
                          Образац МЖ-1 

ЗАХТЕВ ЗА МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГА  
Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд 

 

Важне напомене уз захтев: 

У случају позитивног окончања поступка по пријави за међународно регистровање, Међународни биро 

(WIPO) региструје међународни жиг. Од тада почиње да тече рок од 12 одн. 18 месеци у коме га свака од земаља за 

коју је регистрован може привремено одбити због неког од разлога предвиђених чланом 6quinquies Париске 

конвенције. У случају да жиг не буде одбијен, његово важење постаје дефинитивно истеком наведених рокова или 

слањем обавештења од стране назначених земаља о одобрењу заштите. 

Када је међународна пријава поднета по основу домаће пријаве жига (а не по основу домаћег регистрованог 

жига) на тај начин регистрован међународни жиг остаје везан за правну судбину националне пријаве одн. 

регистрације жига у року од 5 година од датума међународне регистрације. Стога, ако домаћа пријава жига буде 

одбијена потпуно или делимично, иста судбина ће задесити и међународни жиг који ће бити брисан из међународног 

регистра у целини или ће његово важење бити ограничено на начин на који је окончана и домаћа пријава. 

Потребно је обавезно унети и телефон и имејл адресу, како подносиоца захтева, тако и 

пуномоћника (уколико се захтев подноси преко пуномоћника). 

 
(попунити рачунаром) 

1. Пословно име и седиште подносиоца пријаве, односно име и адреса физичког лица: 

 

 

 

телефон: e-mail: факс: 

2. Адреса за кореспонденцију: 

 

 

 

телефон: e-mail: факс: 

3. Пуномоћник (име и адреса):  

 

 

телефон: e-mail: факс: 

4.  Број и датум пријаве и регистарски број жига који служи као основ за међународно регистровање: 

 

 

 

 

5. Приоритет (земља, датум и број прве пријаве према члану 4. Париске конвенције) 

 

 

 

6. Репродукција знака 

 

8. Да ли се пријава подноси за (уписати X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални знак  

Колективни знак  

Знак гаранције  

Тродимензионални знак 
 

Музички знак 
 

9. Транслитерација знака:  

 

 

 

10. Превод знака на француски језик, ако је могућ: 

7. Hазначење боје, односно боја из којих се знак 

састоји:  
 



 

11. Списак производа и услуга на француском језику (ако простор није довољан, подноси се посебан списак, у 

два примерка): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Земље за које се подноси заштита назначити стављањем ознаке Х у затамњени квадрат. 

 Азербејџан  Грузије  Кенија  Монако  Сирија 

 
 Албанија  Грчка  Кина  Монголија  Словачка 

 Алжир  Данска  Кипар  Намибија  Словенија 

 Антигва и Барбуда  ДНР Кореја  Киргистан  Немачка  Судан 

 Аустрија  Европска Унија  Колумбија  Нови Зеланд  Тајланд 

 Аустралија  Египат  Куба  Норвешка  Таџикистан 

 Афганистан  Есватини   Луксембург  ОАПИ (афричка 

орг.за инт.својину 

 Тринидад и Тобаго 

 Бахреин  Естонија  Лаос  Оман  Тунис 

 Белорусија  Замбија  Лесото  Пакистан 

(од 24.5.2021. ) 

 Туркменистан 

 Бенелукс  Зимбабве  Летонија  Пољска  Турска 

 БИХ   Израел  Либерија  Португалија   Узбекистан 

 Кабо Верде  Индија  Литванија  Република Кореја  Уједињени 

Арапски Емирати 

(од 28.12.2021.) 

 Боцвана  Индонезија  Лихтенштајн  Руанда  Украјина 

 Брунеји Дарусалам  Иран  Мадагаскар   Румунија  Филипини 

 Бразил  Ирска  Мађарска   Руска Федерација  Финска 

 Бугарска  Исланд  Македонија  САД  Француска 

 Бутан  Италија  Малави  Самоа   Хрватска 

 Велика Британија  Јапан  Малезија  Сан Марино  Црна Гора 

 Вијетнам  Јерменија  Мароко  Сао Томе и 

Принципе 

 Чешка Република 

 Гамбија  Казахстан  Мексико  Јамајка  Швајцарска 

 Гана  Камбоџа  Мозамбик  Сијера Леоне  Шведска  

 Чиле  Канада   Молдавија  Сингапур  Шпанија 

13.  Прилози уз захтев: 

 

ПОТПИС  

 

 

 

Број примерака списка робе и услуга  

Пуномоћје  

Доказ о уплати таксе уз захтев 

 

 


