
 
 
 
 
СТАЛНО АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ при Регистру националног Интернет домена 
Републике Србије (РНИДС), у Београду, у саставу председавајућег арбитражног 
већа Душана Стојковића, дипл. правника и чланова арбитражног већа мр Миреле 
Бошковић, дипл. правника и др Љиљане Рудић-Димић, дипл. правника, у 
арбитражном поступку по тужби тужиоца „C.G.D.“, кога заступа адвокат В. С. , из 
Београда, против регистранта „W.B.L.“ , кога заступа законски заступник директор 
К. Н. , ради преноса регистрације „.rs“ домена „danone.rs“, у Регистру националног 
интернет домена Србије, донело је дана 24.11.2009. године, следећу  
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 
 
 
 

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .РС 
ДОМЕНА, по тужби тужиоца „C.G.D.“ , кога заступа адвокат В. С. , из 
Београда, против регистранта „W.B.L.“, кога заступа законски заступник 
директор К. Н., ради преноса регистрације „.rs“ домена „danone.rs“, у Регистру 
националног интернет домена Србије (РНИДС). 

 
II -  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС),  да 

у складу са чланом 19. став 8, Правилника о о aрбитражном поступку за 
решавање спорова поводом регистрације .rs домена, обави пренос 
регистрације „danone.rs“ домена са регистраната, „W.B.L.“ на тужиоца „C. G. 
D.“. 

 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 
 

Тужилац је 15.07.2008. године, поднео Регистру националног интернет домена 
Србије (РНИДС), тужбу ради преноса регистрације „.rs“ домена, са девет 
нумерисаних прилога, уредним пуномоћјем за заступање и предлогом списка 
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арбитара, истичући да је од стране регистранта извршена неовлашћена 
регистрацијa домена „danone.rs“. Спорни домен “danone.rs” регистрован је 
12.03.2008. године на име регистранта. 
 
Тужилац је 24.07.2009. приложио допуну тужбе у којем је навео да је знак  
"DANONE" заштићен и следећим жиговима: жигом број 639073 „DANONE“ (у речи), 
међународно регистрованим за Србију, и жиговима број 757567 „DANONE“, број 
849889 „DANONE“, број 649535 „DANONE“, број 482337 „DANONE“, (у графизму), 
међународно регистрованим за Србију, о чему је приложио доказ у виду извода из 
Ромарин базе међународно регистрованих жигова Светске организације за 
интелектуалну својину. Тужилац је у допуни тужбе доставио и додатне доказе о 
присутности производа тужиоца обележених знаком „DANONE“, на тржишту 
Републике Србије. 
 
У наводима тужбе, тужилац је истакао да је исти носилац великог броја жигова 
којима се штити знак "DANONE", који се употребљава за обележавање робе коју 
тужилац производи, као и за паковања те робе, у рекламним кампањама, и који је 
видно истакнут у супермаркетима и продавницама прехрамбене робе широм 
света. 
 
Тужилац је у тужби истакао да се на тржишту Републике Србије продаје пет 
врста производа обележених знаком „DANONE“ (activia, actimel, danonino, 
fruitmania, fantasia), за које приложио доказе у прилогу 3. и 4. у виду рачуна за 
купљене производе и фотографија наведених производа. 
 
Тужилац је у тужби даље навео да знак у речи „DANONE“, који представља део 
његовог пословног имена и под којим производи и ставља у промет своје 
производе, у Србији заштитио жиговима национално и међународно 
регистрованим на његово име. То су жиг број Ж-2000-29 (48326) DANONE у 
важности до 18.01.2010,  жиг број 172526 DANONE у важности до 31.10.2013. и жиг 
број 228184 DANONE у важности до 02.02.2010. (и приложио доказ о тој околности 
у виду потврда Завода за интелектуалну својину Србије, у прилогу број 5.). 
 
У тужби се наводи да је регистрацијом домена “danone.rs“ регистрант је користио 
знак на који не полаже никаква права и регистроваo га као име свог домена, чиме 
је онемогућио тужиоца да на своје име региструје национални Интернет домен са 
тим називом и да на њему постави презентацију путем које би вршио 
рекламирање својих производа међу потрошачима на територији Србије, и са 
истима комуницирао на српском језику. 
 
У тужби се наводи да легитиман интерес тужиоца за коришћење спорног „.rs“ 
домена огледа се у чињеници да тужилац као велика светска компанија, реч 
„DANONE“ већ двадесет година користи у свом пословању, између осталог и као 
део назива домена регистрованих у другим земљама, и коју је на своје име 
заштитио жиговима и у Републици Србији. 
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Тужилац је у тужби такође истакао да између њега и регистранта пе постоји, нити 
је постојао, било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање 
права на употребу знака у речи „DANONE“, те сматра да на страни регистранта не 
постоји легитиман правни интерес за коришћење домена који се састоји од речи 
„DANONE“. У прилог непостојању легитимног правног интереса на страни 
регистранта је и чињеница да његово пословно име у себи нема садржану реч 
„DANONE“, нити регистрант фактички послује под тим именом, као и то да од 
момента његове регистрације па до данас (период од скоро месец дана) 
регистрант није користио наведени домен. 
 
Тужилац је у тужби истакао да је регистровањем спорног домена регистрант  
поступио у супротности са чланом 8. Општих услова о регистрацији .рс 
домена који прописује да подношењем захтева за регистрацију .рс домена у 
оквиру „.rsTLD“ регистра, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом 
најбољем знању и свом искреном уверењу, регистрацији траженог домена не 
вређа туђе право интелектуалне својине, те да су сви подаци наведени у 
регистрацији истинити и потпуни. Поред тога, подношењем захтева за 
регистрацију, регистрант изјављује да не поступа противно начелу 
савесности, поштења и добрих пословних обичаја, као и да „.rs“ домен неће 
користити противно овим начелима. 
 
Поводом регистрације домена „danone.rs“, тужилац се обратио регистранту 
писмом упозорења да се истим повређују жигови Тужиоца, и понудио му да се 
спорни домен пренесе на име Тужиоца, а да регистранту буду надокнађени 
реални трошкови регистрације.  Између тужиоца и регистранта је вођена преписка 
(о чему је тужилац приложио доказ у прилогу број 8.), из које се види да је 
регистрант тражио за пренос регистрације домена на тужиоца 9.900,00 еура. 
 
Тужилац је у прилогу број 9. приложио и ценовник преузет са Интернет 
презентације привредног друштва TippNet doo, које је регистар за предметни 
домен, а из кога се види да је цена годишњег закупа .рс домена 2.300,00 динара 
плус ПДВ од 18%. 
 
Тужилац је у тужби посебно навео да су, узимајући у обзир следеће чињенице, 
испуњени сви услови предвиђени члановима 16. и 17. Правилника за доношење 
одлуке о преносу регистрације домена „danone.rs“ са регистранта на тужиоца:  

 
- да је спорни домен идентичан знаку у речи „DANONE“ заштићеном 

тужиочевим жиговима; 
- да регистрант нема право и легитиман интерес да користи спорни домен; 
- да је регистрант спорни домен регистровао противно начелу 

савесности, поштења и добрих пословних обичаја, на тај начин 
поступајући супротно одредбама члана 8, ст. 1 "Општих услова 
регистрације .рс домена"; 

- да се регистрант регистровао спорни домен са искључивим циљем да га по 
цени која многоструко превазилази цену закупа домена, прода тужиоцу;  
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предложио да Арбитражно веће: 
 
донесе одлуку о преносу регистрације „danone.rs“ домена са регистраната, „W. B. 
L.“, на тужиоца „C. G. D.“. 
 
Статутарни заступник регистранта, К.Н. је благовремено, дана 31.08.2009.  
Регистру националних интернет домена Србије (РНИДС), послао у електронском 
и штампаном облику одговор на тужбу, у којем се изјаснио да прихвата 
надлежност Арбитражног суда при РНИДС, и узимајући у обзир чињенични основ 
тужбеног захтева и приложене доказе, признао тужбени захтев. 
 
Заступник регистранта је у наставку скренуо пажњу на чињеницу да регистрант 
није злоупотребљавао заштићени жиг „DANONE“ јер под домен „danone.rs“ никад 
никакв садржај није постављен, и навео да без намере да оспоравају наводе из 
тужбе и даље одуговлаче арбитражни поступак, а свесни последица признања 
тужбеног захтева, чекају мериторну одлуку Арбитражног суда. 
 

Арбитражно веће је ценећи све наводе из тужбе, допуне тужбе и 

приложених доказа, као и признање тужбеног захтева из одговора на тужбу 

регистранта од 31.08.2009, без даљег расправљања, донело одлуку као у 

диспозитиву, без одржавања усмене расправе а у складу са чланом 14. 

Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације 

rs. домена.  

У складу са чланом 11. став 3, Правилника о о aрбитражном поступку за 

решавање спорова поводом регистрације .rs домена, арбитражно веће констатује 

да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова 

арбитражног поступка, без обзира на његов исход. 

На основу члана 64. Закона о арбитражи ("Службени гласник РС", бр. 

46/2006), и члана 19. ст. 6. и 7. Правилника о о aрбитражном поступку за 

решавање спорова поводом регистрације .rs домена, ова арбитражна одлука је 

коначна и против ње нема места жалби. Арбитражна одлука има снагу 

правоснажне пресуде редовног суда Републике Србије. 

 

 

 

У Београду, 24.новембра 2009. године 
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АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ: 
 
 

1. Председавајући арбитражног већа  
 
 
 
      ___________________________________ 
                Душан Стојковић 
 
 

2. Чланица Арбитражног већа  
 
 
 
     ___________________________________ 
                Мр Мирела Бошковић 
 
 
 

3. Чланица Арбитражног већа  
 
 
 
     _________________________________ 
                Др Љиљана Рудић-Димић   
 

 

 


