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PREDMET: Državni zavod za intelektualno vlasništvo 

- Nacrt prijedloga Zakona žigu 
- mišljenje; dostavlja se 

- veza: Vaš dopis, KLASA: 011-02/2016-040/0001, URBROJ: 559-01/3-18-
067, od 12. lipnja 2018. 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 13. lipnja 2018. zahtjev 
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt 
prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). 
 
Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, 
mr.sc. Tatjana Peroković članovi Vijeća sa 12. sjednice, održane 21. lipnja 2018. godine, 
temeljem članka 25. stavka 1., članka 30. točke 7. i članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje; ZZTN), donijela sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na Nacrt Zakona.  
 

Obrazloženje 
 
Temeljem zahtjeva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Agencija je izvršila uvid u 

Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona) s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja te je utvrdila kako se Nacrt Zakona donosi radi usklađenja propisa Republike 
Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o 
usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima te radi daljnjeg osiguranja 
odgovarajuće primjene Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 
2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva. 
 
Nacrtom Zakona precizno se određuje područje primjene Zakona o žigu, učinci, uporaba i 
raspolaganje žigom, propisuju se uvjeti i postupci stjecanja i održavanja žiga u važenju, 



odricanje, opoziv i ništavost žiga, raspolaganja pravima iz žiga, pojam zajedničkih i jamstvenih 
žigova, postupci vezani za međunarodnu registraciju žiga i ostvarenje uvjeta za koegzistenciju 
ili komplementarnost zaštite nacionalnog žiga i žiga Europske unije. Nacrt Zakona sadrži 
također odredbe o građanskopravnoj zaštiti žiga te prekršajne odredbe u provedbi 
građanskopravne zaštite žiga.  
 
Nacrt Zakona ima za cilj unaprijediti postojeći sustav registracije i zaštite prava iz žiga te ga 
učiniti pristupačnijim i unaprijediti postupke priznanja i zaštite žiga, a za što se očekuje da će 
imati pozitivan utjecaj na poslovanje gospodarskih subjekata, veću pravnu sigurnost, 
konkurentnost poduzeća i na tržišno natjecanje zbog ujednačavanja uvjeta za stjecanje, 
održavanje i zaštitu prava iz žiga na zajedničkom tržištu EU. Nacrt Zakona ima također za cilj 
usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU. 
 
Razumijevajući sve navedeno, Agencija je zaključila da je Nacrt Zakona poseban propis kojim 
se uređuje institut žiga - stjecanje, održavanje, raspolaganje žigom i pravima iz žiga, 
međunarodna zaštita itd. Također, Nacrt Zakona ima za cilj unaprijediti postojeći sustav 
registracije i zaštite prava iz žiga te ga učiniti pristupačnijim i unaprijediti postupke priznanja i 
zaštite žiga, što nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, već može imati 
pozitivne učinke na tržišno natjecanje. 
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