
        

Република Србија
 УПРАВНИ СУД
16  У 5861/10 (2008)
09.12.2010. године
      Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  Невене  Милојчић, 

председника већа, Мирјане Аранђеловић и Стева Ђурановића, чланова већа, са судским 

саветником Драгицом  Вранић,  као  записничарем,  одлучујући  у  управном  спору  по 

тужби тужиоца K. F., N. B. H. R., D., G., SAD, чији је пуномоћник Д. М.Ћ., адвокат из 

Б., улица ........, против решења Завода за интелектуалну својину Републике Србије бр. 

...... од 16.10.2008. године, уз учешће заинтересованог лица S.A.E., Радња за уградњу и 

поправку  а.  у.   Р.  М.  Б.,  улица  .,  у......  правној  ствари  престанка  важности  жига,  у 

нејавној седници већа одржаној  09.12.2010. 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 захтев предлагача Фирме K. F., N. B. H. 

R., D., G......, SAD, поднет дана 30.01.2007.године, да због некоришћења на територији 

Републике Србије престане да важи жиг Фирме S.A.E., Радња за уградњу и поправку 

алармних уређаја Р. М. Б., улица .,..... РС, бр...... , у речи E.G. M., за све услуге за које је 

регистрован  у  класи  ...  Ничанске  класификације,  те  је  предмет  стављен  у  акта  и 

утврђено да свака странка сноси своје трошкове. 

Тужбом поднетом Врховном суду Србије  14.11.2008.  године,  заведеном 

под  бројем  У.7497/08  тужилац  оспорава  законитост  решења  туженог  органа  због 

погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног 

права. Наводи да докази које је противник предлагача доставио нису адекватни и да 

рекламе које је доставио рекламирају само алармне уређаје E. а  не услуге  уградње, 
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инсталирања и поправке истих, што су услуге из класе ..... Предложио је да суд тужбу уважи 

и оспорено решење поништи, те да наложи туженом да донесе решење којим се одређује да 

престаје да важи због некоришћења жиг број .... чији је носилац S.A.E., радња за уградњу и 

поправку алармних уређаја Р. М. Б., .......

Тужени  орган  је  у  одговору  на  тужбу  остао  при   разлозима  образложења 

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

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

Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08 и 104/09) и члана 77. став 1. 

Закона о управним споровима  („Службени гласник РС“ бр.  111/09)  уступљени предмети 

Врховног суда Србије и окружних судова у којима није донета коначна одлука а за које је 

надлежан Управни суд, сагласно члану 29. став 1.  Закона о уређењу судова.

Решавајући овај управни спор на основу чињеница које се утврђене у управном 

поступку, у смислу одредбе члана 38. став 1. Закона о управним споровима („Службени лист 

СРЈ“ бр. 46/96) и испитујући законитост оспореног решења у складу са чланом 39. став 1. 

Закона  о  управним споровима  („Службени лист  СРЈ“  бр.  46/96),  а  који  се  примењује  на 

основу одредбе члана 77. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 

111/96 од 29.12.2009. године), Управни суд је оценом навода тужбе и одговора на исту и списа 

предмета ове управне ствари нашао да је тужба неоснована.

По налажењу Управног суда правилно је тужени орган у поступку по захтеву 

тужиоца оценио да у конкретном случају нису испуњени услови из члана 53. став 1. Закона о 

жиговима (“Службени лист СЦГ” бр.61/04 и 7/05), да предметни жиг бр....... у речи E.G. M. 

престаје да важи због некоришћења на територији Србије, за услуге за које је регистрован у 

класи .... Ничанске класификације. Ово стога што је у поступку који је претходио доношењу 

оспореног решења увидом у профактуру бр......од 24.09.2007.године тужени утврдио да се 

иста односи на “услуге ручног мењача, ваздушног јастука, серво уређаја управљача, мотора, 

закључавања врата, ручног подешавања клима уређаја, припреме за уградњу радио апарата и 

друге услуге”. Профактуру је испоставила Фирма “ZTR A. E.”, а платни промет је извршен 

преко  рачуна  комитента  S.A.E..  Рачун  број  2.....  од  28.02.2003.године  и  .....  од 

19.03.2003.године односи се на услугу уградње ауто-аларма, која је реализована преко рачуна 
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Фирме S.A.E. На основу тога, тужени је утврдио да носилац жига озбиљно користи свој жиг 

и ефективно нуди своје услуге путем рекламе на начин да је користио услуге за које је знак 

коришћен.  

Са  изнетих  разлога,  доношењем  оспореног решења  није  повређен  закон  на 

штету тужиоца,  па  је  Управни суд   поднету тужбу одбио,  одлучујући као у  диспозитиву 

пресуде  у смислу члана 41.  став 2.  Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ“ 

бр.46/96),  који  се  примењује  на  основу  одредбе  члана  77.  став  1.  Закона  о  управним 

споровима („Службени гласник РС“ бр.111/09).

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
Дана 09.12.2010. године, 16 У 5861/10 (2008)

Записничар,                                                                        Председник већа – судија,
Драгица Вранић                                 Невена Милојчић

                                                                                               С у д и ј а


