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Увод 

Жиг је знак којим предузећа означавају своје производе или услуге како би 

се разликовали од производа и услуга које нуде друга предузећа. Власник 

има искључиво право користити жиг у односу на те производе и услуге. 

Стога је прије регистровања новог жига неопходно провјерити да ли је он 

слободан за употребу, што значи да не смије бити сличан или исти као било 

који постојећи жиг (регистрован или у поступку регистрације) у односу на 

категорију производа или услуга за који се нови жиг пријављује. 

Регистрација жига је један од најснажнијих начина заштите бренда, начин да 

се осигура да га нико други не користи. Ако не региструјете свој жиг, то 

конкуренти могу учинити и на тај начин стећи ваша права на истицање 

својих производа и услуга.  

Када је жиг регистрован, важно је редовно провјеравати базе података које 

садрже регистроване жигове како би провјерили да слични или идентични 

жигови нису регистровани. С обзиром на то да то може утицати на ранија 

права власника и повреде истих, редовно провјеравање база података, те 

правовремено улагање приговора, спречава незаконите регистрације.    

Ове базе података су, такође, одличан извор пословних информација. 

Заправо, прегледом жигова које региструју конкуренти можете добити 

одређене увиде у њихову трговачку стратегију, нпр. какве врсте производа 

или услуга ће доћи на тржиште, те на којим подручјима их намјеравају 

пласирати. 

Жигови такође имају велику важност у пројектима финансираним од стране 

Европске уније (ЕУ), као што су Хорајзон 2020 (H2020) или програм за 

конкурентност предузећа, са посебним фокусом на сектор малих и средњих 

предузећа (COSME). Због тога, у случајевима будуће комерцијализације тих 

производа или услуга, уколико се користи назив пројекта, он треба бити 

слободан у категоријама производа или услуга за које се намјерава 

користити2.  

1. Врсте жигова 

Жиг се може састојати од било каквих знакова који се могу представити у 

било којем облику употребом доступне технологије, све док је то 

представљање јасно, прецизно, самостално, приступачно, разумљиво, трајно 

и објективно. Прецизно речено, употребом личних имена, дизајна, слова, 

бројева, укључујући облике производа или њихово паковање, обезбјеђује се 

да такви знакови разликују добра и услуге једне компаније од добара и 

услуга осталих предузећа. Најчешће врсте жигова су:   

                                       
2
 Више информација потражите овдје. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-definition
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 Вербални - који садрже слова, бројеве или комбинацију слова, 

бројева и ријечи;  

 Фигуративни - који се састоје од нестандардних знакова, 

стилизације, распореда, графичке особине или боје, укључујући и 

жигове који се састоје искључиво од фигуративних елемената или 

фигуративног жига који се састоји од комбинације вербалних и 

фигуративних елемената; 

 Други знакови - који могу бити регистровани као жигови, укључују 

боје или комбинације боја, тродимензионалне жигове, жигове по 

облику, позицији, текстури, покрету, мултимедијалне жигове, звучне и 

холограм жигове. 

2. Производи и услуге 

Сваки жиг који се пријављује за регистрацију треба имати одређен опсег 

производа и/или услуга за које се намјерава користити у пословању, или 

трговини. У суштини, жиг је повезан с производима и услугама за које се 

пријављује, те добија искључиву заштиту само за те производе и услуге3.  

3. Класификација жигова 

Приликом подношења захтјева за жиг, подносилац треба приложити попис 

производа и/или услуга за које намјерава користити тај жиг.  

Ничеански споразум је успоставио међународну класификацију производа 

и услуга у сврху регистрације жигова под називом Ничеанска 

класификација. Ова класификација се примјењује на све врсте жигова и 

служи за одређивање обима заштите жига. Она подносиоцима захјева за жиг 

код одређивања производа и услуга за које ће се жиг користити у 

одговарајућим категоријама, пружа опште информације о врстама производа 

(категорија 1-34) и услуга (категорија 35-45) које припадају свакој 

категорији. 

4. Претраживање кодова Ничеанске класификације 

Постоје три главна начина како пронаћи одређену класификацију користећи 

базу података Ничеанске класификације: 

                                       
3 Више информација о томе како презентовати листу услуга и сервиса потражите овдје. 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/goods-and-services
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4.1 Како користити функцију претраживања? 

Кликните на search (у лијевом менију) како бисте отворили интерфејс за 

претрагу. 

4.2 TMclass 

Канцеларија за Европску интелектуалну својину (EUIPO-European Union 

Intellectual Property Office), агенција задужена за жигове Европске уније, 

такође има велику базу података о класификацији (која укључује све 

појмове из Ничеанске класификације) која се зове TMClass. ТМClass је 

корисно средство за помоћ апликантима при класификацији робе и услуга 

приликом подношења пријава за жигове. Алат омогућава апликантима да 

упореде класификационе базе података у канцеларијама за жигове, које 

достављају податке ТMclass-у. Листе добара и услуга могу бити потврђене за 

прихватање од стране канцеларија учесника, а уколико га систем не 

прихвати, понудиће листу сличних термина. Уколико одаберете предложене 

термине, они ће аутоматски бити прихваћени од стране ЕУИПО.  

1. Претраживање путем 
кључних ријечи. 

2. Консултовање 
класификационих кодова 
и ручна претрага за кодом 
(кодовима). 

3. Консултовање алфабетске 
листе производа и сервиса 
у класификацији, с циљем 
проналаска релевантних 
кодова за будућу 
употребу. 

1. Унесите своје појмове за 
претраживање у за то 
предвиђено мјесто. 

2. Кликните на “Search” 

3. Резултати 

претраживања се 

приказују у за то 

предвиђеном дијелу 

странице. Кад кликнете 

на одређени 

резултат/код, систем 

вам даје значење тог 
кода. 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN
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ТМclass је интерфејс за Хармонизовану базу података (Harmonised Database, 

HDB) и портал са којег можете приступити класификационим базама 

података свих канцеларија учесника истакнутих на почетној страници, у 

циљу поједностављивања процеса пријаве. HDB садржи више од 78 000 

појмова који су претходно потврдиле Канцеларије за жигове ЕУ (Harmonised 

Offices) и које се могу претраживати путем ТМclass-а. Такође је могуће 

видјети услове робе и услуга које су прихватиле друге учесничке 

канцеларије. Доступан на 37 језика, дизајниран је тако да буде алат 

једноставан за употребу који нуди напредне функције за претраживање базе 

података, верификацију термина између различитих класификационих база 

података и за преводе термина. 

4.3 Goods and services builder 

Goods and services builder је алат који помаже корисницима да креирају 

листу добара и услуга који се могу примити за брзу апликацију. Овај алат се 

препоручује професионалним корисницима, јер понекад треба поднијети 

неколико захтјева одједном4.   

5. Претраживање фигуративних жигова на WIPO 

Поступак за претраживање фигуративних жигова је једноставан и објашњен 

испод. 

5.1 WIPO (World Intellectual Property Organization) 

Код претраживања фигуративних (графичких) жигова постоји могућност 

употребе Бечке класификације. Овај међународни класификациони систем 

је уведен Бечким споразумом и омогућује класификацију фигуративних 

елемената жигова. Класификацију слика обично ради изабрана канцеларија 

приликом подношења новог захтјева5. 

Бечка класификација представља хијерархијски систем који иде од општег 

према одређеном, класификујући графичке елементе жигова у категорије, 

подјеле и дијелове на основу њиховог облика и изгледа. 

Како би претраживали графичке елементе користећи Бечку класификацију, 

подносиоци захтјева прво треба да као критеријуме претраживања одреде 

кодове Бечке класификације који су релевантни за изглед жига који се 

претражује. Ови критеријуми се такође могу комбиновати са другим 

елементима који ће омогућавати боље претраживање (нпр. назив жига, 

власника, заступника…). 

                                       
4 Информације о томе како направити, прилагођавати и управљати листом добара и услуга 

можете добити овдје. 
5 Да бисте претраживали под Бечком класификацијом, препоручује се да контактирате 

стручњака или да провјерите у својој националној IP канцеларији (Завод за интелектуалну 
својину) да ли пружа такву услугу. 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/vienna/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-goods-and-services-builder
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Једном кад су кодови Бечке класификације пронађени, можете их користити 

за претраживање TMview базе података. 

 

6. Претраживање жигова на TMview 

6.1 Претраживање на TMview 

TMview je интернет алат који омогућава бесплатно претраживање жигова. Он 

садржи све врсте жигова који се налазе у службеним базама података 

канцеларија учесница, EUIPO и WIPO. Овај алат се од стране националних 

канцеларија дневно ажурира и доступан је на више од 35 језика. Подаци 

више од 50 националних канцеларија су доступни на ТМview, укључујући 

податке од стране свих ЕУ канцеларија. ТМview се може користити за: 

 Провјеравање расположивости имена жига; 

 Проналазак информација о робама и услугама заштићених од стране 

конкурентских жигова; 

 Примање обавјести о изабраним жиговима у вези са промјеном 

статуса, промјеном имена и опозиционог периода;    

6.1.1 Употреба TMview 

Бази података ТМview може се приступити путем интернет страница било 

које од националних канцеларија што омогућава претраживање жига на 

Европском нивоу кроз EUIPO интернет страницу eSearch plus, кроз страницу 

Европске мреже жигова и дизајна (European Trade Mark and Design Network), 

кроз интернет странице канцеларија које учествују на интернационалном 

нивоу кроз WIPO сајт. 

  

1. Кликните на “Search” 
и унесите своје 
појмове за 
претраживање у за 
то предвиђен 
простор. 

2. Резултати/кодови се 
приказују ниже. Кад 
кликнете на 
одређени 
резултат/код систем 
вам нуди значење 
тог кода. 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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6.1.2 Стандардна и напредна претрага у TMview  

 
Стандардна претрага омогућава брзу претрагу, док напредна претрага 

омогућава прецизнију претрагу и могућност да се успостави више 

критеријума6.  

6.2 Обавјештења у TMview 

Допустите ТМview да вам помогне у праћењу конкуренције и надгледању 

других жигова. Можете креирати обавјештења у ТМview како би били у току 

са жиговима који вас интересују.  

Да бисте примали обавјештења, морате да се пријавите или региструјете. 

Кликните на Log in/Register са важећом имејл адресом и лозинком, како би 

примали обавјештења директно на регистровану имјел адресу. Када се 

претрага изврши, корисници могу креирати обавјештења у вези са сљедећим 

промјенама на датом жигу: 

 

 Промјене у имену власника жига 

 Промјене статуса жига 

 Обавјештења о истеку опозиционог периода 

6.3 Претраживање слика у TMview 

TMview омогућава претраживање слика притиском на икону камере. 

 

Унесите слику коју желите да претражујете на предвиђено мјесто. Користите 

увијек формат JPEG, PNG, GIF и TIFF екстензије, веће од 100x100 пиксела и 

са максималном величином од 2 мегабајта. 

6.3.1 Претрага по Бечком коду у TMview 

• Унесите жељени Бечки код у поље за претрагу употребом формата 

00.00.00. Можете да унесете дио означеног кода како би преузели све 

подкатегорије у категорији. 

                                       
6 Више информација o доступним критеријима претраживања можете пронаћи овдје. 

https://www.tmdn.org/tmview/login
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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• Није могуће претраживати по Бечком коду употребом само главне 

категорије, нпр. 01 ”небеска тијела, итд”. Спецификација претраге на 

другом нивоу, нпр. ”звијезде, комете” поново ће вратити све ознаке за 

одређену подкатегорију. Уношењем комплетног кода, нпр 01.01.12”, 

”Звијезде са са неједнаким тачкама”, пронаћи ћете ознаке садржане 

само у овој подкатегорији. 

• Имајте на уму да се Бечки код не може сам користити у претрагама. 

Мора да се користи у комбинацији са барем још једним критеријумом. 

Бечка класификација претраживања може се пронаћи у напредној функцији 

претраживача еSearch plus. EUIPO користи модификовану верзију Бечке 

класификације. Ова верзија је прилагођена специфичним потребама EUIPO. 

 

7. Претраживање жигова Европске уније преко eSearch plus 
базе података 

Жигови Европске уније у поступку регистрације, као и већ регистровани 

жигови могу се претраживати употребом eSearch plus базе података. 

eSearch plus база података обeзбјеђује свеобухватне информације о 

жиговима, дизајну, власницима и репрезентативности. Обезбјеђује брзу и 

успјешну претрагу унутар EUIPO базе података. 

7.1 Стандардна и напредна претрага 

Како извршити стандардну претрагу, напредну претрагу и детаљан приказ 

датотека можете пронаћи тако што ћете кликнути овдје. 

7.2 Alerts in eSearch plus 

Можете да поставите упозорења за праћење и надгледање табова ”жигови” и 

”дизајн” у eSearch plus. Упозорења се могу подесити из приказа листе и из 

детаљног приказа. Више информација о постављању обавјештења можете 

пронаћи овдје. 

7.3 Претраживање слика на eSearch plus 

eSearch plus користи технологију препознавања слика како би се пронашли 

жигови сличног изгледа. Ова опција је посебно погодна када жиг који се 

претражује има необичан или апстрактан облик који је тешко описати 

ријечима, или када постоји превише потенцијалних ријечи које би га 

описале7.  

  

                                       
7 За информације како успоставити стандардно и напредно претраживање слика погледајте 

овдје. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/esearch
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/setting-alerts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/searching-for-images-in-esearch-plus
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8. Претраживање употребом националне базе података 

Друга опција код претраживања жигова на националном нивоу је употреба 

националне базе података за жигове која је доступна на интернет страници 

канцеларије, углавном за земље које нису још чланице ТМview базе 

података. 

 

9. Претраживање интернационалних жигова 

Интернационални жигови могу се претраживати преко ТМview код избора 

WIPO канцеларије. Могу се такође претражити у Madrid Monitoru и Global 

Brand бази података, доступних на WIPO интернет страници. 

9.1 Madrid Monitor  

 

Madrid Monitor8 вам даје приступ детаљним информацијама о свим 

интернационалним жиговима похрањеним у WIPO Мадрид систему. Претрага  

је олакшана употребом интернационалног броја за регистрацију (International 

Registration Number IRN), имена власника или жига, слике, основне ознаке, 

класификације итд. Madrid monitor такође омогућава претрагу важећег 

закона, статуса апликације у реалном времену и регистрације како бисте 

добили електронско обавјештење сваки пут када се деси промјена у вези са 

интернационалном регистрацијом.  

9.2 Global Brand database 

Global Brand database (база података) омогућава корисницима претраживање 

жигова текстовно или преко слика.  

Омогућено је пет претраживачких могућности. 

                                       
8 Madrid Monitor је доступан овдје. 

http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
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 Бренд (текст, лого, или производ) 

 Имена (власник, или заступник) 

 Бројеви (публикације или број пријаве) 

 Датуми (регистрација, подношење захтјева, истек) 

 Категорије (Бечка или Ничеанска) 

 Земље (поријекло или ознака) 

 

Резултати се могу додатно филтрирати употребом пет филтер опција: 

 Извор (интернационални жигови, знакови или поријекла) 

 Слика (рангира слике по визуелној сличности) 

 Статус (активан, у току, или избрисан) 

 Поријекло (географско подручје поријекла) 

 Година подношења захтјева  

 Ознака (ознака земље) 

 Рок истека  

 Власник 

 Година регистрације 

 Ничеанска класификација 

 

Boolean operators9 се може користити у кругу претраге. Осим тога, 

интересантне могућности су укључене у текстовну претрагу како би се све 

поједноставило. 

 “Normal” опција омогућава претраживање тачно унесеног појма; 

 ”Phonetic” функција дозвољава претраживање појмова који звуче као 

унесени појам; 

 ”Fuzzy” омогућава претраживање појмова који су написани слично као 

унесени појам за претрагу. 

”Stemming” опција може бити одабрана да одобри подударање са другим 

унесеним појмовима. 

Нпр. претраживање појма ”интелектуално власништво” филтрирано од 

стране интернационалних жигова, обезбјеђује два резултата приказана 

одмах испод поља за претрагу и филтрирање. Резултате можете видјети 

овдје: 

 

                                       
9 Погледај текст на крају документа. 
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Када кликнете на резултат детаљније информације су доступне, као што се 

види испод: 

 

Резултати претраге се могу похранити за будућу употребу: 
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Boolean operators (Логички оператери) 

Логички оператери одређују односе између ријечи или групе ријечи, а 

унутар претраживача служе да прочисте претраживање. У зависности 
од начина на који их користимо, резултати претраживања могу се 

значајно разликовати. Најчешће се користе сљедећи логички 
оператери: 

 

- И (AND) - пресјек: упит враћа само оне документе који у себи 
садрже све комбиноване појмове. То сужава претраживање; 

Примјер: аутомобил И електрични 

 

- ИЛИ (OR) – упит враћа све документе који садрже барем један од 

услова. То проширује претраживање; 

Примјер: аутомобил ИЛИ возило ИЛИ електрични 
 

- НЕ (NOT) - искључивање: упит враћа само оне документе који 

не садрже појмове који слиједе након НЕ оператора. То сужава 
претраживање. 

Примјер: возило НЕ електрично 
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Извори 

За корисне информације на ову тему такође можете погледати: 

 EUIPO - базу података: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/databases 

 WIPO's “Trademark gateway”  

http://www.wipo.int/trademarks/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/databases
http://www.wipo.int/trademarks/en/
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КОНТАКТ 

За коментаре, сугестије или додатне информације, молимо контактирајте 

European IPR Helpdesk 

c/o infeurope S.A. 

62, rue Charles Martel 

L-2134, Luxembourg 

Email: service@iprhelpdesk.eu 

Tel: +352 25 22 33 – 333 

Fax: +352 25 22 33 – 334 

 

Др Бојан Ћудић 

Развојна агенција Републике Српске 

Саве Мркаља 16, 78000 Бања Лука 

БиХ, Република Српска 

Email: bojan.cudic @rars-msp.org 

Tel: +387 51 222-124 

Fax: +387 51 222 – 121 

 

O ЕВРОПСКОМ IPR HELPDESKU  

Европски IPR Helpdesk има за циљ подизање свијести о интелектуалној својини (IP) и правима 

интелектуалне својине (IPR), кроз пружање услуга, давање директних савјета и организовање тренинга о 

питањима интелектуалне својине и права интелектуалне својине садашњим и потенцијалним учесницима 

пројеката финансираних од ЕУ. Осим тога, Европски IPR Helpdesk пружа подршку малим и средњим 

предузећима која преговарају или закључују транснационалне уговоре о партнерству, нарочито кроз 

Европску мрежу предузетништва. Све услуге које се нуде су бесплатне.  

Линија за помоћ: Услуга Линијa за помоћ одговара на ваша питања из подручја интелектуалне својине у 

року од три радна дана. Молимо контактирајте нас кроз регистрацију на нашим интернет страницама 

(www.iprhelpdesk.eu), путем телефона или факса. 

Интернет странице: на нашим интернет страницама можете пронаћи детаљне информације и помоћне 

документе о различитим аспектима права интелектуалне својине, те управљања интелектуалном 

својином, нарочито у односу на посебна питања у вези са интелектуалном својином у контексту програма 

финансираних од стране Европске уније.  

Билтен: Будите у току с посљедњим новостима о интелектуалној својини, те читајте стручне чланке и 

студије случаја кроз пријаву на наш имејл билтен.   

Тренинзи: Дизајнирали смо каталог тренинга који се састоји од девет различитих модула. Уколико сте 

заинтересовани за организацију тренинга, довољно је да нам пошаљете имејл на training@iprhelpdesk.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/
mailto:training@iprhelpdesk.eu
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ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Овај рад је преведен од стране ЕУ амбасадора за заштиту интелектуалне својине др Бојана Ћудића 

(Развојна агенција Републике Српске), партнера Европске мреже предузетништва. Припремљени рад је 

изворно произашао из бесплатних материјала који су обезбјеђени од стране ЕU IPR Helpdesk (Европски 

савет за заштиту интелектуалне). Европски савет за заштиту интелектуалне својине није одговоран за 

било какву измјену или губитак значаја садржаја због прилагођавања. 

Европски пројекат помоћи IPR прима средства из програма Европске комисије за истраживање и 

иновације HORIZON 2020 у оквиру Споразума о Гранту бр. 641474. Њиме руководи Извршна агенција 

Европске комисије за мала и средња предузећа (EASME).  

Иако је овај извештај о стању развијен уз финансијску подршку ЕУ, његов садржај није и неће се 

сматрати службеним ставом EASME или Европске комисије. ЕАSME, Европска комисија, нити било које 

лице које дјелује у име ЕАSМЕ или Европске комисије, неће се сматрати одговорним за дјела која су 

учињена по основу овог садржаја. 

Иако Европски IPR Helpdesk настоји да пружи услугу високог нивоа, не може се дати гаранција о 

исправности, или потпуности садржаја овог водича, чланови IPR Helpdesk нису одговорни и не смију бити 

одговорни за било коју предузету активност која би могла настати на основу овог садржаја. 

Подршку коју пружа Европски савјет за заштиту интелектуалне својине не треба сматрати правном или 

савјетодавном природом. 
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