ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА
Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд
(попунити на рачунару)
1. Подносилац пријаве: име и презиме/пословно име, улица и број, поштански број, место,
држава пребивалишта/седишта:

телефон:
e-mail:
факс:
2. Пуномоћник: име и презиме/пословно име, улица и број, поштански број, место, држава
пребивалишта/седишта:

телефон:
e-mail:
факс:
3. Подаци о заједничком представнику ако постоји више подносилаца пријаве:

телефон:
e-mail:
4. Пријава се подноси за (уписати X):
индивидуални жиг
колективни жиг
a)
жиг гаранције
вербални знак (знак у речи)
графички знак; боју, комбинацију
боја
б)
комбиновани знак
тродимензионални знак
другу врсту знака (навести коју)
5. Назначење боје, односно боја из којих се знак
састоји:

факс:
в) изглед знака:

6. Транслитерација знака*:
7. Превод знака*:
8. Опис знака:

9. Заокружити бројеве класа робе и услуга према Ничанској класификацији :
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
24
25 26 27 28 29 30 31
32 33
34 35 36 37 38 39 40
10. Затражено право првенства и основ:

18
41

19
42

20
43

21
44

*Попунити само ако је знак или елемент знака исписан словима која нису ћирилична или латинична

22
45

23

11. Плаћене таксе:

Динара

Потпис подносиоца захтева

а) основна такса
б) за________класа
в) за графичко решење

* Печат, уколико је потребан у складу са законом

УКУПНО

ПОПУЊАВА ЗАВОД
Прилози уз захтев:
Примерак знака
Број пријаве жига:
Списак робе и услуга**
Ж-_________/___
Пуномоћје
Датум подношења:
Генерално пуномоћје раније приложено

________________________

Пуномоћје ће бити накнадно достављено
Општи акт о колективном жигу/жигу гаранције
Доказ о праву првенства
Доказ о уплати таксе

**Уз заокруживање броја класе робе/услуга Ничанске класификације у рубрици 9 доставља се и списак који
садржи конкретне називе робе коју подносилац пријаве производи, односно услуга које пружа. У циљу
одређења обима заштите која се стиче жигом, списак треба да садржи јасне и прецизне називе робе и
услуга. У ту сврху могу се користити појмови из детаљне Листе роба и услуга или MGS Manager апликације,
доступних на сајту Завода. Уколико се у списак уносе термини из Листе класа Ничанске класификације,
заштита обухвата само тако именоване, конкретне робе/услуге у њиховом јасном и недвосмисленом
значењу.

