Закон о жиговима
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 15/95. Види: чл. 57.
Закона - СЛ СРЈ, 28/96-5.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се начин стицања и заштита права на знак у промету робе, односно
услуга.
Жиг је право којима 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.
Члан 2.
Жиг може бити индивидуални или колективни.
Колективни жиг имају право да користе више лица из члана 1. став 2. овог закона за
обележавање своје робе, односно услуга у промету.
Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин предвиђен општим
актом о колективном жигу.
Члан 3.
Жигом, у смислу овог закона, не сматрају се печат, штамбиљ и пунц (службени знак за
обележавање драгоцених метала, мера и сл.).
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Жигом се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуга у промету, који се
може графички представити. Знак се може састојати на пример од речи, слогана, слова,
бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова,
као и од музичких фраза које се могу графички приказати.
Члан 5.
Жигом се не може заштитити знак:
1) који је противан моралу или закону;
2) који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у
промету;
3) који искључиво представља облик одређен природом робе или облик робе неопходан за
добијање одређеног техничког резултата;
4) који искључиво означава врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин
производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло;
5) који је уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга;
6) који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету у погледу порекла,
врсте, квалитета или других својстава робе, односно услуга;
7) који садржи званичне знакове или пунцеве за контролу или гаранцију квалитета или их
подржава;
8) који је истоветан заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно
услуга;
9) који је сличан заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно
услуга ако та сличност може да створи забуну у промету и доведе у заблуду учеснике у
промету;
10) који је, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, код учесника у промету у
Савезној Републици Југославији (у даљем тексту: Југославија), несумњиво познат као знак
високог реномеа којим своју робу, односно услуге обележава друго лице (чувени жиг);
11) који својим изгледом или садржајем повређује ауторска права или права индустријске
својине;
12) који садржи државни или други јавни грб, заставу или амблем, назив или скраћеницу
назива неке земље или међународне организације, као и њихово подржавање, осим по
одобрењу надлежног органа односне земље или организације;
13) који представља или подржава национални или религиозни симбол.

Заштићеним знаком из става 1. тач. 8. и 9. овог члана сматра се и знак који је предмет
пријаве за признање жига, под условом да жиг по тој пријави буде признат, као и знак који је
познат у Југославији у смислу члана 6bis Париске конвенције о заштити индустријске својине.
Лик или име лица може се заштитити само по пристанку тог лица.
Лик или име умрлог лица може се заштитити само по пристанку родитеља, брачног друга и
деце умрлог.
Лик историјске или друге умрле знамените личности може се заштитити уз дозволу
надлежног органа и пристанак њених сродника до трећег степена сродства.
Члан 6.
Страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у Југославији 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 7.
Правна заштита знакова који се користе у промету робе, односно услуга, остварује се у
управном поступку који води савезни орган, односно организација која обавља послове
интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни савезни орган).
Одлуке из става 1. овог члана су коначне и против њих се може водити управни спор.
Члан 8.
Надлежни савезни орган води Регистар пријава за признање жигова (у даљем тексту:
Регистар пријава) и Регистар жигова.
Регистри из става 1. овог члана су јавни и заинтересована лица их могу разгледати без
плаћања посебних такса.
Списе регистрованих жигова заинтересована лица могу разгледати, на усмени захтев, само у
присуству службеног лица.
На писмени захтев заинтересованих лица и после плаћања одговарајуће таксе надлежни
савезни орган издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о
којима води службену евиденцију.
Члан 9.
Надлежни савезни орган је дужан да заинтересованим физичким и правним лицима учини
доступним своју документацију и информације о жиговима.
Члан 10.
Носилац жига, односно подносилац пријаве за признање жига може поднети захтев за
међународно регистровање жига у складу са важећим међународним споразумима.
Захтев за међународно регистровање из става 1. овог члана подноси се преко надлежног
савезног органа.
Члан 11.
Страна физичка и правна лица остварују права из овог закона у поступку пред домаћим
судовима и органима управе само преко пуномоћника који се у виду занимања бави
заступањем и који је југословенски држављанин или југословенско правно лице.
Члан 12.
У регистар заступника, који води надлежни савезни орган, уписују се физичка и правна лица
која испуњавају услове предвиђене савезним законом којим се уређују патенти.
Покретање поступка за признање жига
Члан 13.
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;
3) списак робе, односно услуга на које се знак односи.
Садржина битних делова пријаве:
Члан 14.
Захтев за признавање жига садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве;
2) назначење да ли је у питању индивидуални или колективни жиг;

3) потпис и печат подносиоца пријаве.
Пријава може да садржи захтев за признање само једног жига који се односи на једну или
више врста робе, односно услуга.
Ако знак из члана 13. став 2. тачка 2. овог закона садржи фигуративни елеменат, његов
изглед мора бити јасан, урађен на квалитетном папиру и погодан за репродуковање.
Ако се заштита тражи за знак у боји, пријава мора да садржи назначење боје, односно
комбинације боја.
Роба, односно услуге из члана 13. став 2. тачка 3. овог закона морају бити означени и
сврстани према класама из Ничанског аранжмана о међународној класификацији робе и услуга
ради регистровања жигова.
Члан 15.
У поступку пред надлежним савезним органом плаћају се таксе сагласно закону којим се
уређују савезне административне таксе и накнаде посебних трошкова поступка и трошкова за
пружање информационих услуга.
Пријава за признање колективног жига
Члан 16.
Поред делова из члана 14. овог закона, уз пријаву за признање колективног жига прилаже се
општи акт о колективном жигу.
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.
Регистар пријава
Члан 17.
У Регистар пријава уписују се подаци о битним деловима пријаве из чл. 13, 14. и 16. овог
закона и други прописани подаци.
Датум подношења пријаве
Члан 18.
Пријава се заводи у Регистар пријава само ако садржи битне делове пријаве из чл. 13. и 14.
овог закона.
На пријаву која садржи делове из става 1. овог члана уписује се број пријаве и датум и час
њеног пријема у надлежном савезном органу и о томе се подносиоцу пријаве издаје потврда.
Ако пријава не садржи делове из става 1. овог члана, надлежни савезни орган ће позвати
подносиоца пријаве да у року од 30 дана од дана пријема обавештења отклони недостатке због
којих пријава није могла бити уписана у Регистар пријава. Ако подносилац пријаве у одређеном
року отклони недостатке, таквој пријави признаће се као датум подношења пријаве датум
пријема у надлежном савезном органу поднеска којим се недостаци отклањају, о чему ће се
донети посебан закључак и пријава уписати у Регистар пријава.
Право првенства
Члан 19.
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 касније поднела пријаву.
Члан 20.
Припаднику земље Париске уније који је у некој земљи чланици поднео уредну пријаву
признаће се у Југославији право првенства од датуме подношења те пријаве ако у Југославији
за исти знак поднесе пријаву у року од шест месеци од дана подношења пријаве у односној
земљи, а у захтеву за признање жига назначи датум подношења, број пријаве и земљу у којој је
пријава поднесена.
Припадник земље Париске уније из става 1. овог члана дужан је да у року од три месеца од
дана подношења пријаве у Југославији достави надлежном савезном органу препис те пријаве,
оверен од надлежног органа земље чланице Уније у којој је пријава поднета (приоритетно
уверење) и оверен превод те пријаве.
Члан 21.
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

Југославији или у другој земљи чланици Париске уније, може у пријави тражити признање права
првенства од дана прве употребе тог знака.
Подносилац пријаве из става 1. овог члана уз пријаву доставља потврду надлежног органа
земље чланице Париске уније 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 Југославији званично признат
међународни карактер издаје Привредна комора Југославије.
Члан 22.
Признањем права првенства из члана 21. овог закона не продужавају се рокови из члана 20.
овог закона.
Члан 23.
У пријави се не могу накнадно битно изменити изглед знака нити допунити списак робе,
односно услуга.
Не сматра се изменом знака у речи исписивање знака посебним типом слова.
Члан 24.
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 или другог спора, уз обавезу подношења доказа о постојању спора;
2) ако је поднесен захтев за међународно регистровање жига;
3) ако је, сагласно другим прописима, неопходно извршити хитну регистрацију, уз обавезу
подношења посебног захтева за то.
У случајевима из става 2. овог члана подноси се захтев за испитивање пријаве по хитном
поступку, за шта се плаћа посебна такса.
Испитивање уредности пријаве
Члан 25.
Пријава је уредна ако садржи битне делове из чл. 13, 14. и 16. овог закона, доказ о уплати
таксе за пријаву и друге прописане податке.
Ако утврди да пријава није уредна, надлежни савезни орган ће писмено (резултатом
испитивања), уз навођење разлога, позвати подносиоца пријаве да је уреди у року који
надлежни савезни орган одреди.
На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни савезни орган ће продужити рок из
става 2. овог члана за време које сматра примереним.
Ако подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву или не плати таксу за њено
уређивање, надлежни савезни орган ће закључком одбацити пријаву.
У случају из става 4. овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у
пређашње стање, у року од шест месеци од дана достављања закључка о одбацивању.
Испитивање услова за признање права
Члан 26.
Ако је пријава уредна у смислу члана 25. овог закона, надлежни савезни орган испитује да ли
су испуњени услови за признање жига.
Члан 27.
Ако утврди да пријава не испуњава услове за признање жига, надлежни савезни орган ће
писмено (резултатом испитивања) обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се
жиг не може признати и позваће га да се у року који надлежни савезни орган одреди изјасни о
тим разлозима.
На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни савезни орган ће продужити рок из
става 1. овог члана за време које сматра примереним.
Надлежни савезни орган ће решењем одбити захтев за признање жига ако се подносилац
пријаве уопште не изјасни или ако се изјасни, а надлежни савезни орган и даље сматра да се
жиг не може признати.
Надлежни савезни орган ће донети решење о делимичном усвајању захтева за признање
жига ако се подносилац пријаве уопште не изјасни или ако се изјасни, а надлежни савезни
орган сматра да се жиг може признати само за поједину робу, односно услугу.

Ако се подносилац пријаве не изјасни, а надлежни савезни орган донесе решење из ст. 3. и 4.
овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у пређашње стање у року од
шест месеци од дана достављања решења о одбијању захтева за признање жига.
Решење о признању жига
Члан 28.
Ако пријава испуњава услове за признање права, надлежни савезни орган закључком позива
подносиоца пријаве да плати таксу за првих десет година заштите и трошкове објаве жига и да
достави доказе о извршеним уплатама.
Надлежни савезни орган ће закључком одбацити пријаву ако подносилац пријаве у
остављеном року не достави доказе о извршеним уплатама из става 1. овог члана.
У случају из става 2. овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у
пређашње стање у року од шест месеци од дана достављања закључка о одбацивању пријаве.
Упис жига у Регистар жигова
Члан 29.
Кад подносилац пријаве достави доказе о извршеним уплатама из члана 28. став 1. овог
закона, надлежни савезни орган доноси решење о признању жига и признато право с
прописаним подацима уписује у Регистар жигова.
Издавање исправе о жигу и објављивање признатог права
Члан 30.
Носиоцу жига издаје се исправа о жигу, а признато право објављује у службеном гласилу.
IV. САДРЖИНА, СТИЦАЊЕ И ОБИМ ПРАВА
Члан 31.
Носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе,
односно услуга на које се тај знак односи и да другим лицима забрани да исти или сличан знак
неовлашћено користе за обележавање исте или сличне робе, односно услуга.
Право из става 1. овог члана обухвата и употребу знака заштићеног жигом на средствима за
паковање, каталозима, проспектима, огласима и другим облицима понуде, на упутствима,
фактурама, у кореспонденцији и у другим облицима пословне документације, као и на увезеној
роби, односно услугама.
Права из ст. 1. и 2. овог члана има и подносилац пријаве од датума подношења пријаве.
Члан 32.
Ако се знак заштићен жигом састоји из речи или слова, или комбинације речи и слова,
заштита обухвата те речи, слова и комбинације, њихове транскрипције или транслитерације,
исписане ма којим типом слова, у ма којој боји или изражене на било који други начин, чак и ако
се додају речи "тип", "начин", "по поступку" и сл.
Члан 33.
Знак заштићен жигом који садржи натписе, речи или комбинације слова не искључује право
другог лица да под истим натписом, речима или комбинацијама слова ставља у промет своју
робу, односно услуге, ако ти натписи, речи или комбинације слова представљају његово име,
фирму или назив који нису стечени на несавестан начин.
Члан 34.
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.
Члан 35.
Жиг се стиче уписом признатог права у Регистар жигова, а важи од датума подношења
пријаве.
Члан 36.
Жиг траје десет година, рачунајући од датума подношења пријаве, с тим што се његово
важење, уз плаћање одговарајуће таксе, може продужавати неограничен број пута.
Члан 37.
Носилац жига дужан је да жиг користи.
V. ПРОМЕТ ПРАВА
Члан 38.
Жиг, односно право из пријаве може бити предмет уговора о преносу права, лиценци, залоги,
франшизи и сл.

Уговор из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и уписује у одговарајући
регистар на захтев једне од уговорних страна.
Уговор из става 1. овог члана који није уписан у одговарајући регистар не производи правно
дејство према трећим лицима.
Пренос права
Члан 39.
Носилац жига, односно подносилац пријаве може уговором пренети жиг, односно право из
пријаве, и то за све или само за неку робу, односно услугу.
Уговор о преносу права из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и мора
садржати: назначење уговорних страна, број жига или број пријаве и висину накнаде ако је
уговорена.
Колективни жиг и право на његово коришћење не могу бити предмет уговора о преносу
права.
Лиценца
Члан 40.
Носилац жига, односно подносилац пријаве може уступити право коришћења жига, односно
права из пријаве.
Уговор о лиценци из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и садржи време
трајања лиценце, обим лиценце и висину накнаде ако је накнада уговорена.
Колективни жиг не може бити предмет уговора о лиценци.
VI. ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан 41.
Жиг престаје истеком рока од десет година за који је плаћена 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
савезном органу поднеска о одрицању;
2) на основу судске одлуке, односно одлуке надлежног савезног 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, односно смрти, осим ако је жиг прешао на правне следбенике правног лица,
односно наследнике физичког лица.
Члан 42.
Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица (лиценца, залога или
др.), носилац жига не може се одрећи жига без писмене сагласности лица на чије име је
уписано то право.
Ако носилац жига у одређеном року не плати прописану таксу, а у Регистру жигова је уписана
лиценца, залога или неко друго право у корист трећег лица, надлежни савезни орган ће то лице
обавестити да није плаћена такса и да је може платити у року од шест месеци од дана пријема
обавештења и тиме одржати важење жига.
Члан 43.
Ако жиг престане због неплаћања прописане таксе, носилац жига има искључиво право да
захтева у року од једне године од дана престанка важења жига, да се жиг, уз поновно
подношење пријаве, поново региструје на његово име за исту робу односно услуге.
VII. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ЖИГА, ОДНОСНО
МЕЂУНАРОДНОГ РЕГИСТРОВАЊА
Члан 44.
Решење о признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију може се
огласити ништавим, у целини или само за неку робу, односно услуге, ако се утврди да у време
доношења решења нису били испуњени услови за признање жига предвиђени овим законом.
Члан 45.
Решење о признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију, може се
огласити ништавим за све време трајања заштите, и то по службеној дужности, на предлог
заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, предлог за оглашавање ништавим решења о
признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију, на основу члана 5.
став 1. тач. 8. и 9. овог закона, може поднети само носилац права на раније регистровани жиг

или лице које он овласти, осим ако се у року од пет година пре подношења предлога за
оглашавање ништавим није противио употреби касније регистрованог жига чији је подносилац
пријаве био савестан.
Уз предлог за оглашавање ништавим решења о признању жига, односно међународног
регистровања жига за Југославију подносе се одговарајући докази.
Члан 46.
Ако подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признању жига, односно
међународног регистровања жига за Југославију у току поступка одустане од свог предлога,
надлежни савезни орган може наставити поступак по службеној дужности.
Члан 47.
VIII. ПРЕСТАНАК ЖИГА ЗБОГ НЕКОРИШЋЕЊА
Члан 47.
Надлежни савезни орган може, на захтев заинтересованог лица, донети решење о престанку
жига ако носилац жига или лице које је он овластио без оправданог разлога није на домаћем
тржишту користило жиг за обележавање робе, односно услуга на које се жиг односи, и то
непрекидно у трајању од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, 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 дужни су да докажу да жиг користе.
Коришћењем жига, у смислу става 1. овог члана, сматра се и јавно оглашавање робе,
односно услуга на које се предметни жиг односи у службеном гласилу надлежног савезног
органа или у другим средствима јавног информисања у Југославији.
Право на коришћење колективног жига може престати и ако се колективни жиг употребљава
противно општем акту о колективном жигу.
Члан 48.
У случају из члана 47. овог закона жиг престаје да важи наредног дана од дана
правноснажности решења о престанку жига због некоришћења.
IX. ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА
Заштита у случају повреде жига
Члан 49.
Лице које повреди жиг или право из пријаве одговара за штету по општим правилима о
накнади штете. Ако је штета проузрокована намерно, накнада штете може се захтевати до
троструког износа стварне штете и измакле користи.
Одговорност за повреду права из става 1. овог члана не искључује одговорност за дело
нелојалне конкуренције.
Лице чије је право повређено може, поред накнаде штете, тражити да се лицу које је
повредило његово право забрани даље вршење радње којом се чини повреда и да се пресуда
којом се утврђује повреда објави о трошку туженог.
Члан 50.
Повредом жига или права из пријаве сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног
знака од стране било ког учесника у промету, у смислу члана 31. овог закона, као и
неовлашћено располагање заштићеним знаком.
Повредом из става 1. овог члана сматра се и подражавање заштићеног знака.
Приликом утврђивања да ли постоји повреда жига, суд нарочито води рачуна о томе да ли
постоји истоветност или битна сличност у смислу члана 32. овог закона.
Члан 51.
Тужбу због повреде жига може поднети носилац жига, подносилац пријаве и стицалац
искључиве лиценце.
Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд може прекинути до одлуке надлежног
савезног органа о признању жига.
Члан 52.
Тужба због повреде жига, односно повреде права из пријаве може се поднети у року од три
године од дана када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најдоцније у року од пет година
од дана учињене повреде.
Члан 53.
Тужбом због повреде жига, односно повреде права из пријаве, може се тражити да суд
одреди привремену меру забране вршења радњи којима се повређује жиг, односно право из

пријаве и меру привременог одузимања робе или искључења из промета робе која повређује та
права.
Изузетно, привремена мера се може тражити и пре подношења тужбе, под условом да се
тужба поднесе у року од 15 дана од дана подношења захтева за одређивање привремене мере.
У случају истоветности или битне сличности у смислу члана 32. овог закона, суд је обавезан
да одреди привремену меру из ст. 1. и 2. овог члана.
Жалба против решења којим се одређује привремена мера не задржава извршење решења.
Поступак по тужби због повреде жига, односно повреде права из пријаве, је хитан.
Оспоравање жига
Члан 54.
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 тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве,
односно носиоца права само ако докаже да је тај знак био општепознат за обележавање његове
робе, односно услуга пре него што је тужени поднео пријаву.
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.
Члан 55.
Ако се судском одлуком усвоји тужбени захтев из члана 54. овог закона, надлежни савезни
орган ће по пријему пресуде, или на захтев тужиоца, уписати тужиоца у одговарајући регистар
као подносиоца пријаве, односно носиоца жига.
Члан 56.
Право које је треће лице прибавило од ранијег подносиоца пријаве, односно носиоца жига из
члана 54. овог закона важи и према новом подносиоцу пријаве, односно носиоцу права само ако
је било уписано у одговарајући регистар или уредно пријављено за упис пре подношења тужбе
из члана 54. овог закона.
X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Новчаном казном од 15.000 до 150.000 нових динара казниће се за привредни преступ
предузеће или друго правно лице које на било који начин прописан овим законом повреди жиг,
односно право из пријаве (члан 50).
Новчаном казном од 1.500. до 15.000 нових динара казниће се за радње из става 1. овог
члана
и
одговорно
лице
у
предузећу
или
другом
правном
лицу.

Види:
чл. 57. тач. 1) Закона - СЛ СРЈ, 28/96-5.
Члан 58.
Новчаном казном од 3.000 до 45.000 нових динара казниће се за прекршај предузеће или
друго правно лице које се неовлашћено бави заступањем страних правних и физичких лица
(члан 11).
За радње из става 1. овог члана новчаном казном од 1.500 до 4.500 нових динара казниће се
и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 1.500 до 4.500 нових динара казниће се за прекршај физичко лице које
се
неовлашћено
бави
заступањем
страних
правних
и
физичких
лица.

Види:
чл. 57. тач. 2) Закона - СЛ СРЈ, 28/96-5.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Носиоци жигова уписаних у Регистар жигова закључно с бројем 30.000 дужни су да поднесу
захтев за обнову предмета до истека рока важења жига. У противном, жиг престаје да важи.
Уз захтев из става 1. овог члана достављају се регистарски број жига, подаци о носиоцу жига,
изглед знака, списак робе, односно услуга на које се знак односи, сврстаних према класама из
Ничанског аранжмана о међународној класификацији робе, односно услуга и други прописани
подаци.
Обнављање предмета жигова не утиче на право првенства и друга стечена права.
Члан 60.

Регистровани жигови који важе на дан ступања на снагу овог закона остају и даље на снази и
на њих ће се примењивати одредбе овог закона.
Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве за признање жига поднесене до дана
ступања на снагу овог закона, а по којима управни поступак није окончан.
Члан 61.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 62.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити проналазака,
техничких унапређења и знакова разликовања ("Службени лист СФРЈ", бр. 34/81, 3/90 и 20/90)
које се односе на жигове.
Члан 63.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".
ОСНОВНИ ТЕКСТ
Закон о жиговима
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 15/95.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се начин стицања и заштита права на знак у промету робе, односно
услуга.
Жиг је право којима 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.
Члан 2.
Жиг може бити индивидуални или колективни.
Колективни жиг имају право да користе више лица из члана 1. став 2. овог закона за
обележавање своје робе, односно услуга у промету.
Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин предвиђен општим
актом о колективном жигу.
Члан 3.
Жигом, у смислу овог закона, не сматрају се печат, штамбиљ и пунц (службени знак за
обележавање драгоцених метала, мера и сл.).
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Жигом се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуга у промету, који се
може графички представити. Знак се може састојати на пример од речи, слогана, слова,
бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова,
као и од музичких фраза које се могу графички приказати.
Члан 5.
Жигом се не може заштитити знак:
1) који је противан моралу или закону;
2) који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у
промету;
3) који искључиво представља облик одређен природом робе или облик робе неопходан за
добијање одређеног техничког резултата;
4) који искључиво означава врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин
производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло;
5) који је уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга;
6) који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету у погледу порекла,
врсте, квалитета или других својстава робе, односно услуга;
7) који садржи званичне знакове или пунцеве за контролу или гаранцију квалитета или их
подржава;
8) који је истоветан заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно
услуга;
9) који је сличан заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно
услуга ако та сличност може да створи забуну у промету и доведе у заблуду учеснике у
промету;

10) који је, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, код учесника у промету у
Савезној Републици Југославији (у даљем тексту: Југославија), несумњиво познат као знак
високог реномеа којим своју робу, односно услуге обележава друго лице (чувени жиг);
11) који својим изгледом или садржајем повређује ауторска права или права индустријске
својине;
12) који садржи државни или други јавни грб, заставу или амблем, назив или скраћеницу
назива неке земље или међународне организације, као и њихово подржавање, осим по
одобрењу надлежног органа односне земље или организације;
13) који представља или подржава национални или религиозни симбол.
Заштићеним знаком из става 1. тач. 8. и 9. овог члана сматра се и знак који је предмет
пријаве за признање жига, под условом да жиг по тој пријави буде признат, као и знак који је
познат у Југославији у смислу члана 6бис Париске конвенције о заштити индустријске својине.
Лик или име лица може се заштитити само по пристанку тог лица.
Лик или име умрлог лица може се заштитити само по пристанку родитеља, брачног друга и
деце умрлог.
Лик историјске или друге умрле знамените личности може се заштитити уз дозволу
надлежног органа и пристанак њених сродника до трећег степена сродства.
Члан 6.
Страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у Југославији 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 7.
Правна заштита знакова који се користе у промету робе, односно услуга, остварује се у
управном поступку који води савезни орган, односно организација која обавља послове
интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни савезни орган).
Одлуке из става 1. овог члана су коначне и против њих се може водити управни спор.
Члан 8.
Надлежни савезни орган води Регистар пријава за признање жигова (у даљем тексту:
Регистар пријава) и Регистар жигова.
Регистри из става 1. овог члана су јавни и заинтересована лица их могу разгледати без
плаћања посебних такса.
Списе регистрованих жигова заинтересована лица могу разгледати, на усмени захтев, само у
присуству службеног лица.
На писмени захтев заинтересованих лица и после плаћања одговарајуће таксе надлежни
савезни орган издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о
којима води службену евиденцију.
Члан 9.
Надлежни савезни орган је дужан да заинтересованим физичким и правним лицима учини
доступним своју документацију и информације о жиговима.
Члан 10.
Носилац жига, односно подносилац пријаве за признање жига може поднети захтев за
међународно регистровање жига у складу са важећим међународним споразумима.
Захтев за међународно регистровање из става 1. овог члана подноси се преко надлежног
савезног органа.
Члан 11.
Страна физичка и правна лица остварују права из овог закона у поступку пред домаћим
судовима и органима управе само преко пуномоћника који се у виду занимања бави
заступањем и који је југословенски држављанин или југословенско правно лице.
Члан 12.
У регистар заступника, који води надлежни савезни орган, уписују се физичка и правна лица
која испуњавају услове предвиђене савезним законом којим се уређују патенти.
Покретање поступка за признање жига
Члан 13.
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;
3) списак робе, односно услуга на које се знак односи.
Садржина битних делова пријаве:
Члан 14.
Захтев за признавање жига садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве;
2) назначење да ли је у питању индивидуални или колективни жиг;
3) потпис и печат подносиоца пријаве.
Пријава може да садржи захтев за признање само једног жига који се односи на једну или
више врста робе, односно услуга.
Ако знак из члана 13. став 2. тачка 2. овог закона садржи фигуративни елеменат, његов
изглед мора бити јасан, урађен на квалитетном папиру и погодан за репродуковање.
Ако се заштита тражи за знак у боји, пријава мора да садржи назначење боје, односно
комбинације боја.
Роба, односно услуге из члана 13. став 2. тачка 3. овог закона морају бити означени и
сврстани према класама из Ничанског аранжмана о међународној класификацији робе и услуга
ради регистровања жигова.
Члан 15.
У поступку пред надлежним савезним органом плаћају се таксе сагласно закону којим се
уређују савезне административне таксе и накнаде посебних трошкова поступка и трошкова за
пружање информационих услуга.
Пријава за признање колективног жига
Члан 16.
Поред делова из члана 14. овог закона, уз пријаву за признање колективног жига прилаже се
општи акт о колективном жигу.
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.
Регистар пријава
Члан 17.
У Регистар пријава уписују се подаци о битним деловима пријаве из чл. 13, 14. и 16. овог
закона и други прописани подаци.
Датум подношења пријаве
Члан 18.
Пријава се заводи у Регистар пријава само ако садржи битне делове пријаве из чл. 13. и 14.
овог закона.
На пријаву која садржи делове из става 1. овог члана уписује се број пријаве и датум и час
њеног пријема у надлежном савезном органу и о томе се подносиоцу пријаве издаје потврда.
Ако пријава не садржи делове из става 1. овог члана, надлежни савезни орган ће позвати
подносиоца пријаве да у року од 30 дана од дана пријема обавештења отклони недостатке због
којих пријава није могла бити уписана у Регистар пријава. Ако подносилац пријаве у одређеном
року отклони недостатке, таквој пријави признаће се као датум подношења пријаве датум
пријема у надлежном савезном органу поднеска којим се недостаци отклањају, о чему ће се
донети посебан закључак и пријава уписати у Регистар пријава.
Право првенства
Члан 19.
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 касније поднела пријаву.
Члан 20.
Припаднику земље Париске уније који је у некој земљи чланици поднео уредну пријаву
признаће се у Југославији право првенства од датуме подношења те пријаве ако у Југославији
за исти знак поднесе пријаву у року од шест месеци од дана подношења пријаве у односној

земљи, а у захтеву за признање жига назначи датум подношења, број пријаве и земљу у којој је
пријава поднесена.
Припадник земље Париске уније из става 1. овог члана дужан је да у року од три месеца од
дана подношења пријаве у Југославији достави надлежном савезном органу препис те пријаве,
оверен од надлежног органа земље чланице Уније у којој је пријава поднета (приоритетно
уверење) и оверен превод те пријаве.
Члан 21.
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
Југославији или у другој земљи чланици Париске уније, може у пријави тражити признање права
првенства од дана прве употребе тог знака.
Подносилац пријаве из става 1. овог члана уз пријаву доставља потврду надлежног органа
земље чланице Париске уније 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 Југославији званично признат
међународни карактер издаје Привредна комора Југославије.
Члан 22.
Признањем права првенства из члана 21. овог закона не продужавају се рокови из члана 20.
овог закона.
Члан 23.
У пријави се не могу накнадно битно изменити изглед знака нити допунити списак робе,
односно услуга.
Не сматра се изменом знака у речи исписивање знака посебним типом слова.
Члан 24.
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 или другог спора, уз обавезу подношења доказа о постојању спора;
2) ако је поднесен захтев за међународно регистровање жига;
3) ако је, сагласно другим прописима, неопходно извршити хитну регистрацију, уз обавезу
подношења посебног захтева за то.
У случајевима из става 2. овог члана подноси се захтев за испитивање пријаве по хитном
поступку, за шта се плаћа посебна такса.
Испитивање уредности пријаве
Члан 25.
Пријава је уредна ако садржи битне делове из чл. 13, 14. и 16. овог закона, доказ о уплати
таксе за пријаву и друге прописане податке.
Ако утврди да пријава није уредна, надлежни савезни орган ће писмено (резултатом
испитивања), уз навођење разлога, позвати подносиоца пријаве да је уреди у року који
надлежни савезни орган одреди.
На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни савезни орган ће продужити рок из
става 2. овог члана за време које сматра примереним.
Ако подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву или не плати таксу за њено
уређивање, надлежни савезни орган ће закључком одбацити пријаву.
У случају из става 4. овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у
пређашње стање, у року од шест месеци од дана достављања закључка о одбацивању.
Испитивање услова за признање права
Члан 26.
Ако је пријава уредна у смислу члана 25. овог закона, надлежни савезни орган испитује да ли
су испуњени услови за признање жига.
Члан 27.
Ако утврди да пријава не испуњава услове за признање жига, надлежни савезни орган ће
писмено (резултатом испитивања) обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се
жиг не може признати и позваће га да се у року који надлежни савезни орган одреди изјасни о
тим разлозима.
На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни савезни орган ће продужити рок из
става 1. овог члана за време које сматра примереним.

Надлежни савезни орган ће решењем одбити захтев за признање жига ако се подносилац
пријаве уопште не изјасни или ако се изјасни, а надлежни савезни орган и даље сматра да се
жиг не може признати.
Надлежни савезни орган ће донети решење о делимичном усвајању захтева за признање
жига ако се подносилац пријаве уопште не изјасни или ако се изјасни, а надлежни савезни
орган сматра да се жиг може признати само за поједину робу, односно услугу.
Ако се подносилац пријаве не изјасни, а надлежни савезни орган донесе решење из ст. 3. и 4.
овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у пређашње стање у року од
шест месеци од дана достављања решења о одбијању захтева за признање жига.
Решење о признању жига
Члан 28.
Ако пријава испуњава услове за признање права, надлежни савезни орган закључком позива
подносиоца пријаве да плати таксу за првих десет година заштите и трошкове објаве жига и да
достави доказе о извршеним уплатама.
Надлежни савезни орган ће закључком одбацити пријаву ако подносилац пријаве у
остављеном року не достави доказе о извршеним уплатама из става 1. овог члана.
У случају из става 2. овог члана, подносилац пријаве може поднети предлог за повраћај у
пређашње стање у року од шест месеци од дана достављања закључка о одбацивању пријаве.
Упис жига у Регистар жигова
Члан 29.
Кад подносилац пријаве достави доказе о извршеним уплатама из члана 28. став 1. овог
закона, надлежни савезни орган доноси решење о признању жига и признато право с
прописаним подацима уписује у Регистар жигова.
Издавање исправе о жигу и објављивање признатог права
Члан 30.
Носиоцу жига издаје се исправа о жигу, а признато право објављује у службеном гласилу.
IV. САДРЖИНА, СТИЦАЊЕ И ОБИМ ПРАВА
Члан 31.
Носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе,
односно услуга на које се тај знак односи и да другим лицима забрани да исти или сличан знак
неовлашћено користе за обележавање исте или сличне робе, односно услуга.
Право из става 1. овог члана обухвата и употребу знака заштићеног жигом на средствима за
паковање, каталозима, проспектима, огласима и другим облицима понуде, на упутствима,
фактурама, у кореспонденцији и у другим облицима пословне документације, као и на увезеној
роби, односно услугама.
Права из ст. 1. и 2. овог члана има и подносилац пријаве од датума подношења пријаве.
Члан 32.
Ако се знак заштићен жигом састоји из речи или слова, или комбинације речи и слова,
заштита обухвата те речи, слова и комбинације, њихове транскрипције или транслитерације,
исписане ма којим типом слова, у ма којој боји или изражене на било који други начин, чак и ако
се додају речи "тип", "начин", "по поступку" и сл.
Члан 33.
Знак заштићен жигом који садржи натписе, речи или комбинације слова не искључује право
другог лица да под истим натписом, речима или комбинацијама слова ставља у промет своју
робу, односно услуге, ако ти натписи, речи или комбинације слова представљају његово име,
фирму или назив који нису стечени на несавестан начин.
Члан 34.
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.
Члан 35.
Жиг се стиче уписом признатог права у Регистар жигова, а важи од датума подношења
пријаве.
Члан 36.
Жиг траје десет година, рачунајући од датума подношења пријаве, с тим што се његово
важење, уз плаћање одговарајуће таксе, може продужавати неограничен број пута.
Члан 37.

Носилац жига дужан је да жиг користи.
V. ПРОМЕТ ПРАВА
Члан 38.
Жиг, односно право из пријаве може бити предмет уговора о преносу права, лиценци, залоги,
франшизи и сл.
Уговор из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и уписује у одговарајући
регистар на захтев једне од уговорних страна.
Уговор из става 1. овог члана који није уписан у одговарајући регистар не производи правно
дејство према трећим лицима.
Пренос права
Члан 39.
Носилац жига, односно подносилац пријаве може уговором пренети жиг, односно право из
пријаве, и то за све или само за неку робу, односно услугу.
Уговор о преносу права из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и мора
садржати: назначење уговорних страна, број жига или број пријаве и висину накнаде ако је
уговорена.
Колективни жиг и право на његово коришћење не могу бити предмет уговора о преносу
права.
Лиценца
Члан 40.
Носилац жига, односно подносилац пријаве може уступити право коришћења жига, односно
права из пријаве.
Уговор о лиценци из става 1. овог члана саставља се у писменој форми и садржи време
трајања лиценце, обим лиценце и висину накнаде ако је накнада уговорена.
Колективни жиг не може бити предмет уговора о лиценци.
VI. ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан 41.
Жиг престаје истеком рока од десет година за који је плаћена 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
савезном органу поднеска о одрицању;
2) на основу судске одлуке, односно одлуке надлежног савезног 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, односно смрти, осим ако је жиг прешао на правне следбенике правног лица,
односно наследнике физичког лица.
Члан 42.
Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица (лиценца, залога или
др.), носилац жига не може се одрећи жига без писмене сагласности лица на чије име је
уписано то право.
Ако носилац жига у одређеном року не плати прописану таксу, а у Регистру жигова је уписана
лиценца, залога или неко друго право у корист трећег лица, надлежни савезни орган ће то лице
обавестити да није плаћена такса и да је може платити у року од шест месеци од дана пријема
обавештења и тиме одржати важење жига.
Члан 43.
Ако жиг престане због неплаћања прописане таксе, носилац жига има искључиво право да
захтева у року од једне године од дана престанка важења жига, да се жиг, уз поновно
подношење пријаве, поново региструје на његово име за исту робу односно услуге.
VII. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ЖИГА, ОДНОСНО
МЕЂУНАРОДНОГ РЕГИСТРОВАЊА
Члан 44.
Решење о признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију може се
огласити ништавим, у целини или само за неку робу, односно услуге, ако се утврди да у време
доношења решења нису били испуњени услови за признање жига предвиђени овим законом.
Члан 45.

Решење о признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију, може се
огласити ништавим за све време трајања заштите, и то по службеној дужности, на предлог
заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, предлог за оглашавање ништавим решења о
признању жига, односно међународно регистровање жига за Југославију, на основу члана 5.
став 1. тач. 8. и 9. овог закона, може поднети само носилац права на раније регистровани жиг
или лице које он овласти, осим ако се у року од пет година пре подношења предлога за
оглашавање ништавим није противио употреби касније регистрованог жига чији је подносилац
пријаве био савестан.
Уз предлог за оглашавање ништавим решења о признању жига, односно међународног
регистровања жига за Југославију подносе се одговарајући докази.
Члан 46.
Ако подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признању жига, односно
међународног регистровања жига за Југославију у току поступка одустане од свог предлога,
надлежни савезни орган може наставити поступак по службеној дужности.
Члан 47.
VIII. ПРЕСТАНАК ЖИГА ЗБОГ НЕКОРИШЋЕЊА
Члан 47.
Надлежни савезни орган може, на захтев заинтересованог лица, донети решење о престанку
жига ако носилац жига или лице које је он овластио без оправданог разлога није на домаћем
тржишту користило жиг за обележавање робе, односно услуга на које се жиг односи, и то
непрекидно у трајању од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, 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 дужни су да докажу да жиг користе.
Коришћењем жига, у смислу става 1. овог члана, сматра се и јавно оглашавање робе,
односно услуга на које се предметни жиг односи у службеном гласилу надлежног савезног
органа или у другим средствима јавног информисања у Југославији.
Право на коришћење колективног жига може престати и ако се колективни жиг употребљава
противно општем акту о колективном жигу.
Члан 48.
У случају из члана 47. овог закона жиг престаје да важи наредног дана од дана
правноснажности решења о престанку жига због некоришћења.
IX. ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА
Заштита у случају повреде жига
Члан 49.
Лице које повреди жиг или право из пријаве одговара за штету по општим правилима о
накнади штете. Ако је штета проузрокована намерно, накнада штете може се захтевати до
троструког износа стварне штете и измакле користи.
Одговорност за повреду права из става 1. овог члана не искључује одговорност за дело
нелојалне конкуренције.
Лице чије је право повређено може, поред накнаде штете, тражити да се лицу које је
повредило његово право забрани даље вршење радње којом се чини повреда и да се пресуда
којом се утврђује повреда објави о трошку туженог.
Члан 50.
Повредом жига или права из пријаве сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног
знака од стране било ког учесника у промету, у смислу члана 31. овог закона, као и
неовлашћено располагање заштићеним знаком.
Повредом из става 1. овог члана сматра се и подражавање заштићеног знака.
Приликом утврђивања да ли постоји повреда жига, суд нарочито води рачуна о томе да ли
постоји истоветност или битна сличност у смислу члана 32. овог закона.
Члан 51.
Тужбу због повреде жига може поднети носилац жига, подносилац пријаве и стицалац
искључиве лиценце.
Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд може прекинути до одлуке надлежног
савезног органа о признању жига.
Члан 52.

Тужба због повреде жига, односно повреде права из пријаве може се поднети у року од три
године од дана када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најдоцније у року од пет година
од дана учињене повреде.
Члан 53.
Тужбом због повреде жига, односно повреде права из пријаве, може се тражити да суд
одреди привремену меру забране вршења радњи којима се повређује жиг, односно право из
пријаве и меру привременог одузимања робе или искључења из промета робе која повређује та
права.
Изузетно, привремена мера се може тражити и пре подношења тужбе, под условом да се
тужба поднесе у року од 15 дана од дана подношења захтева за одређивање привремене мере.
У случају истоветности или битне сличности у смислу члана 32. овог закона, суд је обавезан
да одреди привремену меру из ст. 1. и 2. овог члана.
Жалба противрешења којим се одређује привремена мера не задржава извршење решења.
Поступак по тужби због повреде жига, односно повреде права из пријаве, је хитан.
Оспоравање жига
Члан 54.
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 тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве,
односно носиоца права само ако докаже да је тај знак био општепознат за обележавање његове
робе, односно услуга пре него што је тужени поднео пријаву.
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.
Члан 55.
Ако се судском одлуком усвоји тужбени захтев из члана 54. овог закона, надлежни савезни
орган ће по пријему пресуде, или на захтев тужиоца, уписати тужиоца у одговарајући регистар
као подносиоца пријаве, односно носиоца жига.
Члан 56.
Право које је треће лице прибавило од ранијег подносиоца пријаве, односно носиоца жига из
члана 54. овог закона важи и према новом подносиоцу пријаве, односно носиоцу права само ако
је било уписано у одговарајући регистар или уредно пријављено за упис пре подношења тужбе
из члана 54. овог закона.
X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 нових динара казниће се за привредни преступ
предузеће или друго правно лице које на било који начин прописан овим законом повреди жиг,
односно право из пријаве (члан 50).
Новчаном казном од 500. до 5.000 нових динара казниће се за радње из става 1. овог члана и
одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Члан 58.
Новчаном казном од 1.000 до 15.000 нових динара казниће се за прекршај предузеће или
друго правно лице које се неовлашћено бави заступањем страних правних и физичких лица
(члан 11).
За радње из става 1. овог члана новчаном казном од 500 до 1.500 нових динара казниће се и
одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 500 до 1.500 нових динара казниће се за прекршај физичко лице које се
неовлашћено бави заступањем страних правних и физичких лица.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Носиоци жигова уписаних у Регистар жигова закључно с бројем 30.000 дужни су да поднесу
захтев за обнову предмета до истека рока важења жига. У противном, жиг престаје да важи.
Уз захтев из става 1. овог члана достављају се регистарски број жига, подаци о носиоцу жига,
изглед знака, списак робе, односно услуга на које се знак односи, сврстаних према класама из
Ничанског аранжмана о међународној класификацији робе, односно услуга и други прописани
подаци.

Обнављање предмета жигова не утиче на право првенства и друга стечена права.
Члан 60.
Регистровани жигови који важе на дан ступања на снагу овог закона остају и даље на снази и
на њих ће се примењивати одредбе овог закона.
Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве за признање жига поднесене до дана
ступања на снагу овог закона, а по којима управни поступак није окончан.
Члан 61.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 62.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити проналазака,
техничких унапређења и знакова разликовања ("Службени лист СФРЈ", бр. 34/81, 3/90 и 20/90)
које се односе на жигове.
Члан 63.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".
ИЗМЕНЕ
Члан 57. Закона о изменама савезних закона којима су одређене новчане казне за привредне
преступе и прекршаје
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 28/96.
Члан 57.
У Закону о жиговима ("Службени лист СРЈ", бр. 15/95):
1) у члану 57. у ставу 1. речи: "5.000 до 50.000 нових динара" замењују се речима: "15.000 до
150.000 нових динара", а у ставу 2. речи: "500 до 5.000 нових динара" - речима: "1.500 до 15.000
нових динара";
2) у члану 58. у ставу 1. речи: "1.000 до 15.000 нових динара" замењују се речима: "3.000 до
45.000 нових динара", а у ст. 2. и 3. речи: "500 до 1.500 нових динара" - речима: "1.500 до 4.500
нових динара".

