
ЖИГОВИЖИГОВИ

Видиш ли све ове жигове ?
Свијет је пун жигова!

Кад смо код тога, морамо
да одлучиmo шта ће бити

наш жиг.

Ми ћемо, Пинг Понг,
ући у историју…

Шта су ти жигови о
којима Марко прича?

Стварно
јесте!

САЗНАЈ ОВДЈЕ!
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О

ЖИГОВИМА.!



Јеси ли сигуран да је ово
право мјесто?

Да, то је мјесто гдје праве
мајице по наруџби.

Супер! То је
управо оно што

нам треба!

Размислите,
наручимо чисто
бијеле мајице…

ПИНГ ПОНГ
ОСМИСЛИ ДИЗАЈН…

МИ ИХ ОСЛИКА-
ВАМО И НА ЊИХ
СТАВЉАМО НАШ
ЖИГ И…

ПРОДАЈЕМО ИХ
НА УЛИЦИ!

Ево га!

МАЈИЦЕ
ПО СУПЕР

ПОВОЉНОЈ
ЦИЈЕНИ



Надам се да ће успјети! Борићемо се са
конкуренцијом неких веома познатих

жигова !

Али они немају тим попут нашег…

Мислим да би требало
да буде довољно мјеста

за све.

Познати жигови
већ имају своје

мјесто…

Јесте ли чули о
најновијем послu

Трики Рикија?
КОПИРА ПОЗНАТЕ

ЖИГОВЕ …
И ПРОДАЈЕ РОБУ…

КАО ДА СУ
ОРИГИНАЛИ!

А с обзиром да ће наше
мајице бити јединствене…

Биће мјеста и
за нас!



Рики је преварант! Показаћемо му да
можемо да поштено

зарађујемо…

И то са нашим
жигом !

Поздрав свима! Била сам у заводу
за регистрацију жигова …

Жиг може бити ријеч,
фигура, етикета, звук, знак у

три димензије…

То је оно по чему се неки производ означава као
производ те особе или предузећа, како га не би, грешком,

замијенили са другим!

ШТА ЈЕ ЖИГ ?ШТА ЈЕ ЖИГ ?

А, ево долази и
Чули…Вриједним

радом…

Жиг је сваки знак који се користи у

трговини како би се направила

разлика између роба и услуга једне

особе или предузећа и роба и услуга

других



Ако људи могу да
препознају производ
који желе, онда могу

да га траже.

АКО ЈЕ ПРОИЗВОД ДОБРО ПРИХВАЋЕН, ЉУДИ
ЋЕ ПРЕПОЗНАВАТИ ЖИГ, КОЈИ ЋЕ И САМ

ПОСТАТИ ПОЗНАТ ТЕ ЋЕ МУ ПОРАСТИ
ВРИЈЕДНОСТ.

Ako размислите о томе на други начин, без жига
нико неће препознати производ.

Због тога је тако
важно да се има жиг!

Чоколада је, веома je
укусна, али не могу се
сјетити робне марке...

Жао ми је, не
могу да погодим!

ЖИГ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ДА БИ
СЕ РАЗВИО ИМИЏ И СТИЛ
ОДРЕЂЕНОГ ПРОИЗВОДА.

То звучи
јасно.

Најбољи
Старбургер

Никада није
било јасније!

Тако је, а сам трговац може да рекламира свој жиг
оглашавањем.



Дакле, запамтите, друштво, ако жиг постане
познат, људи ће да га препознају

и примјећују, и…

Али станите мало… шта ако други
копирају или имитирају наш жиг?

Доћи ћемо до самог врха!

Они треба да буду
знаци

препознавања, а не
забуне.

Али шта ако нас,
ипак, копирају или

имитирају?

То није дозвољено, жигови морају
да буду посебни, и морају да се

разликују од свих других
који постоје.

Запљена и казна? Зашто
толика казна, кад ми је

посао тако мали?

Да бисте заштитили
свој жиг, прво морате

да га региструјете.

Ухх! А ако га нисам
регистровао?

Да, варалице
једна!

Кривотворење је
озбиљан прекршај,

господине…

ПРИЈАВЉУЈЕМО ИХ ОРГАНИМА ВЛАСТИ ЗБОГПРИЈАВЉУЈЕМО ИХ ОРГАНИМА ВЛАСТИ ЗБОГ
КРШЕЊА ЗАКОНА.КРШЕЊА ЗАКОНА.

Зарадићемо
новац!



Не можеш да га
заштитиш! 1

Регистрацијом ти постајеш
одговоран и задужен за тај жиг

.

Једини који има право
да га користи.

Регистрација важи десет
година, али може стално да се

обнавља 2

Сви морамо да предложимо ријечи које
се допадају потрошачима, а онда да

изаберемо најбољу.

1 У неким земљама могуће је заштитити нерегистроване жигове.

2 У неким земљама период регистрације је дужи.

Морате да запамтите да
потрошачи вежу жиг за

производ.

Требали бисмо да
осмислимо наш жиг

и одмах га
региструјемо.

Изволите, овуда
молим вас!

Да ли то важи за
цијели живот?

Постајеш
његов

власник…



Шта мислите
да то буде

А, шта мислите
да га назовемо

Упс !
Извините…

Осим, наравно,
уз дозволу
власника.

МОЖЕШ ДА ДАШ
ДОЗВОЛУ?

Да, познат је у
цијелом свијету!

Зар заборављаш да не
можемо да користимо жиг
који је већ регистрован?

Шта, мислиш
као, Reebok

заштитни знак
у ТВ

рекламама…?

Звучи као
неки

лијек.

БАМАЧУПИН?
БАМАЧУПИН?

Од наших
имена:
Баби,
Марко,
Чули,
Пинг Понг…

Сугестивни или они
који подсјећају на
нешто. Такви називи
упућују на квалитет
производа или услуге:

Произвољни. Они знакови
гдје називи не описују и
не сугеришу квалитет
производа или услуге:

Маштовити и измишљени.
Без икаквог конкретног
значења:

Постоје разне
врсте жигова

Slastno��

KRCKOKRCKO

KINGKING
KrunaKruna

LabudLabud

kkkk



Бити власник жига исто је
као бити власник 

аутомобила.

Али можемо да му 
одредимо цијену тако да 

остваримо добит?

Хајдемо друштво, 
морамо да одлучимо

какав ће нам бити 
жиг !

Зашто не бисмо узели
моје име,

Зашто да не? То је
произвољан жиг?

Ха, ха…

А зашто не
МАРКО 

ТАШТИНА?

То зависи о тржишној вриједности жига, и због тога је
углед тако важан, сјећате се?

ЖИГ ЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНА,
ПОКРЕТНА ИМОВИНА.

ЖИГ, КАО И СВАКА ДРУГА
РОБА, ЈЕ УНОВЧИВ 

Ради се о нечему што можете да продате 
или  дозволите некоме да користи на 

одређено вријеме, под условом да 
плати кориштење.

k



Не морам бити ја!
Могло би бити и 
Чули Сезам!Чули Сезам!

Не!

Чули Сезам је моје име, то је
попут мог властитог жига, ја

га посједујем, и не бих ти 
дозволила да га користиш.

Постоје и забране
за регистрацију жига,

које се разликују
овисно зависно од 

законима сваке земље
појединачно.

ЗЗа више информација,
посјетите локални завод
за жигове у вашем граду.

А шта мислите да
наш жиг буде 

FORFORLLIFE?IFE?

Свиђа ми се 

FORFORLLIFEIFE !!
FORFORLLIFEIFE !!®

cа ознаком ® што значи
“регистрован”.

FORFORLLIFEIFE
oдјећа за живот,
FORFORLLIFEIFE, bолим
FORFORLLIFE IFE носим... 

Тако је! Сада само треба да га
дизајнирамо и региструјемо!

Али пазите…



Наше мајице ће бити FORFORLLIFEIFE®, али шта ако неко
понуди FORFORLLIFEIFE® карамеле, на примјер?

То може да уради зато што се ради о 
различитом производу, који нема 
никакве везе са нашим мајицама.

Нема ризика од забуне када производи немају
ништа заједничко, као на примјер аутомобили

и фотоапарати. Различити производи су 
разврстани у различите категорије.

А ко одлучује о категоријама?

Ово је наша пријава…

И, ако могу да добијем  
овјерену копију, молим вас.

Добро Шта 
сада?

КАТЕГОРИЈЕ ПРОИЗВОДА УТВРЂЕНЕ
СУ СПОРАЗУМОМ О МЕЂУНАРОДНОЈ

КЛАСИФИКАЦИЈИ ИЗ НИЦЕ 

СПОРАЗУМ О 

МЕЂУНАРОДНОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 

ИЗ НИЦЕ 

Уред за 
регистрацију

жигова



Морамо да објавимо
пријаву у гласнику уреда за

жигове.  

Да би свако ко има приговор, односно ко је 
против нашег жига могао да о томе обавијести

завод за жигове.
А ако нико није 

против?

У том случају уред уред провјерава да ли је пријава
исправна.

Наш производ је добио svoj
регистровани жиг…

Било је много рада и труда, али наш жиг има
углед и сада… Сви зарађујемо!

Људи га препознају и 
траже…

Зашто?

Након неког времена…

FORFORLLIFEIFE®
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