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Н и н о с л а в  В о л а р е в и ћ,  
студент докторских студија Правног факултета  
Универзитетa у Крагујевцу

НЕЗАВИСНА ДИСТИНКТИВНА УЛОГА  
РАНИЈЕГ ЗНАКА У КОМПОЗИТНОМ ЗНАКУ  

И ВЕРОВАТНОЋА НАСТАНКА ЗАБУНЕ У ПРОМЕТУ

САЖЕТАК: У овом раду, аутор анализира фактор независне 
дистинктивне улоге ранијег знака у композитном знаку са више 
аспеката. Најпре, аутор утврђује која то битна обележја ранији 
знак мора да има да би независну дистинктивну улогу задржао 
у композитном знаку. Затим, аутор анализира у којој фази у по-
ступку утврђивања битне сличности знакова треба разматрати 
овај фактор – да ли у фази када се пореде знаци или у фази када 
се врши општа оцена свих релевантних фактора. На крају, аутор 
анализира на који начин и у којој мери предметни фактор утиче 
на вероватноћу настанка забуне у промету. За потребе рада, нај-
више је коришћена судска пракса Општег суда ЕУ.

Кључне речи: жиг, независна дистинктивна улога, дистинк-
тивност, сличност знакова, општа оцена, вероватноћа настанка 
забуне у промету, жиговно право ЕУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Независна дистинктивна улога1 ранијег знака у композитном знаку 
први пут се у судској пракси ЕУ спомиње у Пресуди Суда правде од 6. 10. 
2005. године. У питању је Пресуда која је стручној јавности позната као 

* Рад примљен: 30. 1. 2018. године.
1 Енг. independent distinctive role. У раду ћемо као синониме за наведени термин ко-

ристити и: независност ранијег знака у композитном знаку, самосталност ранијег знака у 
композитном знаку, независно дистинктивно дејство ранијег знака у композитном знаку.
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Пресуда Медион.2 Пресуда је донета по захтеву за прелиминарну одлуку 
Вишег регионалног суда у Диселдорфу.3 

По наведеном захтеву, Суд правде је требало у основи да одговори 
на следеће правно питање: да ли постоји вероватноћа настанка забуне у 
промету ако се супротстављеним знацима обележавају истоветна роба или 
услуге, а ранији знак, који има нормалну снагу обележавања и чини део 
супротстављеног знака, не одређује укупан дојам који супротстављени 
знак оставља на релевантан део јавности, али задржава у њему независну 
дистинктивну улогу? 

Повод за решавање овог правног питања био је спор који је настао 
око LIFE (ранијег знака) и THOMSON LIFE (потоњег композитног знака). 
Наиме, приликом утврђивања битне сличности знакова било је спорно да 
ли ранији знак са нормалном снагом обележавања – LIFE – може бити бит-
но сличан знаку THOMSON LIFE, када је THOMSON, као познато трговач-
ко име у пословним круговима, било уочљивије у композитном знаку и као 
такво одређивало општи утисак који композитни знак оставља у промету.

Суд правде је на постављено правно питање одговорио на следећи 
начин: У смислу чл. 5. (1)(б) Директиве 89/104/ЕЕЗ,4 када се супротста-
вљеним знацима обележавају истоветна роба или услуге, а композитни 
знак се састоји од ранијег знака и пословног имена неког трећег лица, 
вероватноћа настанка забуне у промету може постојати, ако ранији знак с 
нормалном снагом обележавања, иако не одређује укупан дојам који ком-
позитни знак оставља у промету, и даље има независну дистинктивну уло-
гу у композитном знаку.

Наведени правни став Суда правде, изнет у то време, био је „револу-
ционаран”, нарочито за немачку судску праксу, јер је за оцену постојања 
битне сличности знакова Федерални суд правде СР Немачке до тада при-
мењивао „теорију створеног утиска” (нем. Prägetheorie).5 По доношењу 

2 Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 October 2005, Case C-120/04, Medion 
AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

3 Питање је поставио Виши регионални суд у Диселдорфу на основу чл. 234. Угово-
ра о оснивању Европске заједнице (енг. Treaty establishing the European Community (Nice 
consolidated version) – OJ C 325, 24. 12. 2002, p. 33–184). 

4 Пун назив Директиве је: Прва директива Већа од 21. 12. 1988. године о хармониза-
цији правних прописа држава чланица ЕУ о жигу (89/104/EEC). На енглеском First Council 
Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks (89/104/EEC) (OJ L 040, 11. 2. 1989, p. 1–7). Иначе, чл. 5 (1)(б) Директиве прописано 
је да носилац жига трећим лицима која немају његову сагласност, може забранити коришће-
ње било ког знака у пословном промету, ако због идентичности или сличности тог знака са 
знаком носиоца жига и због идентичности или сличности робе или услуга на које се знаци 
односе, постоји вероватноћа настанка забуне у промету која обухвата и вероватноћу мисао-
ног довођења у везу тог знака трећег лица са знаком носиоца жига.

5 Немачки глагол prägen дословно значи ковати, утабати, утиснути, украсити, али у 
фигуративном смислу значи формирати, обликовати, образовати, обележити. По наведеној 
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Пресуде Medion, фактор независности ранијег знака у композитном знаку 
разматра се у многим поступцима. За потребе овог рада, ми ћемо се бави-
ти анализом неких од најзначајних одлука из судске праксе ЕУ с намером 
да редом одговоримо на следећа правна питања: 1) који услови морају 
бити испуњени да ранији знак задржи независну дистинктивну улогу у 
композитном знаку; 2) у којој фази у поступку утврђивања битне слич-
ности знакова овај фактор треба утврђивати и ценити његов утицај; 3) на 
који начин фактор независности ранијег знака у композитном знаку утиче 
на вероватноћу настанка забуне у промету. У давању одговора на поста-
вљена правна питања разматраћемо и ставове изнете у правној теорији.

УСЛОВИ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ  
НЕЗАВИСНЕ ДИСТИНКТИВНЕ УЛОГЕ  

РАНИЈЕГ ЗНАКА У КОМПОЗИТНОМ ЗНАКУ

Општи суд и Суд правде нису дефинисали појам независне дистинк-
тивне улоге ранијег знака у композитном знаку ни у једној својој одлуци.6 
Они су, решавајући конкретне правне проблеме, давали одговоре на прав-
на питања која су се пред њих постављала, без намере за извођењем било 
каквих општих правних закључака. Међутим, иако нису тежили правном 
уопштавању, они су кроз своје одлуке поставили неке опште услове који 
се морају испунити, јер без испуњења тих услова ранији знак не може 
задржати независност у композитном знаку. Први од тих услова је да ра-
нији знак буде део композитног знака. Други услов је да ранији знак има 
минимум нормалну снагу обележавања.7 Овде постоји изузетак о коме 

теорији, приликом оцене да ли у конкретном случају постоји вероватноћа настанка забуне 
у промету, битан је укупан утисак који знаци остављају на релевантан део јавности. Ако 
у композитном знаку ранији знак не одређује укупан утисак композитног знака у проме-
ту и то у мери у којој би други елементи композитног знака били од споредног значаја у 
стварању укупног дојма о знаку, онда вероватноћа настанка забуне у промету не би посто-
јала ни у случају да је ранији знак у композитном знаку задржао независну дистинктивну 
улогу. Другим речима, утврђење битне сличности знакова не може се заснивати на рани-
јем знаку у композитном знаку, ако он само доприноси, али не и опредељује општи ути-
сак који знак оставља у свести релевантног дела јавности. Више о овој теорији: Ollwitz, N., 
Rechtsprechungsentwicklung bei Markenverletzung mit besonderer Berücksichtigung der 
Prägetheorie, Hamburg, 2005, p. 14–17.

6 Такав правни закључак изнео је и Паоло Менгоци, Општи правобранилац ЕУ у: 
Opinion of Advocate General delivered on 23 January 2014, Case C-591/12 P, Bimbo SA v 
OHIM, § 19.

7 У Пресуди Medion се спомиње само нормална снага обележавања. Међутим, по 
нашем мишљењу, ранији знак може поседовати и јачу снагу обележавања. О овом правном 
ставу детаљније ћемо писати у делу рада у којем анализирамо наведени услов.
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ћемо писати у одговарајућем делу рада. Трећи услов је да ранији знак 
не опредељује општи утисак који композитни знак оставља у промету. И 
четврти, последњи услов је да ранији знак у композитном знаку задржи 
своје самостално концептуално значење. Роба или услуге које се ранијим 
и композитним знаком обележавају не морају бити идентичне.8 

У погледу првог услова, да ранији знак мора бити део композитног 
знака, ранији знак не мора у целости бити укључен у композитни знак. Ра-
нији знак, наиме, може имати независну дистинктивну улогу у композит-
ном знаку и ако је само један његов део укључен у композитни знак. За по-
стојање независне дистинктивне улоге ранијег знака у композитном знаку 
тада, потребно је, за наведени случај, да део ранијег знака, који је садржан 
у композитном знаку, има доминантан карактер у ранијем знаку и/или да 
је дистинктиван у тој мери да ранији знак у промету одређује као целину.9 

У судској пракси било је спорно да ли ранији знак мора у потпуности 
бити идентичан делу композитног знака или не. Општи суд је, у предмету 
G-Star Raw Denim kft против OHIM-a, закључио да ранији знак не може 
задржати независност у композитном знаку ако композитни знак не са-
држи део који је идентичан ранијем знаку.10 У предмету Glenton España, 
SA против OHIM-a,11 Општи суд је изнео другачије правно мишљење. За 
независну дистинктивну улогу ранијег знака у композитном знаку, ранији 
знак и део композитног знака не морају бити идентични, већ је довољно 
да постоји сличност између њих да ранији знак задржи самосталност у 
композитном знаку. По нашем правном схватању, ово друго правно гле-
диште је исправније. Наиме, просечан потрошач12 када види и/или чује 

8 Видети у том смислу: Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 October 
2015, Case T-96/14, Vimeo LLC v OHIM, § 24. На наведено указујемо како не би дошло до 
забуне, јер се у Пресуди Medion спомиње само идентична роба, односно услуге. Суд правде 
у наведеном предмету се ограничава на идентичну робу, односно услуге, јер се питање које 
је постављено односило само на идентичну робу, односно услуге. Суд правде није желео 
условити постојање независне дистинктивне улоге ранијег знака у композитном знаку по-
стојањем идентичности робе, односно услуга, што јасно произилази и из потоње судске 
праксе, примера ради Одлуке на коју смо се овде позвали.

9 Cf. Giltat, F., Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an independent 
distinctive role, p. 27, електронска верзија: https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.
php/28196/mod_data/content/270/GILTAT_Flavien.pdf, доступно децембра 2016. године.

10 Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 January 2010, Case T-309/08, 
G-Star Raw Denim kft v OHIM, § 37.

11 Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 May 2011, Case T-376/09, 
Glenton España, SA v OHIM, § 34.

12 „Просечан потрошач” има значење које је EUIPO навео у Смерницама за испитива-
ње пријаве жига Европске уније. Под „просечним потрошачем” се, дакле, подразумева ре-
левантан део јавности који чине како општа јавност тако и пословни корисници, у зависно-
сти од врсте робе, односно услуга које су предмет разматрања. Guidelines for Examination 
of European Union Trade Marks in European Union Intellectual Property Office, Part C, 
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знак, он не памти сваки његов детаљ, већ га меморише по принципу „не-
савршене слике”.13 У његово памћење, „урезује се” само оно што му је 
најупечатљивије о знаку. Ако компоненту композитног знака просечан по-
трошач доживљава као ранији знак због сличности која постоји између 
њих, онда нема разлога да се инсистира на идентичности ранијег знака и 
дела композитног знака.

У погледу другог услова – снаге обележавања, навели смо да ранији 
знак мора имати минимум нормалну снагу обележавања. Применом пра-
вила a minore ad maius, закључујемо да ранији знак може имати и поја-
чану снагу обележавања.14 Независност ранијег знака у композитном зна-
ку, међутим, није нешто што, по нашем мишљењу, треба испитивати код 
знакова са јаком снагом обележавања.15 Ако ранији знак има јаку снагу 
обележавања због које је изразито упадљив у композитном знаку, онда се 
задржавање независне дистинктивне улоге ранијег знака у композитном 
знаку подразумева. Знаци са јаком снагом обележавања, наиме, не могу 
остати неупадљиви у композитном знаку (под претпоставком да су у ком-
позитном знаку задржали концептуалну самосталност). 

За знаке са слабом снагом обележавања, у правној теорији је изнето 
мишљење да могу и они имати независну дистинктивну улогу у компо-
зитном знаку.16 Ми у основи не споримо правилност наведеног правног 
закључка, али сматрамо да је то могуће само ако остали делови компо-
зитног знака имају исти или слабији степен дистинктивности у односу 
на дистинктивност ранијег знака или под условом да ранији знак има 
доминантни карактер у композитном знаку. У свим осталим случајеви-
ма, задржавање независности знака са слабом снагом обележавања у ком-
позитном знаку је немогуће. Тако нпр., у предмету Société des produits 

Opposition, Section 2, Double Identity and Likelihood Of Confusion, Chapter 3, Relevant Public 
and Degree of Attention, p. 4–5, vidi na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/ 
document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/
Part-C/02-part_c_opposition_ section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_relevant_public/
part_c_opposition_section_2_chapter_3_relevant_public_en.pdf, доступно децембра 2016. го-
дине. У даљем тексту ће се термини „просечан потрошач” и „релевантан део јавности” ко-
ристити као синоними.

13 Judgment of the Court of 22 June 1999, Case C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. 
GmbH v Klijsen Handel BV, § 26. Више о томе Марић, В., Забуна код сличности жигова: 
појам, елементи и узрок настанка забуне у релевантном делу јавности, Електронска база 
података Paragraf Leks, верзија 16.5.

14 У том смислу видети и: Гилтат, Ф., op. cit., p. 46.
15 Cf. Giltat, F., op. cit., p. 49–50; Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 October 

2005, Case C-120/04, Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, § 34.
16 Dzhurkova, Ch., Likelihood of confusion: The nature of the criterion of an „independent 

distinctive role”, p. 35, електронска верзија: https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.
php/28196/mod_data/content/261/DZHURKOVA_Chudomira.pdf, доступно децембра 2016. 
године.
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Nestlé SA против OHIM-a, Општи суд је нашао да је ранији знак задржао 
независну дистинктивну улогу у композитном знаку, без обзира на то што 
је имао слабу снагу обележавања, јер у композитном знаку је био доми-
нантан (заузимао је готово половину „простора“ композитног знака).17 У 
другом предмету Grupo Osborne, SA против OHIM-a, Општи суд је нашао 
да ранији знак није задржао независност у композитном знаку, јер други 
део композитног знака TORO у композитном знаку TORO XL имао је нор-
малну, ако не и појачану дистинктивност. Део ранијег знака састојао се од 
вербализма XL који је имао слабу дистинктивност.18

Као трећи услов за постојање независне дистинктивне улоге ранијег 
знака у композитном знаку, навели смо да ранији знак не сме опредељива-
ти општи утисак који композитни знак оставља у промету. Ако опредељу-
је општи утисак, онда испитивање фактора независности ранијег знака у 
композитном знаку губи свој смисао. Који чиниоци утичу да ранији знак 
одређује општи утисак композитног знака у промету не могу се таксатив-
но набројати унапред и важити за сваки конкретан случај. Тако нпр. ра-
нији знак који је цењен, који се састоји од познатог пословног трговачког 
имена, који је доминантан у композитном знаку и/или има јаку снагу обе-
лежавања, вероватно је да ће опредељивати општи утисак који композит-
ни знак оставља на релевантан део јавности. Који део композитног знака 
и из којих разлога одређује општи утисак композитног знака у промету, 
фактичко је питање које се цени у сваком конкретном случају посебно.19

Као четврти услов за постојање независне дистинктивне улоге рани-
јег знака у композитном знаку навели смо да ранији знак мора задржати 
концептуалну самосталност у композитном знаку. Ранији знак, наиме, не 
сме с другим деловима композитног знака да створи нову „логичку цели-
ну”,20 односно њиховим спајањем не сме настати нови појам у којем само-
стално значење ранијег знака престаје да постоји. Тако нпр., у предмету 

17 Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 January 2010, In Joined Cases 
T-5/08 to T-7/08, Société des produits Nestlé SA v OHIM, § 60.

18 Arret du Tribunal (sixième chambre) du 24 mai 2012, Affaire T-169/10, Grupo Osborne, 
SA contre OHMI, point 36, 42, 56.

19 Ваља нагласити да то што ранији знак не сме опредељивати општи утисак који ком-
позитни знак оставља у промету, не значи да други део композитног знака мора бити доми-
нантан у композитном знаку. У том смислу видети: Judgment of the Court of First Instance 
(First Chamber) of 12 November 2008, Case T-281/07, ecoblue AG v OHIM, paragraph 32. На-
ведено правно становиште подржано је и у правној теорији. Видети: Гилтат, Ф., op. cit., 23.

20 Нова „логичка целина“ или нова „логичка јединица“ је израз који најчешће упо-
требљава Општи суд када указује да ранији знак нема концептуалну самосталност у ком-
позитном знаку. Видети у том смислу: Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 19 
May 2010, Case T-243/08, Ravensburger AG v OHIM, paragraph 38; Judgment of the General 
Court (Sixth Chamber) of 29 September 2011, Case T-107/10, Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH v OHIM, paragraph 43; Arret du Tribunal (huitième chambre) du 13 mai 2015, 
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Deutsche Post AG против OHIM-a, Општи суд је нашао да је вербализам 
POST, од кога се састојао ранији знак, изгубио своје самостално концеп-
туално значење у композитном знаку TPG POST, јер TGP и POST заједно 
спојени у TGP POST дају засебну „логичку целину”.21 Слично образло-
жење са идентичним правним закључком Општи суд је изнео у предмету 
Natura Cosméticos, SA против OHIM-a. Наиме, Општи суд је у наведеном 
предмету нашао да VIVA (ранији знак) у NATURAVIVA (композитном 
знаку), нема концептуалну самосталност, јер реч VIVA има описни карак-
тер у композитном знаку NATURAVIVA. NATURAVIVA је, стога, засеб-
на „логичка целина” и ранији знак нема независну дистинктивну улогу у 
њему.22 У предмету Perfetti Van Melle SpA против OHIM-a, Општи суд је 
нашао да је ранији знак CENTER задржао концептуалну самосталност у 
композитном знаку CENTER SHOCK.23 По становишту Суда, реч SHOCK 
нема јаку семантичку вредност да у комбинацији са речи CENTER створи 
нову „логичку целину” која би се концептуално разликовала од ранијег 
знака CENTER. У овом предмету, додуше, Општи суд се није изричито 
позвао на „независну дистинктивну улогу ранијег знака у композитном 
знаку”, односно није користио тај термин, али из образложења његове 
одлуке недвосмислено произилази да је ранији знак у композитном знаку 
управо задржао своју независну дистинктивну улогу. 

ФАКТОР НЕЗАВИСНЕ ДИСТИНКТИВНЕ УЛОГЕ  
РАНИЈЕГ ЗНАКА У КОМПОЗИТНОМ ЗНАКУ  

И ПОСТУПАК УТВРђИВАЊА ВЕРОВАТНОЋЕ  
НАСТАНКА ЗАБУНЕ У ПРОМЕТУ

У правној теорији постоје два правна мишљења о томе када и како 
треба ценити фактор независне дистинктивне улоге ранијег знака у ком-
позитном знаку. Према једном правном мишљењу, постојање независно-
сти ранијег знака у композитном знаку треба испитивати за потребе утвр-
ђивања сличности знакова.24 По другом правном мишљењу, независну ди-

Affaire T-102/14, Deutsche Post AG contre OHMI, point 51;  Arret du Tribunal (sixième chambre) 
du 24 mai 2012, Affaire T-169/10, Grupo Osborne, SA contre OHMI, point 50.

21 Arret du Tribunal (huitième chambre) du 13 mai 2015, Affaire T-102/14, Deutsche Post 
AG contre OHMI, point 51.

22 Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 29 September 2011, Case T-107/10, 
Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH v OHIM, § 43, 44.

23 Judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) of 1 July 2009, Case T-16/08, 
Perfetti Van Melle SpA v OHIM, § 46, 48.

24 Dzhurkova, Ch., op. cit., p. 21.
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стинктивну улогу ранијег знака у композитном знаку треба разматрати за 
потребе утврђивања вероватноће настанка забуне у промету. Дакле, према 
првом правном мишљењу, независну дистинктивну улогу ранијег знака у 
композитном знаку треба разматрати у фази оцене сличности знакова, а 
према другом, у фази опште оцене свих релевантних фактора.

У судској пракси ЕУ такође нема јединственог правног става о овом 
правном питању. Општи суд је нпр., у предмету Société des produits Nestlé 
SA против OHIM-a, независну дистинктивну улогу ранијег знака у компо-
зитном знаку утврђивао у поступку оцене визуелне сличности знакова.25 
У предмету Vimeo LLC против OHIM-a, Општи суд је наведени фактор 
анализирао у фази опште оцене свих релевантних фактора.26 У предмету 
Glenton España, SA против OHIM-a, Општи суд је независну дистинктив-
ну улогу ранијег знака у композитном знаку разматрао у фази утврђивања 
сличности знакова, али и (поново) у фази опште оцене свих релевантних 
фактора.27

Према нашем мишљењу, независна дистинктивна улога ранијег знака 
у композитном знаку је фактор који утиче на вероватноћу настанка за-
буне у промету и његов утицај треба ценити у фази опште оцене свих 
релевантних фактора – не у фази испитивања сличности знакова. Наве-
дено правно мишљење засновано је на чињеници да Суд правде у Пре-
суди Medion недвосмислено наводи да независна дистинктивна улога ра-
нијег знака у композитном знаку може довести до вероватноће настанка 
забуне у промету, а не до сличности знакова. У Смерницама OHIM-a за 
испитивање пријаве комунитарног жига из 2014. године, фактор незави-
сне дистинктивне улоге ранијег знака у композитном знаку наводи се и 
анализира у поглављу „Општа оцена (свих фактора, прим. аут.)”,28 а не у 
поглављу „Поређење знакова”.29 Такође, не мање значајна чињеница је и 

25 Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 January 2010, In Joined Cases 
T-5/08 to T-7/08, Société des produits Nestlé SA v OHIM, § 60.

26 Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 October 2015, Case T-96/14, 
Vimeo LLC v OHIM, § 68.

27 Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 May 2011, Case T-376/09, 
Glenton España, SA v OHIM, § 34, 54.

28 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market 
(Trade Marks and Designs) on Community Trade Mark, Part C, Opposition, Section 2, Identity 
and Likelihood of Confusion, Chapter 8, Global Assessment, p. 31, vidi na: https://euipo.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_
part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_
assessment_en.pdf, доступно децембра 2016. године.

29 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs) on Community Trade Mark, Part C, Opposition, Section 2, Identity and 
Likelihood of Confusion, Chapter 3, Comparison of Signs, vidi na: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/10_part_c_
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то да се знаци пореде по звучности, изгледу и значењу. Ни по једном од 
ова три критеријума независност ранијег знака у композитном знаку се 
не утврђује нити се приликом утврђивања сличности знакова овај фактор 
разматра као околност која утиче на аудитивну, визуелну и/или семантич-
ку сличност знакова. Према томе, независна дистинктивна улога ранијег 
знака у композитном знаку није ништа друго до својство ранијег знака 
које треба, заједно са осталим чиниоцима, ценити у фази опште оцене 
свих релевантних фактора, за потребе утврђивања вероватноће настанка 
забуне у промету, а не ради утврђивања сличности знакова.

Независној дистинктивној улози ранијег знака у композитном знаку 
не треба давати a priori већи значај у односу на остале факторе који се 
разматрају у поступку утврђивања битне сличности знакова. Независност 
ранијег знака у композитном знаку је само један од фактора који утиче на 
вероватноћу настанка забуне у промету. Да ли ће вероватноћа настанка 
забуне у промету постојати, не зависи искључиво од независне дистинк-
тивне улоге ранијег знака у композитном знаку. Дакле, чињеница да неза-
висна дистинктивна улога ранијег знака у композитном знаку постоји, не 
значи нужно и да вероватноћа настанка забуне у промету постоји. У пред-
мету Annco, Inc. против OHIM-a, Општи суд је изричито и навео изнети 
правни став.30 С друге стране, ако независна дистинктивна улога ранијег 
знака у композитном знаку не постоји, не значи нужно и да вероватноћа 
настанка забуне у промету неће постојати. У предмету Vimeo LLC против 
OHIM-a нпр., упркос непостојању независне дистинктивне улоге ранијег 
знака MEO у композитном знаку VIMEO, битну сличност знакова је Оп-
шти суд утврдио. Вероватноћа настанка забуне у промету је заснована на 
идентичности, односно сличности робе и услуга (делом су роба и услуге 
биле идентичне, делом сличне), на визуелној и аудитивној сличности зна-
кова и на постојању појачане пажње просечног потрошача за предметну 
робу и услуге.31

Општи суд је, по нашем мишљењу, на најбољи начин у предмету 
Bimbo SA против OHIM-a32 „илустровао“ када и како треба ценити фактор 
независности ранијег знака у композитном знаку у поступку утврђивања 
вероватноће настанка забуне у промету. Општи суд је у наведеном пред-

opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_3_comparison_of_signs_
en.pdf, доступно децембра 2016. године.

30 Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 17 February 2011, Case T-385/09, 
Annco, Inc. v OHIM, § 49.

31 Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 October 2015, Case T-96/14, 
Vimeo LLC v OHIM, § 65–68.

32 Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 10 October 2012, Case T-569/10, 
Bimbo SA v OHIM, § 52–101.
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мету оцењивао правилност Одлуке Жалбеног већа OHIM-a33 на следећи 
начин. Најпре, Општи суд је разматрао да ли је Жалбено веће OHIM-a 
правилно утврдило састав релевантног дела јавности у конкретном случа-
ју.34 Ову околност Општи суд је, по нашем мишљењу, правилно разматрао 
на самом почетку, јер од ове чињенице зависи да ли ће роба или услуге 
бити сличне, односно да ли ће знаци који се пореде бити слични. Слич-
ност робе и/или услуга, односно сличност знакова процењује се управо 
према поимању и перцепцији релевантног дела јавности. 

Након што је утврђено да је Жалбено веће правилно одредило са-
став релевантног дела јавности, следеће што је Општи суд разматрао јесте 
налаз Жалбеног већа у погледу идентичности робе. Општи суд је нашао 
правилном Одлуку у том делу, али се није детаљније упуштао у образла-
гање наведеног дела одлуке, јер чињеница о идентичности робе није била 
оспорена пред Судом.35

За овим, Општи суд је приступио анализи сличности знакова. Зна-
кови су се поредили у визуелном, аудитивном и концепцијском смислу. 
Након што је утврдио да је и у том погледу Жалбено веће OHIM-a извело 
правилан закључак о сличности знакова,36 приступило се општој оцени 
свих релевантних фактора како би се коначно утврдило да ли у конкрет-
ном случају постоји вероватноћа настанка забуне у промету или не. 

Тек у овој фази, у фази опште оцене свих релевантних фактора, Оп-
шти суд први пут спомиње и разматра фактор независне дистинктивне 
улоге ранијег знака у композитном знаку. До тада нити је утврђивао неза-
висност ранијег знака у композитном знаку, нити је утврђивао његово деј-
ство на вероватноћу настанка забуне у промету. Дакле, тек у фази опште 
оцене свих релевантних фактора, Суд утврђује постојање независности 
ранијег знака у композитном знаку и налази да и она, заједно са осталим 
факторима, утиче на вероватноћу настанка забуне у промету.37 У жалбе-
ном поступку пред Судом правде истицано је да је Пресуда Општег суда 
неправилна, јер је вероватноћа настанка забуне у промету заснована су-
штински само на основу независне дистинктивне улоге ранијег знака у 
композитном знаку. Супротно изнетом правном мишљењу, Суд правде38 
наводи да је Пресуда Општег суда правилна, јер чињенично-правни за-

33 Decision of the Fourth Board of Appeal of 7 October 2010, Case R 838/2009-4, Bimbo 
S.A. v Panrico S.L.

34 Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 10 October 2012, Case T-569/10, 
Bimbo SA v OHIM, § 52–53.

35 Ibid., § 54.
36 Ibid., § 55–89.
37 Ibid., § 90–101.
38 Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 May 2014, Case C-591/12 P, Bimbo SA 

v OHIM.
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кључак о постојању вероватноће настанка забуне у промету не заснива се 
само на независној дистинктивној улози ранијег знака у композитном зна-
ку, већ на оцени свих релевантних фактора.39 Утицај релевантних фактора 
на вероватноћу настанка забуне у промету, по правном становишту Суда 
правде, Општи суд је правилно ценио те је на крају правилно закључио да 
битна сличност између супротстављених знакова постоји.40

У наведеном примеру из судске праксе, сматрамо да је на најбољи 
начин приказано којим редоследом треба утврђивати и ценити факторе 
који утичу на вероватноћу настанка забуне у промету. Независност ра-
нијег знака у композитном знаку, у том смислу, као фактор који утиче 
на вероватноћу настанка забуне у промету, треба утврђивати непосредно 
пре приступању општој оцени свих релевантних фактора. У случају да је 
ранији знак задржао самосталност у композитном знаку, утицај наведе-
ног фактора, засебно и у садејству са осталим факторима, треба ценити у 
фази опште оцене свих релевантних фактора. Тек након тога може се дати 
правилан коначан суд о томе да ли у конкретном случају постоји вероват-
ноћа настанка забуне у промету или не.

ЗАКљУЧАК

Независна дистинктивна улога ранијег знака у композитном знаку је 
фактор који утиче на вероватноћу настанка забуне у промету. Да би ра-
нији знак имао независну дистинктивну улогу у композитном знаку, мора 
бити испуњено неколико услова.

Прво, ранији знак мора бити део композитног знака. Ранији знак 
не мора бити у целини укључен у композитни знак. Довољно је да буде 
укључен само један његов део, али тај део у ранијем знаку мора има-

39 Општи суд је, наиме, вероватноћу настанка забуне у промету, утврдио не само на 
основу постојања независне дистинктивне улоге ранијег знака у композитном знаку, већ и 
на основу идентичности робе (пријава за композитни знак односила се на „пециво и пекар-
ске производе, посебно крофне”, које су укључене у „све врсте слаткиша и пецива” за које 
је ранији знак регистрован), затим на основу сличности знакова (DOGHNUTS (ранији знак) 
и BIMBO DOUGHNUTS (композитни знак) који су имали просечан степен визуелне и сред-
њи степеном аудитивне сличности концептуално нису могли да се пореде) као и на основу 
околности да просечне потрошаче чине Шпанци и то општа јавност која овој врсти робе не 
посвећује висок степен пажње, већ напротив, низак, имајући у виду да је ова роба јефтина и 
да се свакодневно купује. Такође, Општи суд је ценио да реч doghnuts нема никакво значење 
за релевантан део јавности, јер не познаје енглески језик. Дакле, сви ти фактори су цењени 
током поступка и тек на основу брижљиве оцене сваког фактора појединачно и свих фак-
тора скупно, утврђено је да у конкретном случају постоји вероватноћа настанка забуне у 
промету.

40 Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 May 2014, Case C-591/12 P, Bimbo SA v 
OHIM, § 28–29, 45–46.
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ти доминантан карактер и/или мора бити дистинктиван у мери да ранији 
знак одређује као целину. Такође, ранији знак не мора бити идентичан 
делу композитног знака, али је битно да због високог степена сличности 
са ранијим знаком, тај део знака релевантан део јавности доживљава као 
ранији знак, имајући у виду „несавршено сећање“ просечног потрошача.

Друго, ранији знак мора имати минимум нормалну снагу обележава-
ња. Знаци са јаком снагом обележавања неспорно бивају запажени у ком-
позитном знаку, али сврха независне дистинктивне улоге ранијег знака 
у композитном знаку није пружање правне заштите таквим знацима, већ 
знацима са нормалном снагом обележавања. Независност ранијег знака у 
композитном знаку, стога, не треба утврђивати код знакова јаке снаге обе-
лежавања, јер прво, она се подразумева код ових знакова, а друго, њом се 
не пружа шири обим правне заштите од оне која се пружа знаку на основу 
јаке снаге обележавања. Независност у композитном знаку није иманент-
на ни знацима са слабом снагом обележавања иако и код ових знакова она 
може постојати. Услов је да други делови композитног знака имају исти 
или слабији степен дистинктивности у односу на дистинктивност ранијег 
знака и/или да ранији знак има доминантан карактер у композитном зна-
ку. Сматрамо да је правилније код знакова са слабом снагом обележавања 
евентуалну вероватноћу настанка забуне у промету заснивати на високом 
степену сличности знакова, неголи на независној дистинктивној улози ра-
нијег знака у композитном знаку.

Треће, ранији знак не сме одређивати општи утисак који композитни 
знак оставља у промету. Уколико одређује, онда испитивање независности 
ранијег знака у композитном знаку губи свој смисао. Да ли ће ранији знак 
одредити општи утисак композитног знака, фактичко је питање. Многи 
чиниоци на то утичу, а само exempli causa навешћемо: положај ранијег 
знака у композитном знаку, снага обележавања ранијег знака, положај 
других делова композитног знака у композитном знаку, степен њихове 
дистинктивности.

Четврто, ранији знак, да би задржао независну дистинктивну улогу 
у композитном знаку, мора задржати и концептуалну самосталност у ком-
позитном знаку. Другим речима, ранији знак не сме у композитном знаку 
с другим деловима композитног знака да створи нову „логичку целину” у 
којој ће изгубити своју концептуалну самосталност. 

За постојање независне дистинктивне улоге ранијег знака у компо-
зитном знаку није потребно да су роба или услуге идентичне. Такође, није 
нужно ни да остали делови композитног знака буду општепознати или 
цењени. Довољно је да имају нормалну дистинктивност.

Независност ранијег знака у композитном знаку цени се у фази оп-
ште оцене свих релевантних фактора када се даје коначна оцена о томе да 
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ли у конкретном случају постоји вероватноћа настанка забуне у промету 
или не. Независна дистинктивна улога ранијег знака у композитном зна-
ку је само један од фактора који утиче на вероватноћу настанка забуне у 
промету те утврђењем независности ранијег знака у композитном знаку, 
не значи нужно да вероватноћа настанка забуне у промету мора постојати. 
У случају да независност ранијег знака у композитном знаку не посто-
ји, такође не значи да вероватноће настанка забуне у промету засигурно 
неће бити. Одговор на питање да ли постоји вероватноћа настанка забуне 
у промету може се добити тек након брижљиве оцене свих релевантних 
фактора конкретног случаја.
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