поднета 

пријава жига у мери која омогућава 

одређење обима заштите. 

Потпуно 

усклађено   

39.3. For the purposes of paragraph 2, the 

general indications included in the class 

headings of the Nice Classification or 

other general terms may be used, 

provided that they comply with the 

requisite standards of clarity and 

15.3. Називи робе и услуга који су укључени у 

наслове класа Ничанске класификације или 

други општи називи могу се употребити 

под условом да су довољно јасно и 

прецизно одређени. 

Потпуно 

усклађено   
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precision set out in this Article. 

39.4. The office shall reject an application in 

respect of indications or terms which are 

unclear or imprecise, where the applicant 

does not suggest an acceptable wording 

within a period set by the office to that 

effect. 

27.1. 

 

 

 

 

27.4. 

Пријава је уредна ако садржи делове из чл. 

14. и 15. овог закона и податке из члана 16. 

овог закона као и друге прописане податке 

и доказ о уплати прописане таксе за 

пријаву.  

Ако подносилац пријаве у остављеном 

року не уреди пријаву или не плати таксу 

за њено уређивање, надлежни орган ће 

решењем одбацити пријаву. 

Потпуно 
усклађено   

39.5. The use of general terms, including the 

general indications of the class headings 

of the Nice Classification, shall be 

interpreted as including all the goods or 

services clearly covered by the literal 

meaning of the indication or term. The 

use of such terms or indications shall not 

be interpreted as comprising a claim to 

goods or services which cannot be so 

understood. 

15.4. 

 

 

 

 

 

15.5. 

Сматраће се да општи називи робе односно 

услуга, укључујући оне који су наведени у 

насловима класа Ничанске класификације, 

укључују само ону робу односно услуге 

који су јасно обухваћени њиховим 

дословним значењем.  

Роба и услуге који нису јасно обухваћени 

дословним значењем општег назива или 

назива укљученог у наслове класа 

Ничанске класификације не сматрају се 

обухваћеним пријавом за признање жига. 

Потпуно 

усклађено   

39.6. Where the applicant requests registration 

for more than one class, the applicant 

shall group the goods and services 

according to the classes of the Nice 

Classification, each group being preceded 

by the number of the class to which that 

group of goods or services belongs, and 

shall present them in the order of the 

classes. 

15.6. Када се пријава жига односи на више од 

једне класе, подносилац пријаве ће 

груписати робу односно услуге према 

класама Ничанске класификације, на тај 

начин што ће свакој групи претходити број 

класе којој та група роба односно услуга 

припада, представљених према редоследу 

класа.  

Потпуно 

усклађено   

39.7. Goods and services shall not be regarded 

as being similar to each other on the 

ground that they appear in the same class 

under the Nice Classification. Goods and 

services shall not be regarded as being 

dissimilar from each other on the ground 

that they appear in different classes under 

the Nice Classification. 

15.7. 

 

 

15.8. 

Роба и услуге се не сматрају међусобно 

сличнима само због тога што припадају 

истој класи Ничанске класификације.  

Роба и услуге се не сматрају међусобно 

различитим само због тога што припадају 

различитим класама Ничанске 

класификације. 

Потпуно 

усклађено   

40.1. 

 

Member States may provide that prior to 

registration of a trade mark, any natural 

or legal person and any group or body 

representing manufacturers, producers, 

30.3. 

 

 

 

У току поступка испитивања испуњености 

услова за признање жига из става 1. овог 

члана, свако заинтересовано лице може да 

поднесе писмено мишљење у коме се 

Потпуно 

усклађено   
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suppliers of services, traders or 

consumers may submit to the office 

written observations, explaining on 

which grounds the trade mark should not 

be registered ex officio. Persons and 

groups or bodies, as referred to in the 

first subparagraph, shall not be parties to 

the proceedings before the office. 

 

 

 

30.4. 

образлажу разлози из чл. 4-6. овог закона 

због којих пријављени знак не испуњава 

услове за заштиту жигом. 

Лице из става 3. овог члана неће се 

сматрати странком у поступку. 

40.2. In addition to the grounds referred to in 

paragraph 1 of this Article, any natural or 

legal person and any group or body 

representing manufacturers, producers, 

suppliers of services, traders or 

consumers may submit to the office 

written observations based on the 

particular grounds on which the 

application for a collective mark should 

be refused under Article 31(1) and (2). 

This provision may be extended to cover 

certification and guarantee marks where 

regulated in Member States. 

30.3. 

 

 

 

 

 

 

30.4 

У току поступка испитивања испуњености 

услова за признање жига из става 1. овог 

члана, свако заинтересовано лице може да 

поднесе писмено мишљење у коме се 

образлажу разлози из чл. 4-6. овог закона 

због којих пријављени знак не испуњава 

услове за заштиту жигом. 

Лице из става 3. овог члана неће се 

сматрати странком у поступку. 

Потпуно 

усклађено 
  

41. The applicant or proprietor may divide a 

national trade mark application or 

registration into two or more separate 

applications or registrations by sending a 

declaration to the office and indicating 

for each divisional application or 

registration the goods or services covered 

by the original application or registration 

which are to be covered by the divisional 

applications or registrations. 

60.1. Жиг који је регистрован за више врста 

робе, односно услуга (у даљем тексту: 

првобитна регистрација), може се на захтев 

носиоца жига, у свако доба раздвојити на 

две или више регистрација тако што ће се 

раздвојити списак робе, односно услуга.  

Потпуно 
усклађено   

42. Member States may provide that the 

application and renewal of a trade mark 

is to be subject to an additional fee for 

each class of goods and services beyond 

the first class. 

18. У управном поступку пред надлежним 

органом у складу са овим законом плаћају 

се таксе, сагласно посебним прописима 

којима се уређују административне таксе. 

Потпуно 

усклађено   

43.1. Member States shall provide for an 

efficient and expeditious administrative 

procedure before their offices for 

opposing the registration of a trade mark 

application on the grounds provided for 

in Article 5. 

34.1. Приговор се може заснивати само на 

разлозима за одбијање пријаве за признање 

жига из чл. 6. и 7. овог закона, у односу на 

део или на сву робу или услуге из пријаве и 

може га поднети носилац ранијег права 

надлежном органу у року од три месеца од 

Потпуно 
усклађено   
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датума објаве пријаве.  

43.2. The administrative procedure referred to 

in paragraph 1 of this Article shall at least 

provide that the proprietor of an earlier 

trade mark as referred to in Article 5(2) 

and Article 5(3)(a), and the person 

authorised under the relevant law to 

exercise the rights arising from a 

protected designation of origin or 

geographical indication as referred to in 

Article 5(3)(c) shall be entitled to file a 

notice of opposition. A notice of 

opposition may be filed on the basis of 

one or more earlier rights, provided that 

they all belong to the same proprietor, 

and on the basis of part or the totality of 

the goods or services in respect of which 

the earlier right is protected or applied 

for, and may be directed against part or 

the totality of the goods or services in 

respect of which the contested mark is 

applied for. 

34.1. 

 

 

 

 

 

 

34.4. 

 

 

34.5. 

Приговор се може заснивати само на 

разлозима за одбијање пријаве за признање 

жига из чл. 6. и 7. овог закона, у односу на 

део или на сву робу или услуге из пријаве и 

може га поднети носилац ранијег права 

надлежном органу у року од три месеца од 

датума објаве пријаве.  

Приговор се може поднети по основу 

једног или више ранијих права под 

условом да сва припадају истом носиоцу. 

Приговор садржи нарочито: лично име и 

адресу, односно пословно име и седиште 

подносиоца приговора; број пријаве жига 

за који се подноси приговор; разлоге због 

којих се подноси приговор; назначење да 

ли се приговор односи на пријаву жига у 

целини или само за неку робу, односно 

услуге. 

 

Потпуно 
усклађено   

43.3. The parties shall be granted, at their joint 

request, a minimum of two months in the 

opposition proceedings in order to allow 

for the possibility of a friendly settlement 

between the opposing party and the 

applicant. 

37.1. Подносилац пријаве за признање жига и 

подносилац приговора могу захтевом који 

су заједнички потписали и поднели током 

поступка испитивања приговора затражити 

да надлежни орган застане са поступком 

најдуже 24 месеца, у сврху покушаја 

мирног решења спора. 

 

Потпуно 

усклађено   

44.1. 

 

In opposition proceedings pursuant to 

Article 43, where at the filing date or date 

of priority of the later trade mark, the 

five-year period within which the earlier 

trade mark must have been put to genuine 

use as provided for in Article 16 had 

expired, at the request of the applicant, 

the proprietor of the earlier trade mark 

who has given notice of opposition shall 

furnish proof that the earlier trade mark 

has been put to genuine use as provided 

for in Article 16 during the five-year 

36.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако то затражи подносилац пријаве, 

носилац ранијег жига који је поднео 

приговор мора доказати да је у периоду од 

пет година, који претходи датуму 

подношења пријаве или датуму њеног 

права првенства, користио ранији жиг у 

Републици Србији у смислу члана 82. овог 

закона за обележавање робе односно 

услуга за које је регистрован и које наводи 

као разлог за приговор, или мора доказати 

да су постојали оправдани разлози за 

некоришћење, под условом да је ранији 

Потпуно 

усклађено   
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period preceding the filing date or date of 

priority of the later trade mark, or that 

proper reasons for non-use existed. In the 

absence of proof to this effect, the 

opposition shall be rejected. 

 

 

 

36.3. 

 

 

 

 

 

36.4. 

жиг на датум пријаве жига или датум 

њеног права првенства био регистрован 

најмање пет година. 

Надлежни орган ће носиоца ранијег жига 

позвати закључком да се изјасни на захтев 

из става 2. овог члана у року од 60 дана од 

дана пријема закључка. 

Ако се носилац ранијег жига не изјасни на 

захтев за доказивање коришћења или не 

докаже коришћење или не докаже 

постојање оправданих разлога за 

некоришћење, приговор се одбија решењем 

и поступак по пријави за признање жига се 

наставља након коначности тог решења. 

44.2. If the earlier trade mark has been used in 

relation to only part of the goods or 

services for which it is registered, it shall, 

for the purpose of the examination of the 

opposition as provided for in paragraph 

1, be deemed to be registered in respect 

of that part of the goods or services only. 

36.7. Ако је ранији жиг коришћен само у односу 

на део робе односно услуга за које је 

регистрован, за потребе испитивања 

приговора сматраће се да је регистрован 

само за ту робу односно услуге. 

Потпуно 

усклађено 
  

44.3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall 

also apply where the earlier trade mark is 

an EU trade mark. In such a case, the 

genuine use of the EU trade mark shall be 

determined in accordance with Article 15 

of Regulation (EC) No 207/2009. 

  
Одредба није 
применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

45.1. Without prejudice to the right of the 

parties to appeal to the courts, Member 

States shall provide for an efficient and 

expeditious administrative procedure 

before their offices for the revocation or 

declaration of invalidity of a trade mark. 

74.1. 

 

 

 

 

 

82.1. 

Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона.  

Надлежни орган може, на захтев 

заинтересованог лица, донети решење о 

престанку жига у целини или само за неке 

робе, односно услуге, ако носилац жига 

или лице које је он овластио, без 

оправданог разлога није озбиљно 

користило на домаћем тржишту жиг за 

обележавање робе, односно услуга на које 

Потпуно 

усклађено   
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се тај жиг односи, у непрекидном 

временском периоду од пет година, 

рачунајући од дана регистровања жига, 

односно од дана кад је жиг последњи пут 

коришћен. У поступку по захтеву за 

престанак жига због некоришћења жига, 

носилац жига или лице које је он овластио 

дужно је да докаже да је жиг користило. 

45.2. The administrative procedure for 

revocation shall provide that the trade 

mark is to be revoked on the grounds 

provided for in Articles 19 and 20. 

82.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.1. 

Надлежни орган може, на захтев 

заинтересованог лица, донети решење о 

престанку жига у целини или само за неке 

робе, односно услуге, ако носилац жига 

или лице које је он овластио, без 

оправданог разлога није озбиљно 

користило на домаћем тржишту жиг за 

обележавање робе, односно услуга на које 

се тај жиг односи, у непрекидном 

временском периоду од пет година, 

рачунајући од дана регистровања жига, 

односно од дана кад је жиг последњи пут 

коришћен. У поступку по захтеву за 

престанак жига због некоришћења жига, 

носилац жига или лице које је он овластио 

дужно је да докаже да је жиг користило. 

Надлежни орган може на захтев 

заинтересованог лица донети решење о 

престанку жига, у целини или само за неке 

робе, односно услуге и у следећим 

случајевима:  

1) ако је знак заштићен жигом, због 

чињења или нечињења носиоца жига или 

његовог правног следбеника, постао у 

промету уобичајени назив робе, односно 

услуге за коју је регистрован;  

2) ако знак заштићен жигом, због 

начина на који га носилац жига, његов 

правни следбеник или лице уз сагласност 

носиоца жига користи, може у промету да 

изазове забуну о географском пореклу, 

врсти, квалитету или другим својствима 

робе, односно услуге;  

Потпуно 

усклађено   
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3) ако је знак заштићен жигом постао 

противан јавном поретку или прихваћеним 

моралним принципима.  

45.3.

a. 

The administrative procedure for 

invalidity shall provide that the trade 

mark is to be declared invalid at least on 

the following grounds: (a) the trade mark 

should not have been registered because 

it does not comply with the requirements 

provided for in Article 4; 

74.1. Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона. 

Потпуно 

усклађено   

45.3.

b. 

(b) the trade mark should not have been 

registered because of the existence of an 

earlier right within the meaning of Article 

5(1) to (3). 

74.1. Жиг се може огласити ништавим, у целини 

или само за неке робе, односно услуге, ако 

се утврди да у време његовог регистровања 

нису били испуњени услови за признање 

жига из чл. 4-7. овог закона. 

Потпуно 

усклађено   

45.4.

a. 

The administrative procedure shall 

provide that at least the following are to 

be entitled to file an application for 

revocation or for a declaration of 

invalidity: (a) in the case of paragraph 2 

and paragraph 3(a), any natural or legal 

person and any group or body set up for 

the purpose of representing the interests 

of manufacturers, producers, suppliers of 

services, traders or consumers, and 

which, under the terms of the law 

governing it, has the capacity to sue in its 

own name and to be sued; 

75.1. 

 

 

 

75.2. 

Жиг се може огласити ништавим за све 

време трајања заштите, и то на предлог 

заинтересованог лица или на предлог 

јавног тужиоца.  

Предлог за оглашавање ништавим жига на 

основу чл. 6. и 7. овог закона може поднети 

само носилац ранијег права или лице које 

он овласти. 

 

Потпуно 

усклађено   

45.4.

b. 

(b) in the case of paragraph 3(b) of this 

Article, the proprietor of an earlier trade 

mark as referred to in Article 5(2) and 

Article 5(3)(a), and the person authorised 

under the relevant law to exercise the 

rights arising from a protected 

designation of origin or geographical 

indication as referred to in Article 

5(3)(c). 

75.1. 

 

 

 

75.2. 

Жиг се може огласити ништавим за све 

време трајања заштите, и то на предлог 

заинтересованог лица или на предлог 

јавног тужиоца.  

Предлог за оглашавање ништавим жига на 

основу чл. 6. и 7. овог закона може поднети 

само носилац ранијег права или лице које 

он овласти. 

Потпуно 
усклађено   

45.5. An application for revocation or for a 

declaration of invalidity may be directed 

against a part or the totality of the goods 

or services in respect of which the 

contested mark is registered. 

81.3. После спроведеног поступка по предлогу 

за оглашавање жига ништавим, надлежни 

орган ће донети решење о оглашавању 

жига ништавим, у целини или само за неке 

робе, односно услуге, или решење о 

Потпуно 

усклађено   
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одбијању предлога.  

45.6. An application for a declaration of 

invalidity may be filed on the basis of 

one or more earlier rights, provided they 

all belong to the same proprietor. 

80.2. Предлог за оглашавање ништавим може се 

поднети по основу једног или више 

ранијих права. 

Потпуно 
усклађено   

46.1. In proceedings for a declaration of 

invalidity based on a registered trade 

mark with an earlier filing date or priority 

date, if the proprietor of the later trade 

mark so requests, the proprietor of the 

earlier trade mark shall furnish proof that, 

during the five-year period preceding the 

date of the application for a declaration 

of invalidity, the earlier trade mark has 

been put to genuine use, as provided for 

in Article 16, in connection with the 

goods or services in respect of which it is 

registered and which are cited as 

justification for the application, or that 

there are proper reasons for non- use, 

provided that the registration process of 

the earlier trade mark has at the date of 

the application for a declaration of 

invalidity been completed for not less 

than five years. 

77.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.3. 

Жиг се не може огласити ништавим на 

основу члана 6. став 1. тач. 1), 2), 4) овог 

закона ако ранији жиг без оправданог 

разлога није озбиљно коришћен у 

Републици Србији за обележавање робе, 

односно услуга за које је регистрован и 

који се наводе као разлог за подношење 

предлога, у периоду од пет година пре 

подношења предлога за оглашавање 

ништавим, изузев ако је подносилац 

пријаве каснијег жига био несавестан 

односно ако носилац ранијег жига докаже 

да су постојали оправдани разлози за 

некоришћење. У поступку по предлогу за 

оглашавање жига ништавим, носилац 

ранијег жига или његов правни следбеник 

дужан је да докаже да је жиг коришћен. 

Носилац ранијег жига доказује коришћење 

свог жига на захтев носиоца каснијег жига, 

под условом да је на датум подношења 

предлога за оглашавање ништавим ранији 

жиг регистрован најмање пет година. 

Потпуно 

усклађено   

46.2. Where, at the filing date or date of 

priority of the later trade mark, the five-

year period within which the earlier trade 

mark was to have been put to genuine 

use, as provided for in Article 16, had 

expired, the proprietor of the earlier trade 

mark shall, in addition to the proof 

required under paragraph 1 of this 

Article, furnish proof that the trade mark 

was put to genuine use during the five-

year period preceding the filing date or 

date of priority, or that proper reasons for 

non-use existed. 

77.5. Када је на датум подношења пријаве или на 

датум права првенства каснијег жига 

петогодишњи период у коме је ранији жиг 

морао бити озбиљно коришћен истекао, 

носилац ранијег жига ће, поред доказа из 

ст. 1 и 2. овог члана доставити доказ да је 

ранији жиг озбиљно коришћен у 

петогодишњем периоду који је претходио 

датуму подношења пријаве или датуму 

права првенства каснијег жига, или да 

постоје оправдани разлози за 

некоришћење.  

Потпуно 

усклађено   

46.3. In the absence of the proof referred to in 

paragraphs 1 and 2, an application for a 

77.4. Ако докази из ст. 1. и 2. овог члана не буду 

достављени, предлог за оглашавање жига 

Потпуно 
усклађено   
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declaration of invalidity on the basis of 

an earlier trade mark shall be rejected. 

ништавим биће одбијен.  

46.4. If the earlier trade mark has been used in 

accordance with Article 16 in relation to 

only part of the goods or services for 

which it is registered, it shall, for the 

purpose of the examination of the 

application for a declaration of invalidity, 

be deemed to be registered in respect of 

that part of the goods or services only. 

77.2. Ако је ранији жиг подносиоца предлога 

коришћен само за део робе, односно услуга 

за које је регистрован, сматраће се у циљу 

примене става 1. овог члана да је 

регистрован само за ту робу, односно 

услуге. 

   

46.5. Paragraphs 1 to 4 of this Article shall also 

apply where the earlier trade mark is an 

EU trade mark. In such a case, genuine 

use of the EU trade mark shall be 

determined in accordance with Article 15 

of Regulation (EC) No 207/2009. 

  
Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

47.1. A registered trade mark shall be deemed 

not to have had, as from the date of the 

application for revocation, the effects 

specified in this Directive, to the extent 

that the rights of the proprietor have been 

revoked. An earlier date, on which one of 

the grounds for revocation occurred, may 

be fixed in the decision on the application 

for revocation, at the request of one of 

the parties. 

83. У случају из члана 82. овог закона жиг 

престаје да важи на датум подношења 

захтева за престанак жига због 

некоришћења. 

Потпуно 

усклађено   

47.2. A registered trade mark shall be deemed 

not to have had, as from the outset, the 

effects specified in this Directive, to the 

extent that the trade mark has been 

declared invalid. 

81.4. У случају да је жиг оглашен ништавим, 

сматраће се да није производио дејство од 

самог почетка, у обиму у ком је оглашен 

ништавим. 

Потпуно 

усклађено   

48.1. Trade marks shall be registered for a 

period of 10 years from the date of filing 

of the application. 

58. Жиг траје десет година, рачунајући од 

датума подношења пријаве, с тим што се 

његово важење, уз подношење захтева и 

плаћање одговарајуће прописане таксе, 

може продужавати неограничен број пута. 

Потпуно 

усклађено   

48.2. Registration may be renewed in 

accordance with Article 49 for further 10-

year periods. 

57. Жиг траје десет година, рачунајући од 

датума подношења пријаве, с тим што се 

његово важење, уз подношење захтева и 

плаћање одговарајуће прописане таксе, 

Потпуно 

усклађено   
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може продужавати неограничен број пута. 

49.1. Registration of a trade mark shall be 

renewed at the request of the proprietor 

of the trade mark or any person 

authorised to do so by law or by contract, 

provided that the renewal fees have been 

paid. Member States may provide that 

receipt of payment of the renewal fees is 

to be deemed to constitute such a request. 

58.2. 

 

 

58.3. 

Захтев за продужење важења жига може 

поднети носилац жига или лице овлашћено 

законом односно уговором.  

Захтев за продужење важења жига подноси 

се уз уплату прописане таксе најраније 

шест месеци пре истека регистрације.  

Потпуно 
усклађено   

49.2. The office shall inform the proprietor of 

the trade mark of the expiry of the 

registration at least six months before the 

said expiry. The office shall not be held 

liable if it fails to give such information. 

58.5. Надлежни орган обавештава носиоца жига 

о истеку регистрације најраније у периоду 

од шест месеци пре истека регистрације, 

али није одговоран у случају пропуштања. 

Потпуно 

усклађено   

49.3. The request for renewal shall be 

submitted and the renewal fees shall be 

paid within a period of at least six months 

immediately preceding the expiry of the 

registration. Failing that, the request may 

be submitted within a further period of 

six months immediately following the 

expiry of the registration or of the 

subsequent renewal thereof. The renewal 

fees and an additional fee shall be paid 

within that further period. 

58.3. 

 

 

58.4. 

Захтев за продужење важења жига подноси 

се уз уплату прописане таксе најраније 

шест месеци пре истека регистрације.  

Ако такса из става 1. овог члана не буде 

плаћена пре истека регистрације, захтев за 

продужење се може поднети и такса се 

може платити у накнадном року од шест 

месеци непосредно након датума истека 

регистрације, под условом да се плати 

прописана додатна такса. 

Потпуно 

усклађено   

49.4. Where the request is submitted or the 

fees paid in respect of only some of the 

goods or services for which the trade 

mark is registered, registration shall be 

renewed for those goods or services only. 

58.6. Када је захтев за продужење важења жига 

поднет или када су таксе плаћене само за 

неку робу односно услуге за које је жиг 

регистрован, регистрација се продужава 

само за ту робу односно услуге. 

Потпуно 

усклађено   

49.5. Renewal shall take effect from the day 

following the date on which the existing 

registration expires. The renewal shall be 

recorded in the register. 

58.7. 

 

 

58.8. 

Продужење регистрације жига производи 

дејство од дана који следи након датума на 

који постојећи период регистрације истиче.  

Продужење регистрације жига се уписује у 

Регистар жигова. 

Потпуно 

усклађено   

50. Parties to the proceedings or, where 

appointed, their representatives, shall 

designate an official address for all 

official communication with the office. 

Member States shall have the right to 

require that such an official address be 

situated in the European Economic Area. 

  
Потпуно 

усклађено 
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51. The offices shall be free to cooperate 

effectively with each other and with the 

European Union Intellectual Property 

Office in order to promote convergence 

of practices and tools in relation to the 

examination and registration of trade 

marks. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

52. The offices shall be free to cooperate 

effectively with each other and with the 

European Union Intellectual Property 

Office in all areas of their activities other 

than those referred to in Article 51 which 

are of relevance for the protection of 

trade marks in the Union. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 
Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

53. The processing of any personal data 

carried out in the Member States in the 

framework of this Directive shall be 

subject to national law implementing 

Directive 95/46/EC. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

54.1. Member States shall bring into force the 

laws, regulations and administrative 

provisions necessary to comply with 

Articles 3 to 6, Articles 8 to 14, Articles 

16, 17 and 18, Articles 22 to 39, Article 

41, Articles 43 to 50 by 14 January 2019. 

Member States shall bring into force the 

laws, regulations and administrative 

provisions to comply with Article 45 by 

14 January 2023. They shall immediately 

communicate the text of those measures 

to the Commission. When Member States 

adopt those measures, they shall contain 

a reference to this Directive or be 

accompanied by such a reference on the 

occasion of their official publication. 

They shall also include a statement that 

references in existing laws, regulations 

and administrative provisions to the 

Directive repealed by this Directive shall 

be construed as references to this 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 
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Directive. Member States shall determine 

how such reference is to be made and 

how that statement is to be formulated. 

54.2. Member States shall communicate to the 

Commission the text of the main 

provisions of national law which they 

adopt in the field covered by this 

Directive. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 
Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

55. Directive 2008/95/EC is repealed with 

effect from 15 January 2019, without 

prejudice to the obligations of the 

Member States relating to the time limit 

for the transposition into national law of 

Directive 89/104/EEC set out in Part B of 

Annex I to Directive 2008/95/EC. 

References to the repealed Directive shall 

be construed as references to this 

Directive and shall be read in accordance 

with the correlation table in the Annex. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 

Предлогом 
закона о 

жиговима 

  

56. This Directive shall enter into force on 

the twentieth day following that of its 

publication in the Official Journal of the 

European Union. Articles 1, 7, 15, 19, 20, 

21 and 54 to 57 shall apply from 15 

January 2019. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 
уређивања 

Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

57. This Directive is addressed to the 

Member States. 

  Одредба није 

применљива 

и није 

предмет 

уређивања 
Предлогом 

закона о 

жиговима 

  

 
 


