
     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УПРАВНИ СУД 
8 У 12398/10 (2009)
12.05.2011.године
Б е о г р а д

 У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, председника 

већа,  Зорице Китановић и Руже Урошевић, чланова већа, са  судским саветником Ксенијом 

Ивановић, као записничарем, одлучујући по тужби тужиоца „H. B.“ T. M. M. G.&C. D. …., …. 

M., Н., кога по пуномоћју заступају адвокати: Г. П. и М. П. из Б., Улица ….. број ..., уз учешће 

заинтересованог лица „T. Lj.“  d.o.o. ....., Љ., С., кога заступа адвокат О. П. Из ....Б., . бр....., 

против туженог Завода за интелектуалну својину, ради поништаја решења туженог број  ..... 

..... од 12.09.2009. године, у предмету прeстанка жига, у нејавној седници већа одржаној дана 

12.05.2011. године, донео је  

                                                                 П Р Е С У Д У

                      Тужба СЕ ОДБИЈА.

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

 Оспореним  решењем одбијен  је  као  неоснован  захтев  тужиоца  поднет  дана 

…....године, за престанак жига  број ...... у речи „B.“, са графичким решењем носиоца „T. Lj.“ 

d.o.o. ..... улица .... Љ., С., због некоришћења на територији Републике Србије и одлучено да 

свака странка сноси своје трошкове. 

У тужби поднетој Врховном суду Србије, дана 16.10.2009.године која је код тог 

суда  била  заведена под  бројем  У.7341/09,  тужилац  оспорава  законитост  решења  туженог 

органа због погрешно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и 

повреде правила поступка. У тужби наводи да је у овом предмету потребно утврдити да ли је 

жиг коришћен у периоду од ........  године до .......  године,  јер уколико није,  тај  жиг може 
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престати да важи због некоришћења без обизра да ли је евентуално био коришћен пре тога. 

Наводи  да  је  за  потребе  поступка  за  престанак  жига  због  некоришћења  Завод  за 

интелектуалну својину, дужан да утврди да ли је жиг икада коришћен и уколико јесте када је 

последњи пут коришћен да би на основу тога утврдио датум престанка важења жига,  по 

члану 54. Закона о жиговима. Даље, у тужби указује, да тужени није у оспореном решењу 

ценио  све  наводе  тужиоца,  да  за  изведене  доказе  није  дао  правно  ваљане  разлоге,  да 

достављени рачуни  о коришћењу жига нису достављени у оригиналу, већ су достављене 

фотокопије. Сматра, да су …... могле да се ставе у промет уписом у Регистар о …...., што у  

конкретном  случају  није  учињено,   да  се  из  извештаја  о  испитивању  тржишта  С.  из 

августа ..... године види да носилац жига број ..... није продавао цигарете  „B.“ у релевантном 

периоду у Србији. У погледу навода које је тужилац истицао у проведеном поступку у делу 

који се односи на продају цигарета на подручју К., према наводима тужбе, тужени орган ове 

наводе није оценио.  Такође истиче, да је тужени требало да га позове да достави допунску 

документацију, а не да погрешно примењује одредбу члана 5. Закона о жиговима. Предлаже 

да суд тужбу уважи и оспорено решење поништи.

  Заинтересовано лице „T. Lj.  “  d.o.o. из Љ., у одговору на тужбу наводи да је 

Завод за интелектуалну својину, правилно утврдио чињенично стање и правилно применио 

одредбе Закона о жиговима, када је одбио захтев за престанак предметног жига и предлаже да 

суд тужбу одбије, као неосновану и потврди у целости оспорено решење.

Тужени орган у одговору на тужбу је остао у свему при наводима изнетим у 

образложењу оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије као неосновану.

Управном суду су дана 01.01.2010.године, на основу члана 89. и члана 90.став 1. 

Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08 и 104/09), уступљени предмети 

Врховног суда Србије и окружних судова у којима до 31.12.2009.године није донета коначна 

одлука, а за које је надлежан Управни суд на основу члана 29. став 1. истог закона.

                                                

Након оцене навода тужбе, одговора на тужбу, као и увидом у списе предмета, 

поступајући  на  основу чл.77.ст.1.Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ 

бр.111/09),  по  правилима  поступка  прописаним одредбама  Закона  о  управним  споровима 
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(„Службени лист СРЈ“ бр.46/96), Управни суд је оценио: 

Тужба је неоснована.

По оцени Управног  суда,  оспорено решење је  донето на основу правилно и 

потпуно утврђеног чињеничног стања и на основу правилне примене материјалног права па 

наводи изнети у тужби нису основани и не могу довести до другачије оцене законитости 

оспореног решења.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о жиговима («Службени лист СЦГ», број 

61/04 и 7/05), прописано је да надлежни орган може, на захтев заинтересованог лица, донети 

решење о престанку жига ако носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог 

разлога није на домаћем тржишту озбиљно користило жиг за обележавање робе,  односно 

услуга на које се жиг односи, и то непрекидно у трајању од пет година од дана уписа жига у 

регистар жигова, односно од дана кад је жиг последњи пут коришћен. У поступку по захтеву 

за престанак жига због некоришћења жига, носилац жига или лице које је он овластио, дужно 

је да докаже да је жиг користило. 

Из  списа  предмета  и  образложења  оспореног  решења  произлази  да  је 

предлагач, овде тужилац, поднео дана ..... године захтев за престанак жига, број ...... у речи B. 

G., за све производе за које је регистрован у класи ….. Ничанске класификације, јер власник 

жига, привредно друштво T. Lj., без оправданог разлога, на домаћем тржишту није озбиљно 

користио жиг за обележавање робе на коју се односи, у трајању од пет година од дана уписа 

жига у регистар жигова или дана када је жиг последњи пут коришћен. Предлагач је навео да 

има правни интерес да наведени жиг престане да важи у Србији, будући да је власник већег 

броја жигова за разну робу, укључујући и робу у класи ….., који садрже реч B., да је наведена 

реч  препознатљив  део  назива  фирме  предлагача  и  лично  име  оснивача  фирме.  Стога  би 

његовим коришћењем противник предлагача стицао корист из репутације предлагачeвог жига 

и наносио штету његовом дистинктивном карактеру.

Противник  предлагача,  власник  жига T.  LJ. …..,  d.  o.  o,  је  оспорио  тврдње 

предлагача да наведени жиг није озбиљно коришћен на домаћем тржишту.  Као доказ да је 

жиг коришћен и да се и даље користи, доставио је копије рачуна о куповини и увозу ….... B. 
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Доставио је и копију решења Министарства финансија-Управа за д., о разврставању и упису 

…... производа марке B. C. и B. G. у Регистар о ….... производа у Одељак I-....., под редним 

бројем …. и …., сагласно одредбама члана 37. Закона о дувану.  Такође,  …. B. се продају са 

…..., које су доказ о плаћеном порезу, те нема нелегалне продаје. 

Решавајући предметну управну ствар тужени орган је утврдио да је жиг  број 

…......   у речи B. O. U., са графичким решењем регистрован дана ..... године на име фирме T. 

LJ. …..,  d.  o.  o,  Lj.,  ....,  за  робу из  класе  ....:  ......  производи за  ......  Такође је,  на  основу 

прикупљених  доказа  и  навода  предлагача  и  противника  предлагача  датих  у  одговору  на 

предлог за престанак жига као и у изјашњењима и поднесцима странака од . ....и ...... године, 

тужени  орган  утврдио  да  је  жиг  број  .....  B.  са  графичким  решењем  био  на  тржишту 

Републике Србије у легалним токовима трговине, у периоду пет година од дана уписа жига у 

регистар жигова, односно од дана када је жиг последњи пут коришћен, и да се роба означена 

B. .... продавала на територији К., односно Републике Србије, у дужем временском периоду, у 

континуитету и  у великим количинама. Наиме, рачуне које је уз одговор доставио противник 

предлагача,  тужени  орган  је  прихватио  као  валидне  и  као  доказе  од  значаја  у  поступку 

престанка жига број ..... јер се исти односе на релевантан период коришћења жига у смислу 

члана  53.  став  1.  Закона  о  жиговима.  Тужени  орган  је  посебно  истакао  да  је  предлагач 

погрешно тумачио члан 53. став 1.  Закона о жиговима, с обзиром да се сходно законској  

одредби решење о престанку жига може донети ако носилац жига није на домаћем тржишту 

озбиљно користио жиг за обележавање робе, односно услуга и то непрекидно у трајању од 

пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, односно од дана када је жиг последњи пут 

коришћен, а тужени орган није могао прихватити наводе предлагача да се као релевантан 

период коришћења жига рачуна период од пет година пре подношења захтева за престанак 

наведеног жига.  Тужени орган је посебно ценио навод предлагача да се докази о продаји 

B. ..... не могу прихватити с обзиром да се ради о ..... које су пласиране на тржишту К. које 

није део територије Републике Србије  и да  .....  производа B.  није уписана у Регистар .... 

производа код Управе за д.,  о  чему је  предлагач доставио као доказ допис Министарства 

финансија – Управе за д. Од ..... године, као и да се на производима B. ...... налази акцизна 

маркица  без  датума  са  назнаком  П.  а.  К.,  јер  је  у  преамбули  Устава  Републике  Србије, 

наведено  да  је  покрајина  К.  и  М.а  саставни  део  територије  Србије,  што  значи  да  је 

коришћење жига на територији К. и М. исто што и коришћење жига на територији Републике 

Србије,  као и да се .... на фотографијама паковања .... B. сматрају легалним, с обзиром на 

Уредбу П. а. М. У. Н. на К. Број .... од ..... године, Уредбе У. број ..... од ....... године о закону 
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који  се  примењује  на  К.  Такође,  тужени  орган  није  прихватио  тврдње  да  се  не  могу 

прихватити рачуни о извозу робе из Србије као доказ о коришћењу жига, јер се ради о роби 

која  није  произведена  у  Србији  с  обзиром да  се  коришћењем жига  сматра  и  коришћење 

заштићеног знака на роби и паковању робе намењене искључиво извозу и не наводи се “само 

уколико се ради о роби произведеној у Србији”. Тужени орган је ценио подједнако и рачуне 

достављене  у  копији  и  оригиналу  и  није  посумњао  у  исправност  истих  као  доказе  о 

коришћењу жига, те је тужени орган ценио достављене рачуне као веродостојне доказе. 

Имајући у виду напред наведено, и по оцени Управног суда, правилно је тужени орган 

одбио  захтев  тужиоца,  поднет дана ......  године,  за  престанак жига  број  .....  у  речи  B.  са 

графичким решењем, носиоца  „T. Lj.“  d.o.o. из Љ., С., због неискоришћења на територији 

Републике Србије. 

Суд  је  ценио  наводе  тужбе  па  налази  су  исти без  утицаја  на  правилност  и 

законитост  оспореног решења,  а тужилац уз тужбу  није  доставио доказе који би утицали на 

другачију одлуку у овој управној ствари. Ово стога, што је тужени орган у поступку који је 

претходио доношењу оспореног решења утврдио да је жиг број ...... у речи  B., са графичким 

решењем, био на тржишту Републике Србије у легалним токовима трговине, у периоду од .... 

година  од  дана  уписа  жига  .....  године  у  регистар  жигова,  односно  од  дана  када  је  жиг 

последњи пут коришћењен, као и да се роба означена  B. ....., продавала на територији К. и 

М., значи  Републике Србије,  у континуитету у дужем временском периоду, и то у великим 

количинама.  Правилан  је,  по  оцени  Суда,  и  закључак  туженог  органа  да  је  противник 

предлагача,  овде  власник  жига,  доказао  озбиљно  коришћење  жига,  који  је  коришћен  за 

обележавање роба за које је регистрован, као и да је био предмет рекламе ради продаје робе 

за коју је регистрован. 

Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на 

штету тужиоца, Управни суд је на основу члана 41. став 2. Закона о управним споровима 

(„Службени лист СРЈ“ бр.46/96), одлучио као у диспозитиву пресуде. 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 12.05.2011.године, 8 У бр.12398/10 (2009)
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Записничар,                                                                                         Председник већа-судија
Ксенија Ивановић,с.р.                                                                       Душанка Марјановић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић
ЉК


