
Примери знакова који не могу бити заштићени жигом: 

Неподобни  

 

1. Знак који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање у промету робе, 

односно услуга једног физичког или правног лица од робе, односно услуга другог 

физичког или правног лица  

                      А      

              

 “Naši proizvodi su najjeftiniji” 

„ZA NAJLEPŠU KOSU“  

Генерички називи лекова, пестицида, ђубрива итд. нпр: Аzoxystrobin, 

METAMITRON 700 SC, Ampicilin, Timolol... 

2. Знак који је противан јавном поретку или прихваћеним моралним принципима 

 



            ZAJEBALO VEK 

3. Знак који се састоји искључиво од тродимензионалног облика одређеног 

природом робе или облика робе који је неопходан за добијање одређеног 

техничког резултата или од облика који битно утиче на вредност робе 

                   

 

4. Знак 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: 

 

ULTRACLEAN                                       за класе: 3, 5 МК 

                      за класу 29 МК 

           за класе: 7, 8, 9, 11, 21, 37 МК 



 SWEET                   за класе: 29, 30, 31, 32, 33 МК 

             

Београдски огласи                    за класе: 16, 35 МК 

                         за класе: 16, 35 МК 

 

5. Знак који је у свакодневном говору или у добрим трговинским обичајима постао 

уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга 

Мученица                    за класу 33МК 

 

FIRST MINUTE         за класу 39, 43 MK 

 LAST MINUTE          за класу 39, 43 MK 

 

 

6. Знак 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; 

 



             преваран за месо у класи 29. МК 

   преваран за храну за бебе у класи 5 МК 

 

Знак који садржи реч “coffee“ – а пријављен је за замену за кафу у класи 30 

МК 

7. Знак који садржи званичне знакове или пунцеве за контролу или гаранцију 

квалитета или их подражава, осим по писаном одобрењу надлежног органа: 

 

                  ISO14001                 
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                преваран за месо у класи 29 МК 

 

 

 

 

9. Знак који садржи државни или други јавни грб, заставу или симбол, назив или 

скраћеницу назива неке земље или међународне организације, као и њихово 

подражавање, осим по одобрењу надлежног органа односне земље или 

организације:  

 

    

 

 



  

 

10. Знак који представља или подражава национални или религијски симбол  

         

 

11. Знак који садржи лик или лично име лица може се заштитити само по писаној 

сагласности тог лица.  

Знак који садржи лик или лично име умрлог лица може се заштитити само по 

писаној сагласности родитеља, супружника и деце умрлог. 

Знак који садрж лик или лично историјске или друге умрле знамените личности 

може се заштитити уз дозволу надлежног органа и писане сагласности супружника 

и сродника до трећег степена сродства 

.     
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 KUSTURICA NO SMOKING ORCHESTRA 

 


