
ПРАВО ЗАШТИТЕ ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 

 

Oзнаке географског порекла су име и ознака географског порекла.  

Ознаке географског порекла употребљавају се за обележавање природних, пољопривредних, 

прехрамбених и индустријских производа, производа домаће радиности и услуга. 

Име порекла је географски назив земље, региона, или локалитета, којима се означава производ 

који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени 

географском средином, укључујући природне и људске факторе и чија се производња, прерада и 

припрема у целини одвијају на одређеном географском подручју. 

Географска ознака је ознака која идентификује одређени производ као производ пореком са 

територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, 

репутација или друге карактеристике производа суштински могу приписати његовом географском 

пореклу и чија се производња и/или прерада и/или припрема одвијају на одређеном географском 

пореклу. 

Називи који се не могу заштитити 

Ознаком географског порекла не може да се заштити назив: 

1. чије је објављивање или употреба противна јавном поретку или прихваћеним моралним 

принципима 

2. који представља име заштићене биљне сорте или животинске врсте, уколико може да створи 

забуну код потрошача у погледу стварног порекла производа 

3. чији изглед или садржај може да створи забуну код потрошача у погледу природе, порекла, 

квалитета, начина производње или других карактеристика производа 

4. који је истоветан или битно сличан раније регистрованом жигу, уколико с обзиром на 

репутацију, познатост и дужину употребе тог жига постоји могућност настанка забуне код 

потрошача у погледу произвођачког порекла робе 

5. који представља тачан назив земље, региона или локалитета са кога производ потиче, али који 

код потрошача изазива лажну представу да производ потиче из друге земље, региона или 

локалитета 

6. који је услед дуготрајне употребе посао генеричан, односно уобичајен назив за означавање 

одређеног производа. 

7. који није заштићен или је престао да буде заштићен у земљи порекла, или који је престао да се 

користи у тој земљи. 

 

 

 

 



Коришћење регистрованог имена порекла, односно географске ознаке 

Регистровано име порекла, односно географску ознаку, могу да користе само лица којима је 

признат статус овлашћених корисника тог имена порекла, односно те географске ознаке, и која су 

уписана у одговарајући регистар. 

Овлашћени корисници имена порекла, односно географске ознаке имају искључиво право да име 

порекла, односно географску ознаку користе за обележавање производа на које се име порекла, 

односно географска ознака односи. 

Овлашћени корисници географске ознаке којом се обележава производ чије специфичне 

карактеристике се односе на квалитет или посебна својства, имају искључиво право да свој 

производ обележавају ознаком  „контролисана географска ознака“ 

 

Недозвољене радње 

Лица која немају статус овлашћених корисника ознаке географског порекла не смеју да: 

1. користе регистровано име порекла, односно регистровану географску ознаку за обележавање 

производа на које се та ознака географског порекла не односи, уколико су ти производи слични 

производима који се обележавају регистрованом ознаком географског порекла, или уколико се 

таквим коришћењем нарушава  репутација заштићене ознаке географског порекла. 

2. копирају или подражавају, регистровану ознаку географског порекла, као и да користе превод, 

транскрипцију или транслитерацију регистроване ознаке географског порекла, чак и ако се тој 

ознаци географског порекла, додају речи „врста“, „тип“ , „начин“, „имитације“ и ако је наведено 

истинито географско порекло производа 

3. користи на паковању, рекламном материјалу или документима лажне или преварне ознаке о 

географском пореклу, природи или квалитету производа, које могу да створе забуну у погледу 

порекла производа 

4. врше било које друге радње које могу да створе забуну у промету стварног порекла производа. 

 

Трајање права 

Трајање регистрованог имена порекла, односно регистроване географске ознаке није ограничено. 

 

 


