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КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСРАЦИЈЕ 
НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори 

Србије, арбитражно веће у саставу Ненад Цвјетићанин, председник арбитражног 
већа, доц. др Сања Радовановић и Предраг Анокић, чланови арбитражног већа, у 

поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена, по 

тужби Тужиоца: Кryolan GmbH, МБ: ХРБ 8697 са регистрованим седиштем на 
адреси Papierstr. 10, 13409 Берлин, Немачка, чији је пуномоћник адвокат Андреа 
Радоњанин, Моравчевић, Војновић и партнери аод из Београда, Добрачина 15, 
против Регистранта: Fashion System Со Doo (нови назив PROFACE DOO), МБ: 
17414666, ПИБ: 102225161, Обилићев венац 18-20, локал 4.14 Београд, Република 
Србија, чији је пуномоћник адвокат Андреј Прекајски, ул . Сарајевска 73/18, 
Београд, ради преноса регистрације интернет домена "k.ryolan.rs" и његовог под
домена "shop.k.ryolan.rs" са Регистранта на Тужиоца код Регистра националног 

интернет домена Србије у складу са Правилником о поступку решавања спорова 

поводом регистрације назива националних интернет домена ("Сл. Гласник РС", бр. 
31111, 24/12, 67114 и б 1/16) (у наставку Правилник) и са Општим Условима о 
регистрцији националних интернет домена од 28. маја 2016. године (у наставку 
Општи услови), донело је дана 10.10. 2017. године, у Београду следећу: 

ОДЛУКУ 

1 - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS 
ДОМЕНА, тужиоца Кryolan GmbH, МБ: ХРБ 8697 са регистрованим седиштем на 
адреси Papierstr. 1 О, 13409 Берлин, Нема ч ка, ради преноса регистрације .rs домена 
"k.ryolan.rs" и његовог под-домена "shop.kryolan.rs" регистрованог код Фондације 
"Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС). 

11 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Фондација "Регистар националног интернет домена 

Србије" (РНИДС), да у складу са чланом 22. и 31. Правилника о поступку за 
решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, 

изврши пренос регистрације .rs домена: "k.ryolan.rs" и његовог под-домена 

"shop.kryolan.rs" са Регистранта Fashion System Со Doo (нови назив PROFACE 
DOO), МБ: 17414666, ПИБ: 102225161, Обилићев венац 18-20, локал 4.14 Београд, 
Република Србија на Тужиоца: Кryolan GmbH, МБ: ХРБ 8697 са регистрованим 
седиштем на адреси Papierstr. 1 О, 13409 Берлин, Немачка. 
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Образложеље 

Тужилац је дана 08. августа 2017. године поднео тужбу Ком»сији за решавање 
спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при 

Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива интернет домена 

"kryolan.rs" и љеговог под-домена "shop.kryo1an.rs" са Регистранта на Тужиоца, са 
прилозима, пуномоћјем за заступаље и предлогом арбитара. Тужилац је доставио 

доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32. Правилника о поступку за 
решаваље спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. 

У тужби је наведено да су испуљена сва три услова из члана 22. Правилника о 
поступку за решаваље спорова поводом регистрације назива националних интрнет 
домена. С тим у вези, Тужилац наводи да се назив домена састоји искључиво од 

КRYOLAN ознаке, регистроване као жиг на име Тужиоца, али да му је придружена 

само обавезна текстуална ознака националног интернет домена - .rs, те да се назив 
под-домена "shop.kryo1an.rs" састоји од две речи: и то SHOP i КRYOLAN 
регистрованог жига тужиоца, између којих се налази интерпункцијски знак-тачка. 

У погледу овог критеријума, Тужилац наглашава да је регистровани назив домена 

иденичан предмету Тужиочевог жига. 

Даље наводи, да између Тужиоца, као носиоца права на жигу КRYOLAN, и 

Регистранта назива домена "k:ryolan.rs" и љеговог под-домена "shop.kryolan.rs" не 
постоји, нити је постојала, било каква пословна веза (или уоппште било каква 

комуникација), нити је Тужилац икада дао било какву лиценцу или на други начин 

допустио Регистранту да користи Жиг, нити да региструје или користи било који 

назив домена или под-домена који сдржи Жиг. Са овим у вези, истиче да на страни 
Регистранта не постоји било какав легитиман правни интерес за регистрацију и 

коришћење предметног назива домена и љеговог под-домена, будући да се сам 
Регистрант никада није бавио увозом и/ или продајом Тужиочевих производа. 

Известан период купа продају Тужиочевих производа вршио је власник Регистранта 

лично, Бојана Михајловић као физичко лице, при чему већ дуже време Тужилац не 

продаје своје производе ни власнику Регистранта који се трговином бави на "црно". 
Тужилац додаје, да је постао свестан постојаља Регистранта тек од 2017. године, да 
Регистрант није оснивач привредног друштва у Србији са пословним именом које 

укључује елемент КRYOLAN, те закључује да нема право на жиг. 

Тужилац даље наводи, да је Општим условима о регистрацији назива нациналних 

интернет домена прописана да, приликом регистрације назива домена, регистрант 
посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знаљу и искреном уверењу, 

регистрација траженог назива домена не повређује право интелектуалне својине 

или неко друго субјективно право трећих лица. Надаље, да регистрант истом 

приликом изјављује и да назив домена не региструје противно начелу савесности, 
поштеља, добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити 

противно овим начелима. 
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У погледу постојања несавесности на страни Регистранта, приликом регистрације 
назива домена, Тужилац указује на неколицину чињеница. Најпре, наводи да су 

жиг и активности Тужиоца добро познати широм Европе, а да су познати и 

регистранту и били су му познати у тренутку регистрације домена и његовог под
домена. Законски заступник Регистранта никад није ступио у било какав уговорни 

однос на основу ког би добио дозволу Тужиоца да региструје домен и његов под

домен. Из наведеног следи да је Регистрант намерно регистровао спорне називе 
домена да би створио преваран утисак да је његов посао на неки начин повезан са 

Тужиоцем и спречио Тужиоца да сам региструје наведени домен. Надаље, наводи 

да је, након што је обавештен од стране Тужиоца о текућој повреди права, 
Регистрант одбио да добровољно пренесе домен и његов под-домен, односно 

захтевао је плаћање износа од 20.000,00 евра, што је цена која увелико премашује 
његове новчане трошкове директно повезане са спорним доменом. Овакав захтев 

недвосмислено указује на то да је Регистрант регистровао спорни домен 

превенствено у циљу продаје, давања у закуп или друкчијег преноса истог у замену . . 
за накнаду КОЈа премашује стварне трошкове директно повезане са спорним 

доменом, што је, према релевантној прекси, неспорно противно принципима 

савесности, поштења и добрих пословних обичаја, у складу са чланом 23. 
Правилника. 

Тужилац даље наводи да Регистрант, регистровањем спорног интернет домена и 

његовог под-домена свесно и намерно спречава Тужиоца да прикаже свој жиг кроз 

домен посебно намењен Српском тржишту, на којем тужилац намерава да започне 

опсежне пословне активности, што такође представља доказ несавесности у складу 
са чланом 23. Правилника. 

Тужилац наводи да употреба спорног домена обмањујуће наводи потрошаче на 

Регистрантову интернет страну, што изазива забуну међу потрошачима, стварајући 

утисак да постоји економски однос или одобрење дато регистранту од стране 

Тужиоца, а у циљу стицања материјалне добити. 

На крају, на основу свих наведених чињеница и поднетих доказа који потврђују да 

су услови прописани члановима 22. и 23. Правилника испуњени, Тужилац 

предлаже да арбитражно веће именовано у овом поступку донесе одлуку да се 
спорни домен пренесе на Тужиоца. 

Регистрант са своје стране побија тужбу у целости како у погледу чињеничних 
навода тако и по правном основу. Наводи да је од 2005. године 12 година био 
пословни партнер и дистрибутер тужиочевих производа за Србију и Црну Гору. 

Законски заступник Регистранта упознао је представнике Тужиоца на сајму 

козметике у Дизелдорфу 2004. године, а пословна сарадња и прве поруџбине 

тужиочевих производа од стране Регистранта као правног лица, не Бојане 

Михајловић као физичког лица, кренуле су 2005. године. Даље се наводи да је 
законски заступник Регистранта годинама уназад била позивана и учествовала на 
свим важним пословним састанцима код тужиоца (distriЬuters meeting). Регистрант 
је за 12 година, поступајући као ексклузивни и једини дистрибутер тужиочевих 
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произвида за Србију и Црну Гору, развио огрому мрежу својих купаца (око 3.500 
купаца), те је својим напорима, трудом, својим улагаљима у маркетинг и 

промоцију, позиционирао бренд KRYOLAN на домаћем тржишту. 

Регистрант даље указује како су неистинити наводи Тужиоца да исти никада није 

дао било какву, прећутну или експлицитну дозволу, односно сагласност за 

регистрацију спорног домена. Законски заступник Регистранта је затражила 

сагласност између осталог и за регистрацију спорног домена "kryolan.rs", а за који 
је сагласност и дата од тадашљег регионалног менаџера за Србију и Црну Гору, 

Рејмонда Рејкхофа 2008. године, који је и 2010. године дао сагласност Законском 
заступнику Регстранта и за регистрацију новог правног лица КRYOLAN МАКЕ-UР 

CENTER DOO, који је отворен кад и под-домен "shop.kryolan.rs", због малопродаје 
и онлајн продаје Тужиочевих производа. 

Законски заступник Регистранта надаље појашљава да је љена фирма Fashion 
System d.o.o. којом је започета сарадља са Тужиоцем само променила назив у 
PROFACE d.o.o., а да је фирму КRYOLAN МАКЕ-UР CENTER d.o.o. (данас 

PROMAКE-UP CENTER d.o.o.) основала 201 О. године, искључиво зарад 

малопродаје и продаје путем web-shopa-a тужиочевих производа. 

Надаље, означава као нетечне Тужиочеве изјаве да Регистрант нарушава 

репутацију Жига и углед тужиоца продајом Kryo1an производа путем facebook 
странице "на црно", однсно без издаваља рачуна. Регистрант, односно PROFACE 
d.o.o. је фирма регистрована у АПР-у, са шифром делатности 4645 и називом 
делатности - трговина на велико парфимеријским и козметичким производима и 

никада током постојаља није продавала производе без издаваља рачуна. Са друге 

стране, посебно правно лице PROMAКE-UP DOO је такође уредно регистрована 
фирма у АПР-у са шифром делатности 4971, а то је трговина на мало посредством 
поште или путем интенета, и појашљава да за ову врсту продаје није потребно 

издаваље фискалног рачуна нити увођеље фискалне касе већ се роба искључиво 

шаље путем поште, а плаћаље се врши авансно или путем кредитне картице. 

Регистрант даље указује да је крајем јануара 2016. године, послао поруџбеницу за 
испоруку већег броја тужиочевих производа, на шта га је тужилац после 1 О дана 
ћутаља упутио на друог дистрибутера који је именован за Србију LOVE RICH 
DOO. Тужилац је на овај начин поступио суротно моралним начелима и 

професионалном етиком, кршећи дугогодишљи пословни однос. Такође истиче да 
је један од сувласника Тужиоца у коресподенцији са Регистрантом потврдио да 

Регистрант има право да ради као дистрибутер до О 1. марта 2017. године и да ће му 
се испоручити производи које је поручио у јануару, што се није догодило, због чега 
је Регистрант претрпео значајну материјалну штету коју и дан данас трпи. 

Даље указује да од момента добијаља обавештеља о престанку уговорног односа са 

тужиоцем, престаје са продајом, поруџбинама, рекламираљем, оглашаваљем и 
коришћељем Тужиочевог жига, уклаља рекламу са свог малопродајног објекта, 

уклаља садржај са свог веб сајта www.kryo1an.rs и под-домена www.shop.kryolan.rs. 
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Како наводи, користећи се спорним интернет доменом, Регистрант се користио 

Тужиочевим правом на Жиг, али потпуно легитимно, као Тужиочев пословни 
партнер, ексклузивни дистрибутер Тужиочеих производа за Србију. Истиче се и да 

је Регистрант у тренутку регистрације спорног интернет домена поступао у складу 

са начелом савесности, поштења и добрих пословних обичаја јер је имао легитиман 

интерес да региструје спорни назив интернет домена, будући да је био Тужиочев 
дистрибутер. 

Регистрант наводи даје чињеница даје Тужилац власник Жига К.RYOLAN и даје 

то жиг регстрован за производе у класи 3 нинчанске класификације роба и услуга, и 
чињеница је да је назив спорног домена истоветан Тужиочевом Жигу, али обзиром 

да се овде не ради о поступку повреде жига нити је жиг предемет спора, тужени 

истиче да право на спорном домену треба одвојити од права на жиг. Тужилац је 

својом вољом право на регистрацију и право на коришћење овог домена препустио 

туженом који се истим савесно користио . Према наведеном, Регистант има право да 
то своје право уступи са или без накнаде . Обзиром на штету коју му је због прекида 

пословања Тужиилац нанео, Регистрант сматра да накнада коју је од Тужиоца 

тражио у износу од 20.000,00 ЕУР, по принципу правичности, представља 
минимални износ накнаде штете коју је Регистрант претрпео поступањем Тужиоца. 

Регистрант даље наставља са наводима и тврди да је тужба потпуно неоснована, 
како у чињеничном, тако и у свом правном основу. У складу са чланом 22. 
Правилника за решавање спорова поводом регистрације назива националних 

интернет домена (у наставку Правилника) који предвиђа кумулативно постојање 

три услова, истиче се да је испуњен само један, који предвиђа да је назив .rs домена 
истоветан предмету Тужиочевог Жига или му је сличан у мери да може створити 

забуну и довести у заблуду учеснике у промету . 

Што се тиче члана 23. Правилника, Регистрант тврди да није дошло до употребе 
назива .rs домена која је супротна добрим пословним обичајима. Регистрацију је 
извршио уз одобрење Тужиоца, а Тужиочевим Жигом се користио све време 

трајања њихове пословне сарадње, са чим је престао одмах по добијању захтева за 
престанак од Тужиоца. 

Такође у складу са Правилником, и то чланом 24. став \. тачка \ . легитиман 
интерес за коришћење назива националног интернет домена постоји ако је 
Регистрант пре било каквог сазнања о покретању тужбе користио назив .rs 
интернет домена у комерцијалне сврхе сагласно добрим пословним обичајима и 

начелима савесности и поштења, а то је управо начин на који је спорни назив .rs 
интернет домена коришћен, што је већ горе наведено. 

Из свега наведеног Регистрант посредством пуномоћника, а у складу са 

Правилником, предлаже да Арбитражно веће именовано у овом поступку донесе 
одлуку којом се Одбија захтев Тужиоца да се изврши пренос спорног националног 

интернет домена. Такође предлаже да се Регистранту досуде трошкови поступка, а 

у складу са тарифом о накнадама трошкова за рад адвоката. 
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Комисија за решавање спорова поводом регитрације назива националних интернет 

домена је доставила Регистранту тужбу са свим прилозима дана 16.08.2017.године, 
о чему је Арбитражном већу доставила доказ. 

Према члану 17. сатв З. Правилника о поступку за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена Регистрант је имао право да у 
року од 15 дана од дана пријема тужбе, достави одговор на тужбу. Регистрант је 
пропустио рок и није доставио одговор на тужбу. 

С обзиром на то да Регистрант у остављеном року није дао ни предлог арбитара, 
другог члана Арбитражног већа именовала је Председништво Комисије у складу са 

чланом 9. став З. Правилника о поступку за решавање спорова поводом 
регистрације назива националних интернет домена. Члан 9. став З. Овог 

Правилника прописује да уколико тужилац или регистрант не предлаже арбитре 

или уколико, из било ког разлога, предложени арбитри не буду у могућности да 
учествују у арбитражном поступку, Председништво Комисије ће именовати по 

једног арбитра за сваку страну у спору са Листе арбитара. 

Након формирања Арбитражног већа, Регистрант се обратио са молбом да му се 
одобри додатни рок, обзиром да је био на службеном путу, те је до ставио доказ да 

је ангажовао пуномоћника, како би се исти могао упознати са предметом и 
саставити одговор на тужбу. 

Странке у поступку нису истакле примедбе на састав чланова Већа, те је након те 
констатације Веће ову молбу и одобрило дајући додатни рок од 5 дана колико је 
пуномоћник Регистранта и тражио. Пуномоћник Регистранта је доставио одговор 

на тужбу са прилозима, након истека додатног рока, али је Веће одлучило да 
одговор прихвати и узме у разматрање полазећи од чињенице да арбитражно 

одлучивање не би требало да буде претерано оптерећено процесним нормама, те да 

би на првом месту ипак требало да буде правилно и потпуно утврђивање 

чињеничног стања. 

Чланом 19. став З. Правилника прописане је да уколико арбитражно веће утврди 
да су писмени поднесци и докази довољни за доношење одлуке, моЈ/Се предложити 

странама у поступку да одлука буде донета без одржавања усмене расправе, што 

је веће и учинило, обзиром да је утврдило да су писмени поднесци и докази 
довољни за одлучивање у овој правној ствари. 

Пуномоћник тужиоца се са предлогом Већа сложио, док се пуномоћник 

Регистранта успротивио, те је Арбитражно веће донеко коначну одлуку да се 
усмена расправа не одржи сходно члану 19. став 5. Правилника, те да се одлука има 
донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета. 
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Арбитражно веће је ценило све доказе које су поднеле и чије извођеље су тражиле 

стране у поступку. 

Међу странкама је спорно је питаље да ли је Тужилац дао сагласност Регистранту 

да пред Регистром националног интернет домена Србије (РНИДС) региструје 

спорни назив интернет домена "kryolan.rs" и љеговог под-домена "shop.kryolan.rs" 

Такође је спорно питаље да ли су странке уопште биле у уговорном односу, а 
уколико и јесу, спорна је правна квалификација уговорног односа. 

Читајући приложене доказе Арбитражно веће је утврдило да странке јесу биле у 

уговорном односу, и то по основу уговора о купопродаји робе по коме је 

Регистрант куповао робу из асортимана Тужиоца, те да је и законски заступник 

Регистранта, у својству физичког лица, куповала робу од Тужиоца. Веће је 
утврдило да међу странкама никада није закључен уговор о ексклузивној 

дистрибуцији, супротно наводима Регистранта, нити било који други уговор (нпр . 

уговор о лиценци, уговор о франшизи) чији би битан елемент био експлоатација 

спорног жига Тужиоца. 

Веће је такође утврдило да Тужилац није дао сагласност Регистранту да региструје, 

нити је имао сазнаље да је исти регистровао спорни назив интернет домена 
"kryolan.rs" и љеговог под-домена "shop.kryolan.rs" 

На основу наведеног Арбитражно веће је утврдило да је тужбени захтев основан, 
као што следи. 

Одредбом члана 7 став 1 Правилника о поступку за решаваље спорова поводом 
регистрације назива националних интернет домена ("Сл. гласник РС", бр. 31111 
основни текст, 24112, 67114 и 61/l6 измене) је прописан о да Регистрант прихвата 
надлежност Комисије за решаваље спорова у вези са називом националних 

интернет домена самом регистрацијом назива националног интернет домена у 

оквиру rsTLD регистра, односно прихватаљем Општих услова о регистрацији 

назива националних интернет домена. 

Одредбом члана 7 став 2 горе наведеног правилника је прописано да Тужилац 
прихвата надлежност Комисије за решаваље спорова у вези са називом 

националних интернет домена покретаљем поступка пред Комисијом. 

Имајући у виду да је Регистрант регистровао спорни домен у оквиру rsTLD 
регистра, односно да је Тужилац поднео тужбу Комисији, Арбитражно веће је 

закључило даје надлежност Комисије за решаваље овог спора неспорна. 

Арбитражно веће је такође конституисано у складу са одредбама члана 9 
Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива 

националних интернет домена ("Сл. гласник РС", бр. 31 /11 основни текст, 24/12, 
67/14 и 61/16 измене), на шта стране у спору нису имале било каквих приговора. 
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Члан 10. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 
прописује да ступањем у уговорни однос, односно регисртрацијом назива домена, 

регистрант посебно изјавњује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном 

уверењу, регистрација тра:женог назва домена не вређа право интелектуалне 
својине шzи неко друго субјективно право трећих лица, као и да су сви подаци 

наведени у захтеву за регистрацију истинити и потпуни. Регистрант, такође, 

изјвљује да назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења и 
добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити противно 

овим начелима. 

Одредбом члана 22 Правилника о поступку за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена ("Сл. гласник РС", бр. 31/11 
основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 измене") је преписано да Арбитражно веће 
може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена 

са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су испуљени следећи услови: 

1. да је назив националног домена истоветан предмету тужиочевог жига, или 

му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у 
промету; 

2. да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе 

националних интернет домена; 

3. да је регистрант назив националног интернет домена регистровао и 

користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних 

обичаја. 

Након оцене испуњености сваког од горе наведених критеријума, Арбитражно веће 

је закључило да су се стекли услови за пренос спорног домена са Регистранта на 

Тужиоца. 

1 Назив спорног националног домена је истоветан предмету тужиочевоr жига 

Увидом у списе предмета и базу међународно регистрованих жигова, Арбитражно 

веће је уврдило да је Тужилац носилац регистрованог жига за знак у речи 

КRYOLAN, са правом првенства од 12.07.1978.г., за разне козметичке препарате и 

шминку за професионалну употребу, који важи у Републици Србији до 

15.12.20 18.г. 

Спорни домен је регистрован 1 0.03.2008.г. те је неспорно да је тужилац носилац 
приоритетно старијих права на знаку KRYOLAN. Ову чињеницу је и сам Регитрант 
потврдио у свом одговору. 

Истовремено, приоритетно старији жиг тужиоцаје истоветан спорној регистрацији 

националног интернет домена те не постоји сумња да би његова употреба од стране 

трећих лица могла довести у заблуду учеснике у промету, због чега је Арбитражно 

веће закључило да је први од три услова предвиђњних одредбом члана 22 
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Правилника о поступку за решаваље спорова поводом регистрације назива 

националних интернет домена испуљен. 

11 Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе 
националних интернет домена 

Арбитражно веће је доста пажље посветила анализи испуљености овог услова, 

посебно имајући у виду опречне ставове супротстављених страна по том питаљу. 

Упркос наводима Тужиоца, несумљива је чињеница да је између супротстављених 

страна постојао неки облик сарадље, о чему на најтранспарентнији начин сведочи 

решење Бр. 1/0-03 УП-5786/1-2007 од 10.04.2007.г. и одговарајућа јединствена 

царинска исправа од 11.04.2007.г., које је уз свој одговор доставио пуномоћник 

регистранта. 

Међутим, сам чин пословне сарадље и/или продаје производа тужиоца од стране 

Регистранта не може никако бити довољан да оправда легитиман интерес туженог 

за стицаљем било каквих права на ознакама, односно жиговима тужиоца, нити 

подржати аргумент да је Регистрант у било ком тренутку био препознат од стране 

Тужиоца као љегов ексклузивни дистрибутер. 

Чињеница је да у тренутку регистрације спорног домена Регистрант није пословао 

под пословним именом које се састојало од, или садржало спорни знак. Регистрант 

такође није доказао да је спорни домен регистровао уз сагласност Тужиоца те 

самим тим не може заснивати своје право и легитиман интерес на пукој продаЈИ 

производа тужиоца. 

Тужени свој легитиман интерес брани наводима да је био дугогодишњи партнер и 

ексклузивни дистрибутер тужиочевих производа на територији Србије и региона. 

Међутим, Арбитражно веће сматра да тај однос није доказан. Наиме, Тужени нити 

једног момента није доказао да је у било ком тренутку био ексклузивни 

дистрибутер тужиоца, нити на други начин показао или учинио вероватним да је 

прибавио сагласност Тужиоца за употребу његових ознака на било који начин. 

Аргумент да је Тужени, у току 2008.г., прибавио сагласност за регистрацију 

спорног домена од регионалног менаџера за Србију и Црну Гору Тужиоца, не може 

бити узет за озбиљно у одсуству одговарајућих доказа. Исто се односи и на 

наводну сагласност за регистрацију привредног друштва под именом KRYOLAN 
МАКЕ-UР CENTER doo. 

Контакт подаци Регистранта на веб с~ту тужиоца, календари и други промотивни 

материјали у поседу Регистранта такође не могу подржати тврдљу да је Регистрант 

био ексклузивни дистрибутер Тужиоца у Републици Србији, а. поготову не 

постојаље правног посла који би регулисао евентуално уступање права на било 

какво коришћење жига Тужиоца. 
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Једнако је неоснован став Туженог да је сам чин дистрибуције, односно продаје 

производа Тужиоца довољан да оправда његов легитиман интерес за регистрацијом 

и употребом спорног домена. У промету постоји небројено много привредних 

субјеката који у оквиру своје пословне делатности продају или на други начин 

пласирају производе других лица али то не значи да они по том основу могу 

стицати било која права на ознакама произвођача без његовог изричитог 

овлашћења. У супротном, постојала би могућност да трећа лица/продавци 

монополизују ознаке произвођача и самим тим неосновано ограниче могућност 

носиоца права да користи исти знак у промету. 

Другим речима, Арбитражно веће је става да се Регистрант нашао у заблуди по 

питању свог односа са Тужиоцем услед чињенице да је једно време једини 

продавао производе Тужиоца у Републици Србији, те да је услед тога погрешно 

држао да има право да региструје спорни домен на своје име. Чињеница да је 

Регистрант неко време био једини продавац проивода Тужиоца у Републици 

Србији, никако не може представљати довољан основ за стицање било каквих 

права на жигу тужиоца у одсуству других доказа. 

Иако је његов пословни интерес за регистрацијом и употребом спорног домена био 

несумњив, тај интерес се никако не може поистоветити са легитимним интересом у 

смислу одредбе члана 22 став 1 тачка З Правилника о поступку за решавање 
спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. 

Без обзира што Регистрант није доставио валидне доказе који би подржали његов 

статус званичног дистрибутера Тужиоца, Арбитражно веће је по овом питању узело 

у обзир и праксу Арбитраже при Светској организацији за интелектуалну својину 

(WIPO). Преовлађујући став WIPO арбитраже по питању да ли дистрибутер или 
продавац могу имати легитиман интерес за регистрацијом и употребом интернет 

домена је да то јесте могуће уколико су испуњени одређени услови: 1) да та лица 
заиста продају оригиналне производе тужиоца, 2) да се продаја на спорном веб 
сајту односи само на одговарајуће производе, односно услуге и З) да је на спорном 

веб сајту на тачан и истакнут начин описан однос Регистранта са носиоцем жига. 

Иако је очигледно неоспорна чињеница да је Регистрант користио спорни домен за 

продају производа Тужиоца (први услов), Арбитражно веће је путем "Интернет 

Архиве" (https://web.archive.org/web/*/kryolan.rs) утврдило да је спорни домен 

једнако коришћен за промоцију webshopova као што су www.make
upshop.com i boyanabeauty.com (на којем се могу наћи и производи других 

произвођача) као и услуга обуке, тј. школе шминкања, за чије име је Регистрант 

такође употребио жиг Тужиоца (Кryolan Academy) регистровао посебан интернет 
домен који инкорпорира спорни жиг- kryolan-academy.com. 

Самим тим, други услов да се продаја на спорном веб сајту мора односити само на 

одговарајуће производе, односно услуге није испуњен. 
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Када је реч о испуњености трећег услова, Арбитражно веће је на исти начин 

утврдило да Регистрант на спорном веб сајту, у делу "О НАМА", не описује свој 

однос са Тужиоцем на одговарајући начин, тј. нигде себе не описује као званичног, 

односно ексклузивног дистрибутера Тужиоца, што је Арбитражно веће само 

учврстило у свом уверењу да та врста односа никада није ни постојала између 

Регистранта и Тужиоца. 

Имајући у виду све горе наведене чињенице, као и одсуство било каквог валидног 

доказа о постојању било каквог правног посла између Тужиоца и Регистранта 

којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу жига KRYOLAN, 
Арбитражно веће је закључило да Регистрант није могао имати права или други 

легитиман интерес за регистрацију спорног домена. 

111 Rеrистрант је назив spornog националног интернет домена регистровао и 
користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја 

Из одговора Регистранта јасно произилази закључак да је он био упознат са 

активностима Тужиоца и његовим "брендом" још од 2004.r., када је, по његовим 
речима, упознао представнике Тужиоца на сајму козметике у Дизелдорфу. Такође, 

по речима Регистранта, његова сарадња са Тужиоцем је почела током 2005.r., дакле 
пуне З године пре регистрације спорног домена. 

Поред тога, регистри жигова, како национални, тако и међународни, су јавни, те је 

Регистрант могао лако проверити ову чињеницу уколико је имао било каквих 

недоумица по том питању. 

Поред самог назива спорног интернет домена, на спорној интернет страници је 

очигледна и употреба заштићеног графизма Тужиоца (назив КRYOLAN sa 
графичким решењем маске за лице), што додатно сведочи о слободном односу 

Регистранта према ознакама, односно жиговима Тужиоца, што је недопустиво са 

становишта жиговног права у одсуству изричите сагласности носиоца права. 

Самим тим, не може се оспорити чињеница да је на страни Регистранта постојала 

свест да спорни знак припада Тужиоцу, те да самим тим не може стећи било каква 

права на истом или сличном знаку без изричите сагласности носиоца права. Како 

Регистрант није доставио било какав доказ о сагласности Тужиоца на регистрацију, 

Арбитражно веће није имало другог избора него да закључи да је Регистрант 

поступао несавесно приликом регистрације и употребе спорног интернет домена. 

Аргументе Регистранта који се тичу накнаде коју је тражио за пренос спорног 

интернет домена Арбитражно веће сматра неоснованим јер је Регистрант наведене 

маркетиншке активности на територији Републике Србије обављао како би 

остварио што већи промет, односно профит од продаје производа Тужиоца, те да 

му Тужилац не дугује било какву накнаду по том питању. 
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Арбитражно веће је ценило и друге доказе страна у поступку, али их није посебно 

образлагало, али их није посебно образлагало, јер је нашло да нису од значаја за 

доношење другачије одлуке. 

У складу са чланом 32. став 2. Правилника о поступку за решавање спорова 
поводом регистрације назива националних интернет домена, Арбитражно веће 

констатује да Тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име 

регистрационих трошкова, без обзира на исход спора. Регистрант такође нема 

право на надокнаду трошкова коју је тражио у висини накнаде и награде за 

ангажовање пуномоћника из редова адвоката. 

На основу члана 31. Правилника о поступку за решавање спорова поводом 
регистрације назива националних интернет домена арбитражна одлука је коначна 

и против ње нема места жалби. 

Сагласно члану 31. став 2. и З, Правилника о поступку за решавање спорова 

поводом регистрације назива националних интенет домена Одлука Арбитражног 

већа се извршава по истеку рока од 10 дана од дана пријема одлуке код Регистра 
(РНИДС), осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању 

поступка пред надлежним судом, када се извршаење одлуке одлаже до 

правоснажноси одлуке суда. 

У Београду, АРБИТР АЖНО ВЕЋЕ: 

10. 10. 2017.године ~(Ц/ 
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