Q
A

За које производе се може поднети захтев за стицање жига?

Q
A

Ко може да аплицира за жиг?

Q
A
Q
A

Да ли постоји рок за подношење Захтева?

Q
А

Који су услови за стицање права коришћења жига?

Q

Како могу приступити Захтеву за стицање права коришћења жига?

Захтев може да се поднесе за све производе који се налазе на Листи производа –ЛИНК
Листа производа ће се временом ревидирати тако да је могуће увођење нових производа
на листу. Производи на листи су груписани према тарифним бројевима у складу са...
Право да аплицира за жиг могу остварити сви привредни субјекти регистровани у Регистар
у складу са законом којим се уређује поступак регистрације у Агенцији за привредне
регистре – чланови Коморе.
Не постоји рок за подношење захтева.

Како могу да приступим ценовнику?
Ценовник се налази на следећем линку
https://stvaranousrbiji.rs/wp-content/uploads/2021/01/stvarano-u-srbiji-cenovnik-odjanuara1.pdf
Услови су дефинисани чланом 5 Правилника и подразумевају да:
Право коришћења колективног жига „Чуваркућа“ додељује се производима и линијама
производа који:
 се производе на територији Републике Србије, су обухваћени Листом производа,
 су пласирани на тржиште најмање годину дана пре упућивања захтева за доделу
колективног жига,
 имају доминантно учешће српског рада и материјала,
 поседују натпросечни ниво квалитета на тржишту Републике Србије,
 су израђени од еколошки прихватљивих материјала (укључујући његову
амбалажу/паковање),
 поседују одговарајуће стандарде (сертификате) квалитета и менаџмента процеса и
система,
 се одликују бољом функционалношћу, вишом употребном вредношћу, високим
нивоом препознатљивости на тржишту, савременим дизајном и трајношћу.

Члан 6 Правилника

A

Захтев за стицање права коришћења жига „Чуваркућа“ се налази на следећем линку

Q

https://stvaranousrbiji.rs/kako-da-postanete-cuvarkuca/
Шта претпоставља услов доминантно учешће српског рада и материјала? Шта је
неопходан услов од 80%?

A

„Доминантно учешће српског рада и материјала“ представља учешће рада српских
држављана и материјала из Републике Србије у изради производа/ линија производа
минимално у износу од 80% од франко фабричке цене производа/ линије производа.
Изузетно, у случају више силе или када материјали коришћени у изради нису доступни у
Републици Србији, учешће рада српских држављана и материјала из Републике Србије у
изради производа/ линије производа не може бити испод 60% од франко фабричке цене
производа/линије производа.

Q

Која вредност се узима као референтна када се рачуна минимум од 80%
створене вредности приликом провере услова за добијање жига?

A

Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени производ
Члан 5 Правилника
произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена франко
фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све трошкове
(материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или за које
може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на комерцијалну
цену, не узимају се у обзир.

Q
A

На шта се односи појам домаћи рад?

Q
A

На шта се односи појам домаћи или страни материјал?

Q
A

Шта подразумева натпросечни ниво квалитета?

Q

Како могу поднети Захтев?

Термин Домаћи рад: „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња
делова који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као
резултат самог склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и
провером, као и уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени,
укључујући профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих
поступака.
Термин „материјал“ има следеће значење : - било који састојак, сировина,компонента
или део, итд, који је користи у изради финалног производа.
То су својства производа која га издвајају од конкуренције на тржишту, која су мерљива и
доказива.

Члан 5 Правилника

A

Захтев се подноси електронским путем на мејл адресу cuvarkuca@pks.rs , путем портала ПКС
или достављањем папирног облика на адресу ПКС. Документација се сматра пословном
тајном и доступна је само лицима која поступају по Захтеву у складу са овим правилником.

Q
A

Када добијам предрачун за уплату накнаде за подношење Захтева?

Q
A

Како могу да користим жиг на производу?

Q
A

Како се дефинише „линија производа“?

Q
А

Да ли је ово линија производа (пример)?

Q
A
Q

Да ли је линија производа ограничена бројем производа?

A
Q

Да, у захтеву морају бити сви производи наведени.

A

Производ/линија производа су пласирани на тржиште најмање годину дана пре
упућивања захтева за доделу колективног жига.

Q
A

Шта ми као компанија добијамо са коришћењем жига на нашим производима?

Након пријема и провере документације достављамо Вам предрачун са инструкцијама за
плаћање.
Креативно решење жига можете користити у складу са књигом стандарда којом су
дефинисани начини коришћења жига на производу/амбалажи, као и прилоком промоције
производа у медијима.
„Линија производа“ представља групу појединачних производа који су блиско повезани,
јер се производе и функционишу на сличан начин, имају слична заједничка техничка
својства/карактеристике или својства крајње потрошње и воде се под истим тарифним
бројем према Закону о Царинској тарифи.
Млади сир 250г, млади сир са додатком зачина 250г, млади сир 500г - ДА
Млечни намаз, млеко, јогурт – НЕ
Линија производа није ограничена бројем производа.

Када подносим захтев за линију производа да ли морам све производе да
наведем?
Колико дуго je потребно да производ буде присутан на тржишту пре
аплицирања за жиг?

Члан 3 Правилника, под
бројем 3

