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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and
international organisations
КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3)
AD Андора
AE Уједињени Арапски
емирати
AF Авганистан
AG Антигва и Барбуда
AI Ангила
AL Албанија
AM Јерменија
AN Холандски Антили
АО Ангола
AR Аргентина
AТ Аустрија
AU Аустралија
АW Аруба
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BB Барбадос
BD Бангладеш
BE Белгија
BF Горња Волта
BG Бугарска
BH Бахреин
BI Бурунди
BJ Бенин
BM Бермуди
BN Брунеј Даресалам
BO Боливија
BR Бразил
BS Бахами
BT Бутан
BV Буве Острва
BW Боцвана
БY Белорусија
BZ Белизе
CA Канада
CD ДР Конго
CF Централноафричка
Република
CG Конго
CH Швајцарска
CI Обала Слоноваче
CK Кук Острва
CL Чиле
CM Камерун
CN Кина
CО Колумбија
CR Костарика
CU Куба
CV Зеленортска Острва
CY Кипар
CZ Чешка Република
DE Немачка
DJ Џибути
DK Данска

DM Доминика
DO Доминиканска Pепублика
DZ Алжир
EC Еквадор
ЕE Естонија
EG Египат
ЕH Западна Сахара
ЕR Еритреја
ЕS Шпанија
ЕТ Етиопија
FI
Финска
FJ
Фиџи
FK Фокландска Острва
FO Фарска Острва
FR Француска
GA Габон
GB Велика Британија
GD Гренада
GЕ Грузија
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренланд
GM Гамбија
GN Гвинеја
GQ Екваторијална Гвинеја
GR Грчка
GS Јужна Џорџија и Јужна
Сендвичка Острва
GT Гватемала
GW Гвинеја-Бисау
GY Гвајана
HK Хонг Конг
HN Хондурас
HR Хрватска
HT Хаити
HU Мађарска
ID Индонезија
IE
Ирска
IL Израел
IN Индија
IQ Ирак
IR Иран
IS
Исланд
IT
Италија
JM Јамајка
JO Јордан
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргизија
KH Камбоџа
KI Кирибати
KM Коморска Острва
KN Сент Киц и Невис
KP ДНР Кореја

KR Република Кореја
КW Кувајт
КY Кајманска Острва
KZ Казахстан
LA Лаос
LB Либан
LC Сент Лусија
LI Лихтенштајн
LK Шри Ланка
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонија
LY Либија
МА Мароко
МC Монако
ME Црна Гора
МD Молдавија
МG Мадагаскар
МК Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

QA Катар
RS Србија
RO Румунија
RU Руска Федерација
RW Руанда
SA Саудијска Арабија
SB Соломонска Острва
SC Сејшели
SD Судан
SE Шведска
SG Сингапур
SH Света Јелена
SI
Словенија
SK Словачка
SL Сиера Леоне
SM Сан Марино
SN Сенегал
SO Сомалија
SR Суринам
ST Сао Томе и Принсипе
SV Салвадор
SY Сирија
SZ Свазиленд
TC Турска и Каикоска Острва
TD Чад
TG Того
TH Тајланд
ТЈ Таџикистан
ТМ Туркменистан
ТN Тунис
ТО Тонга
ТP Источни Тимор
ТR Турска
ТТ Тринидад и Тобаго
ТV Тувалу
ТW Тајван
ТZ Танзанија
UА Украјина
UG Уганда
US САД
UY Уругвај
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сент Винсент и Гренадини
VЕ Венецуела
VG Британска Девичанска
Острва
VN Вијетнам
VU Вануату
WS Самоа
YЕ Јемен
ZА Јужноафричка Република
ZМ Замбија
ZW Зимбабв

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC

4

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

ПАТЕНТИ / Patents
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библиогр. података o патентима - WIPO - St. 9

-

Recommendation concerning bibliographic data
on and relating to patents - WIPO - St. 9

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent
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(51)

International Patent Classification code
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Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)
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(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
present document is an addition
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Име подносиоца пријаве
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Name of the applicant
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Име проналазача
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Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника
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Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве
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Број и датум међународне објаве

(87)

Number and filing date of the international application
Number and date of the publication of the interational
application
Number and date of the national authorization to place the
product on the market

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на
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(97)

Date and number of the European patent application
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patent
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01G 13/02
(2006.01)
(11) 2016/0378 А1
(21) P-2016/0378
(22) 31.05.2016.
(54) TRODELNA PRSTENASTA POKRIVKA ZA
MALČIRANJE BILJAKA
(71) IVETIĆ, Vladan, dr.,Vidikovački venac 81, 11090
Beograd, RS; ŠKORIĆ, Mirko, dr.,Obalskih radnika 4G,
11040 Beograd, RS; STANKOVIĆ, Dragica, dr.,Južni
bulevar 28/19, 11000 Beograd, RS
(72) IVETIĆ, Vladan, dr,Vidikovački venac 81, 11090
Beograd, RS; ŠKORIĆ, Mirko, dr,Obalskih radnika 4G,
11040 Beograd, RS; STANKOVIĆ, Dragica, dr,Južni
bulevar 28/19, 11000 Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na trodelnu prstenastu
pokrivku za malčiranje biljaka koja se sastoji od sklopa
(1) koji je u osnovi ploča kružnog oblika i koga čine tri
segmenta (2, 3, 4). Sklop (1), odnosno segmenti (2, 3, 4),
sastoje se od tri prstenasta venca (6, 7, 8) koji su u
odnosu na osnovu sklopa (1) vertikalno izdignuti i u
poprečnom preseku su oblika čiriličnog slova П.
Spoljašnji i unutrašnji vertikalni zidovi venaca (6, 7, 8)
su perforirani, odnosno izvedeni su sa otvorima (9, 9'),
pri čemu su otvori (9) na spoljašnjim zidovima i otvori
(9') na unutrašnjim zidovima venaca (6, 7, 8) međusobno
ugaono pomereni. Venci (6, 7, 8) segmenata (2, 3, 4)
međusobno su povezani radijalno usmerenim rebrima
(10, 11, 12, 13, 14) za ukrućenje pokrivke i sakupljanje
padavina. U segmentima (2, 3, 4), odnosno u sklopu (1),
formirana su udubljenja, odnosno sakupljajuće površine
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). U svakoj od površina (22)
segmenata (2, 3, 4) urezan je žljeb (25).

(54) THREE-PART RING COVER FOR MULCHING
OF PLANTS
(57) The invention relates to a three-part ring cover for
mulching of plants consisting of an assembly (1), which
is essentially a plate having circular shape and being
made of three segments (2, 3, 4). The assembly (1), i.e.
the segments (2, 3, 4) consist of three annular rims (6, 7,
6

8), which protrude vertically in relation to the base of the
assembly (1) and have cross section in the shape of the
Cyrillic letter П. Outer and inner vertical walls of rims
(6, 7, 8) have been perforated, i.e. openings (9, 9') have
been made therein, wherein the openings (9) on the outer
walls are mutually angularly shifted in relation to the
openings (9') on the inner walls of the rims (6, 7, 8). The
rims (6, 7, 8) of the segments (2, 3, 4) are interconnected
by means of radially directed ribs (10, 11, 12, 13, 14)
intended for stiffening of the cover and collection of
rainfall. In the segments (2, 3, 4), i.e. in the assembly (1)
have been made recesses, i.e. collecting surface areas (16,
17, 18, 19, 20, 21, 22). In each of the surface areas (22) of
the segments (2, 3, 4) has been made a groove (25).
(51) A47J 47/12
(2006.01)
(11) 2016/0565 А1
A47J 47/00
(2006.01)
(21) P-2016/0565
(22) 18.07.2016.
(54) SET ZA DOMAĆINSTVO ZA SMEŠTAJ I
DRŽANJE KUHINJSKIH PRIBORA,
MATERIJALA UPAKOVANOG U ROLNU,
SEČIVA, ZAČINA I HLEBA
(71) LABOVIĆ, Goran,Olge Alkalaj 12/02,
11050 Beograd, RS
(72) LABOVIĆ, Goran,Olge Alkalaj 12/02,
11050 Beograd, RS
(74) GALIĆ-RASULIĆ, Bojana, Svetogorska 4,
11000 Beograd, RS
(57) Сeт за домаћинство за смештај и држање
кухињских прибора, материјала упакованог у ролну,
сечива, зачина и хлеба, припада области текућих
животних потреба, а изведен је у облику
квадра/коцке, тако да је у горњој половини
квадра/коцке изведен простор (1) за смештај хлеба, а
у доњој половини квадра/коцке, непосредно испод
простора (1) за хлеб, је изведена фиока (2) испод које
су у међупростору (3) уметнуте даске (4, 5), једна
поред друге. Сет се састоји од два бочна зида (11, 12)
којим су чврсто спојене иовршине (8,17). На горњој
површини (8) су извсдна удубљења (9, 10) за смештај
кутија у којима су кафа, шећер, со и теглица за
зачине. Предња, фронтална површина, у наставку
површине (8) изведена је у облику лука који је
поклопац (6) за простор (1) у који се смешта хлеб. На
једном бочном зиду (11), са спољне стране су чврсто
спојене вешалице (15) за одлагање кухињског
прибора. На другом бочном зиду (12), са спољне
стране је чврсто спојен држач (14) за материјале
спаковане у ролну. У бочном зиду (12), који је дебљи
од зида (11) су наизменично изведени отвори (13),
када је зид (12) израђен од даске дебљине (d).
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У варијантном извођењу зид (12) је израђен од
међусобно чврсто спојених зидова (12a,12b). У
зидовима
(12a,12b)
су
изведени
канали
(13.1,13.2,13.3,13.4,13.5,13.6, 13.7) а зидови (12a, 12b)
се међусобно спајају страницама (Z1,Z2). Отвори
(13) и канали (13.1,13.2,13.3,13.4,13.5,13.6,13.7) су
изведени по висини сета за домаћинство, тако да су
улази
и
излази
отвора
(13)
и
канала
(13.1,13.2,13.3,13.4,13.5,13.6,13.7)
изведени
на
наспрамним странама (12.1,12.2) зидова (12,12a, 12b).

(54) A HOUSEHOLD SET FOR PLACING AND
STORING KITCHEN ACCESSORIES, A MATERIAL
PACKED IN A ROLL, BLADE, SPICES AND BREAD
(57) A household set for placing and storing kitchen
accessories, a material packed in a roll, blade, spices and
bread, belongs to domain of current living needs,
designed in the form of a cuboid/cube, so that the space
(1) for storing bread is in the upper half of the
cuboid/cube, and in the lowcr half of the cuboid/cube,
directly below the space (1) for the bread, is a drawer (2)
under which, in the interspace (3) are inserted planks (4,
5), next to each other. The set consists of two side walls
(11 ,12) with which the surfaces (8, 17) are firmly
connected. The chamfers (9, 10) for placing the boxes
for coffee, sugar, salt and spice jars are on the upper
surface (8). The front surface, in the exstension of the
surface (8) is in the shape of an arc which is a covcr (6)
for the space (1) for placing the bread. At one side wall
(11), on the outer side are firmly fixed the hangers (15)
for storing the kitchen utensils. At the second side wall
(12) on the outer side is the firmly connected holder (14)
for materials packed in a roll. In the side wall (12),
which is thicker than the wall (11) are the alternate
openings (13), when the wall (12) is made of plank of
the thickness (d). In variant executing, the wall (12) is
made of mutually firmly conneeted walls (12a, 12b). In
walls (12a, 12b) are channels (13.1, 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6, 13.7) and walls (12a, 12b) are connected with
sides (Zl, Z2). Openings (13) and channels (13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7) are derived by the height of
household set, so that entries and exits of the openings
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(13) and channels (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6,
13.7) are on opposite sidcs (12.1, 12.2) of the walls (12,
12a, 12b).
(51) A63H 27/10
(2006.01)
(11) 2015/0243 А1
A61B 10/00
(2006.01)
A61J 1/16
(2006.01)
(21) P-2015/0243
(22) 07.04.2015.
(30) US 07.02.2014. 61/937,083
US 20.02.2014. 61/942,193
US 22.09.2014. 61/492,487
AU 10.03.2015. 2015201240
(54) UREDJAJ, SISTEM I POSTUPAK ZA
PUNJENJE SUDOVA FLUIDIMA
(71) TINNUS ENTERPRISES, LLC,3429 18th Street,
Plano, Texas, US
(72) MALONE, Joshua,3429 18th Street, Plano, Texas, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, POPOVIĆ, Boris, TOMASOVIĆ,
Lidija, KOSTIĆ, Katarina, Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(57) Opisan је pronalazak koji obuhvata kućište (12) sa
otvorom na prvom završetku i grupu otvora na drugom
završetku, grupu šupljih cevi (16) pričvršćenih na grupu
otvora, grupu sudova (18) razdvojivo pričvršćenih na
šuplje cevi (16) i grupu elastičnih stega, gde svaka
elastična stega priteže svaki sud na odgovarajuću šuplju
cev (16) tako da nakon što su sudovi (18) napunjeni
fluidom i odvojeni od odgovarajućih šupljih cevi (16)
svaka elastična stega zaptiva svaki sud (18) sa fluidom u
svojoj unutrašnjosti.

(54) APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR
FILLING CONTAINERS WITH FLUIDS
(57) An invention is disclosed that includes a housing
(12) with an opening at a first end and a plurality of
holes at a second end, a plurality of hollow tubes (16)
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attached to the plurality of holes, a plurality of containers
(18) removably attached to the hollow tubes (16), and
plurality of elastic fasteners, each elastic fastener
clamping each container to a corresponding hollow tube
(16), such that when the containers (18) are filled with
fluid and detached from the corresponding hollow tubes
(16), each elastic fastener seals each container (18) with
the fluid inside.
(51) B24B 23/02
(2006.01)
(11) 2015/0324 А1
B24B 7/18
(2006.01)
(21) P-2015/0324
(22) 14.05.2015.
(54) INERCIONI ROTACIONI ALAT ZA
UKLANJANJE KOROZIJE UDARCIMA IGALA
(71) PENOV, Tomislav,Cetinjska 21, 21203 Veternik , RS
(72) PENOV, Tomislav,Cetinjska 21, 21203 Veternik , RS
(57) Suština pronalaska inercionog rotacionog alata za
ukljanjanje korozije udarcima igala je u tome da se
rotiranjem glave alata, daje zamah iglama (1) koje
nailaskom na površinu obradka udaraju silom sopstvene
inercije, erodiraju koroziju, odbijaju se i pri tom zakreću
oko svojih osovinica (2) izlazeći iz zahvata, oponašajući
tako udaranje čestica abrazivnog materijala kod
peskarenja.

(54) INERTIAL ROTATIONAL CORROSION
REMOVAL TOOL USING NEEDLE BLOWS
(57) The essence of invention - inertial rotational
corrosion removal tool using needle blows - is in fact
that rotation of the tool gives rise to swing of needles (1),
which in turn strike against workpiece surfaces while
colliding with them using their own inertia, then erode
corrosion, return and pivot about their pins (2), while
disengaging in such way that they imitate blast of
abrasive material used for sandblasting.
(51) B60P 3/055
(2006.01)
(11) 2015/0311 А1
(21) P-2015/0311
(22) 07.05.2015.
(54) INTEGRISANO BATERIJSKO VOZILO ZA
PREVOZ KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA
(71) BEDEM-PREVOZ DOO,Masarikova 3,
26000 Pančevo, RS
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(72) RAMJANC, Branislav,Cara Lazara 126,
26000 Pančevo, RS
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran , Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd, RS
(57) Integrisano baterijsko vozilo za prevoz
komprimovanog prirodnog gasa (KPG) sastoji se od
vučnog vozila (VV) i priključnog baterijskog vozila
(BV) tipa poluprikolice sa tri osovine (TO) kod koga je
nadogradnja (2) bez poda trajno pričvršćena za šasiju
(1). Nadogradnja (2) sastoji se od više međusobno trajno
pričvršćenih rešetkastih kontejnera (2'), a svaki kontejner
(2') sastoji se od gazišta (4), noseće konstrukcije (5),
zavarene za gazište (4), i poklopca (6) koji je vijčanom
vezom (7) pričvršćen za noseću konstrukciju (5), a
brezonima (8) za gazište (4). Boce (3) za KPG smeštene su
ventilima nagore i čvrsto pritegnute između gazišta (4) i
poklopca (6). Za transport gasa koriste se boce nominalne
zapremine 212 litara i u vozilo ih staje ukupno 150, tako da
se može prevoziti 5665 kg po vožnji.

(54) INTEGRATED BATTERY VEHICLE FOR
TRANSPORTATION OF COMPRESSED NATURAL
GAS
(57) Integrated battery vehicle for transportation of
compressed natural gas (CNG) consists of a towing
vehicle (VV) and a trailer battery vehicle (BV) of
semitrailer type with three axles (TO) in which a
superstructure (2) without floor is permanently attached
to a chassis (1). The superstructure (2) consists of
multiple, mutually and permanently attached latticed
containers (2'), so that each container (2') consists of a
tread (4), a supporting structure (5) welded to the tread
(4) and a lid (6) that is attached to the supporting
structure (5) by means of a screw joint (7), and attached
to the tread (4) by means of a threaded stud (8). Bottles
(3) for compressed natural gas are placed with valves
pointing upwards, tightly attached between the tread (4)
and the lid (6). The bottles with nominal volume of 212
litres are used for transporting gas and the vehicle carries
150 bottles in total, so that 5665kg can be transported at
a time.
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(51) B65D 5/20
(2006.01)
(11) 2015/0322 А1
B65D 5/24
(2006.01)
B65D 81/34
(2006.01)
(21) P-2015/0322
(22) 12.05.2015.
(54) SAMOSLOŽIVA VIŠEUGAONA NEPROPUSNA
KUTIJA ZA HRANU I ALAT ZA NJENO FORMIRANJE
(71) NIKOLIĆ, Ivan,Kamenogorska 10/2,
11000 Beograd, RS
(72) NIKOLIĆ, Ivan,Kamenogorska 10/2,
11000 Beograd, RS
(57) Samosloživa nepropusna kutija za hranu i alat za
njeno formiranje, obuhvataju kutiju (1) sa alatom (11) za
njeno formiranje. Kutija (1) je izvedena od kartona
presvučenog sa unutrašnje strane PET filmom. Kutija (1)
poseduje dno (3) i šest bočnih stranica (2) i dve bočne
stranice (6) i osam ugaonih stranica delimično
transparentnih (5) orjentisanih ka unutrašnjosti kutije.
Kutija (1) je poklopljena poklopcem (10) tako da
stranice poklopca naležu na spoljne strane bočnih
stranica i zabravljuju kutiju. Alat (11) za formiranje
kutije (1) je od prohroma poseduje dno (11.1) i šest
vođica (11.2) i dve vođice (11.3) koje formiraju šest
bočnih stranica (2) i dve bočne stranice (6) kutije (1).
Postoji još jedna varijanta izvođenja kutije (1).

(54) SELF-FOLDING POLYGONAL WATERPROOF
BOX FOR FOOD AND TOOL FOR ITS
CONSTRUCTION
(57) Self-folding polygonal waterproof box for food and
tool for its construction, include a box (1) with tool (11)
for its construction. The box (1) is made of cardboard
coated on the inside with PET film. The box (1) has
bottom (3), six side walls (2), two side walls (6) and
eight angular sides partially transparent (5) oriented
towards inside of the box. The box (1) is capped with lid
(10) so lid sides are placed on the outside of side walls
and interlock box. Tool (11) for construction box (1) is
made of stainless steel and has bottom (11.1) and six
guide rails (11.2) and two guide rails (11.3) that form six
side boxes (2) and two side walls (6) of the box (1).
There is another variant embodiment of the box (1).
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(51) C10B 1/04
(2006.01)
(11) 2015/0347 А1
C10B 47/00
(2006.01)
C10B 53/07
(2006.01)
C10B 57/02
(2006.01)
C10G 1/10
(2006.01)
(21) P-2015/0347
(22) 22.05.2015.
(54) KONTINUALNO PIROLITIČKO POSTROJENJE
ZA TRETMAN DROBLJENIH OTPADNIH GUMA
I OŽIČENOARMIRANIH GUMENIH AUTO
PNEUMATIKA SA PROCESNIM TOKOM
SAMOGREJANJA DIREKTNIM ŽARENJEM
SAMOSAGOREVANJA GUME U LOŽIŠTU
REAKTORA BEZ SPOLJNOG UTICAJA
KISEONIKA I DRUGIH ENERGENATA
(71) PANTELIĆ, Vuk,Narodnih Heroja 21, stan 26,
11070 Novi Beograd, RS
(72) PANTELIĆ, Vuk,Narodnih Heroja 21, stan 26,
11070 Novi Beograd, RS
(57) Reaktor za piralizu otpadnih gumenih
ožičenoarmiranih auto pneumatika i drugih guma sa
protočnim kontinuitetom na način da se tok pirolitičkog
procesa odvija na način, direktnim žarenjem komadno
drobljenih otpadnih gumenih ožičenoarmiranih auto
pneumatika i drugih guma bez spoljnog uticaja
kiseonika. Direktno žarenje guma sa optimalnim
parametrima pirolitičkog procesa u Ložištu bez spoljnog
uticaja kiseonika obezbeđuje i podržava temperaturni
režim u ložištu za pirolitički proces u opsegu od 400 do
550 °C. U prostoru invertora emulzovanog pirolitičkog
gasa i gasne komore, temperatura emulzovanog
pirolitičkog gasa redukuje se na način sa četiri uvedene
cevi u gasnu komoru kroz koje se inektuje hladan i suv
pirolitički gas. Inektovani hladan suvi pirolitički gas,
temperaturu emulzovanog pirolitičkog gasa sa vršnih
550°C redukuje prema tehnološkim zahtevima da obara
podizanje čađi sa ložišta. IzIazni tok emulzovanog i
redukovanohladnijeg gasa preko ekspanzera prelazi u
postrojenje daljeg toka konfiguracije postrojenja za
destilaciju: ciklona (14), cikIona (15), koIone (16) sa
pršljenovima, kolone (17) sa pršIjenovima hIadnjaka(18)
separatora (19) kapljica sa filterom za suvi pirolitički gas
i fluidna pumpa (20).
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(54) CONTINUOUS PYROLYTIC TREATMENT
FACILITY FOR WASTE TIRES AND WIRE
REINFORCED CAR TIRES THREATMANT BY
PROCESS STREAM OF SELF HEATING WITH
DIRECT ANNEALING OF SELF COMBUSTING
TIRES IN THE REACTOR`S COMBUSTION
CHAMBER WITHOUT INFLUENCE OF OXYGEN
AND OTHER ENERGY SOURCE
(57) Reactor for pyrolysis of waste wire reinforced car
tires treatment and other tires with combi continuity so
that flow of pyrolytic process is occurring in a way, by
direct annealing of waste wire reinforced car tires and
other tires without external influence of oxygen. Direct
annealing of tires with optimal parameters of pyrolytic
process in combustion chamber without external
influence of oxygen, provides and supports temperature
regime in the range of 400 to 550 °C. In space of inverter
emulated pyrolysis gas and gas chamber, temperature of
emulated pyrolysis gas is reduced to four-way pipe
introduced into gas chamber through which injects cold
and dry pyrolysis gas. Injected cold dry pyrolysis gas,
temperature of emulated pyrolysis gas with a peak of
550°C reduces according to technological requirements
to stew raising soot from combustion chamber. Output
flow of emulated and reduced colder gas through
expandor passes into installation further course of
configuration installation in distillation: cyclone (14),
cyclone (15), columns (16) with vertebras, columns (17)
with vertebras of cooler (18), separator (19) droplets
with filter for dry pyrolysis gas and fluid pump (20).

drugih proizvoda, i gde su prirodni materijali koji se
koriste u izradi segmentnog umivaonika: sve vrste
mermera, granita, travertina, breče, dolomita,
granodiorita, granita, tufova, poludragog i dragog
kamena kao i svaki drugi građevinski materijal koji se
može izrezati u ploče debljine 1 cm i više, dok su
veštački materijali koji se koriste: materijali na bazi
poliestera i polimera u kombinaciji sa bojama i kamenim
granulatom, tačnije materijali koji služe kao opcija
prirodnim materijalima, prvenstveno mermer. Postupak
izrade segmentnog umivaonika prema pronalasku se
odvija u više faza tako što se u prvoj fazi vrši izbor
materijala, što se u drugoj fazi vrši rezanje na spoljašnje
mere proizvoda, što se u trećoj fazi vrši spajanje
segmenata proizvoda u celinu; što se u četvrtoj fazi vrši
završna obrada proizvoda kao celine, da bi se zatim u
poslednjoj fazi vršilo nanošenje zaštitnog sredstva.

(51) E03C 1/14
(2006.01)
(11) 2015/0331 А1
A47K 1/12
(2006.01)
A47K 3/06
(2006.01)
B28D 1/00
(2006.01)
(21) P-2015/0331
(22) 15.05.2015.
(54) SEGMENTNI UMIVAONIK OD PRIRODNIH
MATERIJALA-KAMENA, MERMERA, GRANITA
I DRAGOG KAMENA I DRUGIH VRSTA
VEŠTAČKIH POLIMERNIH MATERIJALA I
POSTUPAK ZA NJEGOVU IZRADU
(71) SIMIĆ, Dejan,Janka Katića 12, 11400 Mladenovac, RS
(72) SIMIĆ, Dejan,Janka Katića 12, 11400 Mladenovac, RS
(74) ALEKSIĆ, Nenad, Vasilija Ivanovića 12,
11000 Beograd, RS
(57) Segmentni umivaonik od prirodnih materijala kamena, mermera, granita i dragog kamena i drugih vrsta
veštačkih polimernih materijala, prema pronalasku, se
sastoji od više segmenata koji predstavljaju bočne
stranice i dno segmentnog umivaonika poligonalnog
oblika, pri čemu bočne stranice mogu biti izrađivane u
različitim oblicima izvođenja, ali se svi moraju uklapati
sa izvedenim oblikom dna oko kojeg se postavljaju, pri
čemu se ovi segmenti i dno izrađuju od prefabrikovanih
elemenata - ravnih ploča debljine 1 cm do 3 cm, a koje
mogu biti i otpadni materijali iz postupaka proizvodnje

(54) SEGMENTED SINK OF NATURAL MATERIALSSTONE, MARBLE, GRANITE AND PRECIOUS
STONE AND OTHER KINDS OF ARTIFICIAL
POLYMER MATERIALS AND PROCESS FOR
PRODUCING IT
(57) Segmented sink of natural materials - stone, marble,
granite, precious stone and other kinds of artificial
polymer materials, according to the invention, consists
of number of segments which represents side walls and
bottom of segmented sink, wherein side walls can be
made using different forms of embodiment, but all must
fit with derived form of bottom around which are placed,
whereby these segments and bottom are made from
prefabricated elements - flat plates thickness from 1 cm
to 3 cm, which also may be waste materials made of
production process of other products and where natural
materials are used in making of segmented sink: all
kinds of marble, granite, travertine, breccia, dolomite,
granodiorite, granite, tuffs, semi-precious and precious
stones and any other construction material that can be
cut into plates thickness of 1 cm and more, while
artificial materials which are used: materials based on
polyesters and polymers in combination with colors and
stone granulate, precisely materials that are used as an
option to natural materials, primarily marble.
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Creation process of segmented sink, according to the
invention, takes places in several stages so that in first
stage selects material, in second stage is cutting on
external dimensions of product, that in third stage is
connecting segments of product in entirety; which in
fourth stage is doing finish of product as entirety, to be
followed by the last stage is performing application of
protective agent.
(51) F26B 3/04
(2006.01)
(11) 2015/0281 А1
A23L 3/40
(2006.01)
F26B 21/00
(2006.01)
(21) P-2015/0281
(22) 28.04.2015.
(54) POSTUPAK NISKOTEMPERATURNOG
KONDENZACIONOG SUŠENJA NAMIRNICA
(71) STEVANOVIĆ, PEJOVIĆ, Mira,, 34308 Orašac, RS
(72) STEVANOVIĆ, PEJOVIĆ, Mira,, 34308 Orašac,
RS; MARIĆ, Mladen,Atinska 26/11, 34000 Kragujevac, RS
(57) Нискотемпературно сушење намирница је
поступак сушења са ваздухом који пре довођења у
контакт са намирницама се развлажи. Одстрањивање
воде из свежих намирница одвија се испаравањем
воде са површине намирница у коморама (Км1, Км2),
на ниској температури, при чему је максимална
вредност између 38°С и 42°С и са брзином сушења
од 0,4 до 0,8 m/s. У развлаживачу, влажан ваздух,
погоњен вентилаторима (МвЗ, Мв4), струји из
комора ка ламелном измењивачу-конвектору (Лк2)
где се хлади до тачке росе и као такав, презасићен
воденом паром, вишак воде кондензује се и тако
охлађен ваздух центрифугалним вентилатором (Мв1)
потискује се ка ламелном грејачу-конвектору (Лк1) и
загрева на равнотежну температуру и потиснут кроз
тунел са електричним грејачем (Ег) до отвора на
коморама и покупи нове количине влаге са
намирница чиме се омогућује процес сушења.
Влажан ваздух струји преко клапне тако да део
ваздуха усмерава кроз конвектор (Лк2), а други део
поред њега до грејача (Ег) ваздуха и при чему је прва
количнна ваздуха у функцији улазне температуре
ваздуха и тренутне температуре конвектора (Лк1).
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(54) METHOD FOR LOW-TEMPERATURE
CONDENSATION DRYING OF GROCERIES
(57) Low-temperature drying of groceries is the drying
process with the air which is dehumidified before
contacting with the groceries.
Removal of water from the groceries food is carried out
by evaporation of water from the surface of food in the
chambers (Км1, Км2), at low temperature, wherein a
maximum value is between 38°C and 42°C and with the
drying speed of 0.4 to 0.8 m/s. In humidifying device,
humid air, powered by ventilators (Мв3, Мв4), flows
from the chambers to the finned tube heat exchangerconvector (Лк2), where it is cooled to the dew point, and
as such, as supersaturated water vapor, excess water
condenses and thus cooled air is pressed towards to the
finned tube heat exchanger-convector (Лк 1) by centrifugal
fan (Мв1), and heated to an equilibrium temperature and
pushed through a tunnel with electric heater (Ег) to an
openings in the chamber where it picks up new quantities of
moisture from the food allowing the drying process. The
humid air flows over the flap so that the portion of the air is
directed through the convector (Лк2), a second part to the
air heater (Ег), wherein the first amount of air is a function
of the inlet air temperature and the current temperature of
convector (Лк1).
(51) G10G 7/00
(2006.01)
(11) 2015/0312 А1
A47B 23/00
(2006.01)
(21) P-2015/0312
(22) 07.05.2015.
(54) DRŽAČ NOTA ZA HARMONIKU
(71) PETROVIĆ, Milan,Ostrva Vida 36,
37000 Kruševac, RS
(72) PETROVIĆ, Milan,Ostrva Vida 36,
37000 Kruševac, RS
(57) Држач нота за хармонику, као опрема
хармонике, практични је додатак који омогућава
ефикасно држање нота или текстова различитог
музичког садржаја (нотни записи или текстови
песама) у штампаном или електронском облику на
хармоници. За материјал у штампаном облику - до
А5 величине формата (теже за веће формате), може
се користити као обичан статив за ноте који се
монтира на хармоници; за материјал у електронском
облику, користи се као држач мобилних уређаја
(мобилни телефон, аипод, таблет).Њиме се омогућава
сигурно држање - фиксирање уметнутог текста (у
штампаном или електронском облику) са могућношћу
свирања и у покрету, што је од посебног значаја оним
хармоникашима који наступају самостално или у
саставу акустичног оркестра. Састоји се из постоља
кога чине стега (3) - којом се држач причвршћује за
декли хармонике и савитљивог врата (5) и вршног
заменљивог дела која се монтира на постоље, а може
бити штипаљка лире (7) - за текст у штампаном облику
или држач за мобилии са подесивим хватачима (8) - за
текст у електронском облику.
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(54) SHEET MUSIC HOLDER FOR ACCORDION
(57) A sheet music holder, as an piece of equipment for a
accordion, is a practical accessory which enables
efficient holding of sheet music or song lyrics relating to
a different musical content (such as written form of
musical notation or texts of songs) in printed or digital
form on the accordion. For the printed matter - up to A5
paper sizes (more difficult for bigger formats) it can be
used as a typical stand for sheet music, which has been
mounted on the accordion; on the other hand, for music
content in digital form it can be used similarly to a
holder for mobile devices (such as mobile phones, iPod,
tablet). It enables reliable holding, i.e. fixing of inserted
text (in printed or digital form) followed by possibility of
playing while moving as well, which has been very
important both for soloist accordion players and
members of acoustic orchestra. It consists of a frame,
which is made of a clamp (3) intended for attachment of
the holder on accordion cover and a flexible neck (5) and
a top replaceable part intended to be mounted on the
frame; it can be lyre pincers (7) - for text in printed form
- or a holder for mobile phone with adjustable tongs - for
text in digital form.
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51) C08J 3/02
C08F 116/06
C08F 261/04
C08L 29/04
C09K 5/20

ЗИС / RS / IPO

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(21) P-2016/0193
(13) A3
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А

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 01.10.2016. до 15.11.2016. године
Поновно успостављање права
За пријаву патента П-2013/0007 дозвољено је поновно успостављање права.
За пријаву патента П-2014/0454 дозвољено је поновно успостављање права.
За пријаву патента П-2016/0006 дозвољено је поновно успостављање права.
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01D 45/02 (2006.01)
(11) 55008 B1
(21) P-2016/0646
(22) 09.07.2008.
(30) HU 11.07.2007. 0700119 U
(86) WO 09.07.2008. PCT/HU2008/000082
(87) WO 15.01.2009. WO 2009/007763
(96) 09.07.2008. 08776248.0
(97) 20.07.2016. EP2166831B 2016/29 EN
(54) ADAPTER KOMBAJNA ZA BERBU
ZRNASTIH USEVA, NAROČITO KUKURUZA
HARVESTER ADAPTER FOR HARVESTING
GRAIN CROPS, PARTICULARLY CORN
(73) OPTIGÉP KFT.,Vésztöi út 1/1, 5630 Békes, HU
(72) KOML"SI, Mihály,Posta U. 16, H-5900 Orosháza, HU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd, RS
(51) A01K 97/02
(21) P-2013/0365

(2006.01)

(11) 55022 B1
(22) 28.08.2013.
(43) 30.04.2015.
(54) KONTEJNER ZA HRANJENJE RIBE NA
ODREĐENOJ LOKACIJI U VODI
CONTAINER FOR FISH FEEDING AT A
PARTICULAR LOCATION IN WATER
(73) ŽIVKOVIĆ, Svetislav,Vojvode Micka Krstića 26/16,
11000 Beograd, RS
(72) ŽIVKOVIĆ, Svetislav,Vojvode Micka Krstića 26/16,
11000 Beograd, RS
(51) A01N 25/00 (2006.01)
(11) 54937 B1
A01M 25/00 (2006.01)
A01N 25/34 (2006.01)
A01N 33/18 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01P 11/00 (2006.01)
(21) P-2016/0539
(22) 27.01.2012.
(86) WO 27.01.2012. PCT/HU2012/000007
(87) WO 01.08.2013. WO 2013/110962
(96) 27.01.2012. 12705906.1
(97) 08.06.2016. EP2806735B 2016/23 EN
(54) UREĐAJ ZA SUZBIJANJE GLODARA
RODENT CONTROL DEVICE
(73) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOL"GIAI KÖZPONT
KFT.,Szállás u. 6., 1107 Budapest, HU
(72) BAJOMI, Dániel,Falk Miksa u. 6, 1055 Budapest,
HU; DARU, János,Kiskút u. 45., 1172 Budapest, HU;
HALASI, Attila,Dömsödi u. 37, 1106 Budapest, HU;
POZSÁR, Vince,Fö u. 83, 2941 Ács, HU; SCHMIDT,
József,Tatai út 6., 2060 Bicske, HU; SZILÁGYI,
János,Nárcisz u. 24., 1126 Budapest, HU; TAKÁCS,
László,Vezér u. 5., 1237 Budapest, HU; TOMCSIK,
ЗИС / RS / IPO

József,Reviczky Ezredes u. 12. II/5., 1033 Budapest, HU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd, RS
(51) A01N 43/54 (2006.01)
(11) 54972 B1
A61K 31/425 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2016/0591
(22) 08.03.2011.
(30) US 12.03.2010. 313515 P
(96) 08.03.2011. 14187507.0
(97) 27.04.2016. EP2835053B 2016/17 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA ZA LEČENJE
RAKA DOJKE
COMBINATION THERAPY FOR TREATING
BREAST CANCER
(73) GENZYME CORPORATION,500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) HARPER, Jay,10 Lathrop Street, Salem, MA
01970, US; LONNING, Scott Michael,55 Lenox Street,
Worcester, MA 01602, US; HSU, Frank James,14 Fisher
Avenue, Wellesley, MA 02482, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun, RS
(51) A22C 17/16 (2006.01)
(11) 55007 B1
(21) P-2016/0578
(22) 14.02.2013.
(30) NL 21.02.2012. 2008327
(86) WO 14.02.2013. PCT/NL2013/050086
(87) WO 29.08.2013. WO 2013/125947
(96) 14.02.2013. 13710598.7
(97) 20.04.2016. EP2816902B 2016/16 EN
(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA RAZDVAJANJE
REZANJEM MASNE NASLAGE VEZANE ZA
CREVO OD TOG CREVA
DEVICE AND METHOD FOR SEPARATING A
FATTY STRUCTURE CONNECTED TO AN INTESTINE
FROM THE INTESTINE BY MEANS OF CUTTING
(73) TEEUWISSEN OPERATIONS B.V.,Korte Oijen 6,
5433 NE Katwijk (NB), NL
(72) AL-LAHAM, Mohamad Jalal,Korte Oijen 6,
NL-5433 NE Katwijk NB, NL
(74) ŽIVKOVIĆ,Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd, RS
(51) A24B 3/14
(2006.01)
A24C 5/18
(2006.01)
A24F 47/00 (2006.01)
(21) P-2016/0603
(30) EP 31.05.2012. 12170359

(11) 54958 B1
(22) 30.05.2013.
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(86) WO 30.05.2013. PCT/EP2013/061210
(87) WO 05.12.2013. WO 2013/178768
(96) 30.05.2013. 13726208.5
(97) 06.07.2016. EP2854569B 2016/27 EN
(54) TOPLOTNOPROVODLJIVI ŠTAPIĆI ZA
UPOTREBU U PROIZVODIMA ZA STVARANJE
AEROSOLA
THERMALLY CONDUCTING RODS FOR USE IN
AEROSOL-GENERATING ARTICLES
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) METRANGOLO, Alessandro,Cité Suchard 30a,
CH-2000 Neuchâtel, CH; GINDRAT, Pierre-Yves,Route
des Croix 9, CH-1907 Saxon, CH; FAULKNER,
John,Rue de la Gare 24, CH-2023 Gorgier, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7, 11000
Beograd, RS
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 54956 B1
(21) P-2016/0601
(22) 28.12.2012.
(30) EP 03.01.2012. 12150114
EP 13.02.2012. 12155241
(86) WO 28.12.2012. PCT/EP2012/077085
(87) WO 11.07.2013. WO 2013/102612
(96) 28.12.2012. 12819069.1
(97) 29.06.2016. EP2800487B 2016/26 EN
(54) SISTEM NAPAJANJA ZA PRENOSIVI
UREĐAJ ZA PROIZVODNJU AEROSOLA
POWER SUPPLY SYSTEM FOR PORTABLE
AEROSOL-GENERATING DEVICE
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) GREIM, Olivier,Chemin Des Sources,
CH-1423 Villars-Burquin, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd, RS
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 54957 B1
A24B 13/00 (2006.01)
A24C 5/18
(2006.01)
A24D 1/02
(2006.01)
A24D 3/06
(2006.01)
(21) P-2016/0602
(22) 30.05.2013.
(30) EP 31.05.2012. 12170360
(86) WO 30.05.2013. PCT/EP2013/061211
(87) WO 05.12.2013. WO 2013/178769
(96) 30.05.2013. 13727569.9
(97) 13.07.2016. EP2854577B 2016/28 EN
(54) SISTEM ZA PROIZVODNJU AEROSOLA NA
ELEKTRIČNI POGON
ELECTRICALLY OPERATED AEROSOL
GENERATING SYSTEM
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
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(72) METRANGOLO, Alessandro,Cité Suchard 30a,
CH-2000 Neuchâtel, CH; GINDRAT, Pierre-Yves,Route
des Croix 9, CH-1907 Saxon, CH; FAULKNER,
John,Rue de la Gare 24, CH-2023 Gorgier, CH;
SCHALLER, Jean-Pierre,34 Rue de la Servette, CH1202 Genève, CH; SCHNEIDER, Jean-Claude,Abbesses
26, CH-2012 Auvernier, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd, RS
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 54959 B1
(21) P-2016/0604
(22) 20.11.2012.
(30) EP 21.11.2011. 11250907
EP 13.02.2012. 12155245
(86) WO 20.11.2012. PCT/EP2012/073135
(87) WO 30.05.2013. WO 2013/076098
(96) 20.11.2012. 12805612.4
(97) 29.06.2016. EP2782463B 2016/26 EN
(54) IZVLAKAČ ZA UREĐAJ ZA PROIZVODNJU
AEROSOLA
EJECTOR FOR AN AEROSOL-GENERATING
DEVICE
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) PLOJOUX, Julien,Chemin de la Florence 15,
1208 Geneva, CH; GREIM, Olivier,Rue des Vernes 7,
1400 Yverdon-les-Bains, CH; RUSCIO, Dani,Rte de
Troub 29, 2088 Cressier, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd, RS
(51) A61K 9/00
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(11) 54952 B1
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(21) P-2016/0556
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(30) AT 16.02.2011. 2012011
(86) WO 16.02.2012. PCT/AT2012/000032
(87) WO 23.08.2012. WO 2012/109685
(96) 16.02.2012. 12707218.9
(97) 20.04.2016. EP2675432B 2016/16 DE
(54) FARMACEUTSKI PREPARAT KOJI SADRŽI
SELENIT ILI JEDINJENJA KOJA SADRŽE
SELENIT ZA LEČENJE CERVIKALNE
DISPLAZIJE ILI KARCINOMA
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING
SELENITE OR A SELENITE COMPRISING
COMPOUND FOR THE TREATMENT OF
CERVICAL DYSPLASIA OR CARCINOMA
(73) SELO MEDICAL GMBH,Moosham 29,
5585 Unternberg, AT
(72) FUCHS, Norbert,Bruckdorf 135, A-5571
Mariapfarr, AT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
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SOLID PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING BIOPTERIN DERIVATIVES AND
USES OF SUCH COMPOSITIONS
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97076 Würzburg, DE
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TOPICAL OPHTHALMIC PEPTIDE FORMULATION
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G"MEZ CAMINALS, Marc,C/ Badal 110 escA 10° 1°,
E-08014 Barcelona, ES; JORDANA I LLUCH, Ribera,C/
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FARMACEUTSKOM OBLIKU, NJEGOVOJ
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ATORVASTATIN CALCIUM IN
PHARMACEUTICAL FORM, COMPOSITION
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FORMULATION COMPRISING ATORVASTATION
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(54) UREĐAJ ZA RAZDVAJANJE ČVRSTIH
MATERIJA-TEČNOSTI
SOLID-LIQUID SEPARATION DEVICE
(73) TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.,
16-40 Tsurumi 4-Chome Tsurumi-Ku Osaka-Shi,
Osaka 538-8585, JP
(72) SENGA, Tatsuya,c/o TSURUMI
MANUFACTURING CO. LTD., 16-40 Tsurumi 4chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 538-8585, JP;
KOYANAGI, Masahiro,c/o TSURUMI
MANUFACTURING CO. LTD., 16-40 Tsurumi 4chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 538-8585, JP;
HIGASA, Tetsuo,c/o TSURUMI MANUFACTURING
CO. LTD., 16-40 Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, Osakashi, Osaka 538-8585, JP
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA
KANCELARIJA, Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(51) C07C 271/24 (2006.01)
(11) 54976 B1
A61K 31/16 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 31/215 (2006.01)
A61K 31/325 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07C 229/50 (2006.01)
C07C 233/52 (2006.01)
C07C 237/12 (2006.01)
C07C 323/60 (2006.01)
C07K 5/06
(2006.01)
(21) P-2016/0611
(22) 29.01.2013.
(30) EP 01.02.2012. 12382038
US 02.04.2012. 201261619139 P
(86) WO 29.01.2013. PCT/US2013/023529
(87) WO 08.08.2013. WO 2013/116174
(96) 29.01.2013. 13702872.6
(97) 06.07.2016. EP2809647B 2016/27 EN
(54) AGONISTI MGLU 2/3
MGLU 2/3 AGONISTS
(73) ELI LILLY AND COMPANY,Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) BAKER, Stephen, Richard,c/o Eli Lilly and
Company P. O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288,
US; BEADLE, Christopher David,c/o Eli Lilly and
Company P. O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288,
US; CLARK, Barry Peter,c/o Eli Lilly and Company P.
O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, US; MONN,
James Allen,c/o Eli Lilly and Company P. O. Box 6288,
Indianapolis, IN 46206-6288, US; PRIETO, Lourdes,c/o
Eli Lilly and Company P. O. Box 6288, Indianapolis, IN
46206-6288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS
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(51) C07D 205/04 (2006.01)
(11) 54965 B1
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/551 (2006.01)
A61P 1/02
(2006.01)
A61P 1/04
(2006.01)
A61P 1/16
(2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
(21) P-2016/0592
(22) 13.03.2012.
(30) JP 15.03.2011. 2011056031
(86) WO 13.03.2012. PCT/JP2012/056429
(87) WO 20.09.2012. WO 2012/124696
(96) 13.03.2012. 12758359.9
(97) 27.04.2016. EP2695881B 2016/17 EN
(54) JEDINJENJE GVANIDINA
GUANIDINE COMPOUND
(73) ASTELLAS PHARMA INC.,3-11, NihonbashiHoncho 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
(72) YOSHIHARA, Kousei,c/o Astellas Pharma Inc.3-11
Nihonbashi-Honcho 2-chomeChuo-ku, Tokyo 103-8411, JP;
SUZUKI, Daisuke,c/o Astellas Pharma Inc.3-11 NihonbashiHoncho 2-chomeChuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; YAMAKI,
Susumu,c/o Astellas Pharma Inc.3-11 Nihonbashi-Honcho 2chomeChuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; YAMADA, Hiroyoshi,c/o
Astellas Pharma Inc.3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chomeChuoku, Tokyo 103-8411, JP; MIHARA, Hisashi,c/o Astellas
Pharma Inc.3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chomeChuo-ku, Tokyo
103-8411, JP; SEKI, Norio,c/o Astellas Pharma Inc.3-11
Nihonbashi-Honcho 2-chomeChuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
(74) MSA IP MILOJEVIĆ, SEKULIĆ ADVOKATI,
Terazije 29/V, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 211/60 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 31/451 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 405/10 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
(21) P-2016/0606

24

(11) 54998 B1

(22) 21.12.2009.

(30) US 22.12.2008. 139919 P
(86) WO 21.12.2009. PCT/US2009/068941
(87) WO 01.07.2010. WO 2010/075257
(96) 21.12.2009. 09835688.4
(97) 08.06.2016. EP2381778B 2016/23 EN
(54) ANTAGONISTI C5aR
C5AR ANTAGONISTS
(73) CHEMOCENTRYX, INC.,850 Maude Avenue,
Mountain View, California 94043, US
(72) FAN, Pingchen,40190 Santa Teresa Common,
Fremont California 94539, US; GREENMAN, Kevin
Lloyd,463 Bryan Avenue, Sunnyvale California 94086,
US; LELETI, Manmohan Reddy,19608 Pruneridge Avenue
No. 8304, Cupertino California 95014, US; LI, Yandong,121
La Quebrada Way, San Jose California 95127, US;
POWERS, Jay,745 Rockaway Beach Avenue, Pacifica
California 94044, US; TANAKA, Hiroko,815
Catamaran Street No.1, Foster City California 94404,
US; YANG, Ju,19608 Pruneridge Avenue No.7304,
Cupertino California 95014, US; ZENG, Yibin,917
Aruba Lane, Foster City California 94404, US
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS
(51) C07D 211/86 (2006.01)
(11) 54985 B1
A61K 31/4418 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01)
A61P 3/00
(2006.01)
C07D 211/90 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 407/14 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07F 9/40
(2006.01)
(21) P-2016/0632
(22) 30.11.2012.
(30) US 02.12.2011. 201161566039 P
US 29.11.2012. 201213688584
(86) WO 30.11.2012. PCT/US2012/067173
(87) WO 06.06.2013. WO 2013/082345
(96) 30.11.2012. 12821212.3
(97) 18.05.2016. EP2785693B 2016/20 EN
(54) ARIL DIHIDROPIRIDINONI I
PIPERIDINONI KAO INHIBITORI MGAT2
ARYL DIHYDROPYRIDINONES AND
PIPERIDINONES AS MGAT2 INHIBITORS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) TURDI, Huji,c/o Bristol-Myers Squibb Company,
311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, New
Jersey 08534, US; HANGELAND, Jon J.,c/o Bristol-
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Myers Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill
Road, Pennington, New Jersey 08534, US; LAWRENCE, R.
Michael,c/o Bristol-Myers Squibb Company,
311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, New
Jersey 08534, US; CHENG, Dong,c/o Bristol-Myers
Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill Road,
Pennington, New Jersey 08534, US; AHMAD,
Saleem,c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route
206&Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543,
US; MENG, Wei,c/o Bristol-Myers Squibb Company,
311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, New
Jersey 08534, US; BRIGANCE, Robert Paul,c/o BristolMyers Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill
Road, Pennington, New Jersey 08534, US;
DEVASTHALE, Pratik,c/o Bristol-Myers Squibb
Company, 311 Pennington-Rocky Hill Road,
Pennington, New Jersey 08534, US; ZHAO, Guohua,c/o
Bristol-Myers Squibb Company, 311 Pennington-Rocky
Hill Road, Pennington, New Jersey 08534, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 215/38 (2006.01)
(11) 55012 B1
A61K 31/4704 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07C 49/233 (2006.01)
C07D 303/32 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
(21) P-2016/0676
(22) 08.11.2008.
(30) EP 22.11.2007. 07076019
(86) WO 08.11.2008. PCT/EP2008/009440
(87) WO 28.05.2009. WO 2009/065503
(96) 08.11.2008. 08852223.0
(97) 25.05.2016. EP2234979B 2016/21 EN
(54) 5-[(3,3,3-TRIFLUORO-2-HIDROKSI-1ARILPROPIL)AMINO]-1H-HINOLIN-2-ON,
PROCESI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU I
NJIHOVA UPOTREBA KAO ANTI-UPALNI
AGENSI
5-[(3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-1ARYLPROPYL)AMINO]-1H-QUINOLIN-2-ONES,
PROCESS FOR THEIR PRODUCTION AND THEIR
USE AS ANTI-INFLAMMATORY AGENTS
(73) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH,Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein,
DE; ASTRAZENECA AB,, 151 85 Södertälje, SE
(72) BERGER, Markus,Malplaquetstrasse 35, 13347
Berlin, DE; REHWINKEL, Hartmut,Blücherstr. 13,
10961 Berlin, DE; ZOLLNER, Thomas,Holsteinische
Str. 36, 12161 Berlin, DE; MAY, Ekkehard,Karmeliterstr.
57, 13465 Berlin, DE; HASSFELD,
Jorma,Dunckerstrasse 29 A, 10439 Berlin, DE;
SCHÄCKE, Heike,Gartenstr. 105-106, 10115 Berlin, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun, RS
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B
(51) C07D 233/88 (2006.01)
(11) 54979 B1
A61K 31/513 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
C07D 239/22 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 417/10 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 495/10 (2006.01)
(21) P-2016/0558
(22) 20.02.2008.
(30) US 23.02.2007. 710582
(86) WO 20.02.2008. PCT/US2008/002182
(87) WO 28.08.2008. WO 2008/103351
(96) 20.02.2008. 08714220.4
(97) 04.05.2016. EP2097387B 2016/18 EN
(54) HETEROCIKLIČNI INHIBITORI ASPARTIL
PROTEAZE
HETEROCYCLIC ASPARTYL PROTEASE
INHIBITORS
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP.,126 East
Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US;
PHARMACOPEIA, LLC,c/o Ligand Pharmaceuticals,
Inc. 10275 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US
(72) ZHU, Zhaoning,6 Cypress Court, Plainsboro, New
Jersey 08536, US; MCKITTRICK, Brian,14 Millbrook
Road, New Vernon, New Jersey 07976, US; SUN,
Zhong-Yue,12 Straton Court, Parlin, New Jersey 08859,
US; YE, Yuanzan, C.,344 Constitution Circle, North
Brunswick, New Jersey 08902, US; VOIGT, Johannes,
H.,10 Willow Street, Cranford, New Jersey 07016, US;
STRICKLAND, Corey,825 Newmans Lane, Martinsville,
New Jersey 08836, US; SMITH, Elizabeth, M.,166
Grove Street, Verona, New Jersey 07044, US; STAMFORD,
Andrew,27 Overlook Road, Chatham Township, New
Jersey 07928, US; GREENLEE, William, J.,115 Herrick
Avenue, Teaneck, New Jersey 07666, US; MAZZOLA,
JR., Robert, D.,6 Greenwich Church Road, Stewartsville,
New Jersey 08886, US; CALDWELL, John,86 Upper
Lakeview Avenue, Ringwood, New Jersey 07456, US;
CUMMING, Jared, N.,417 Center Street, Garwood, New
Jersey 07027, US; WANG, Lingyan,41 Cortland Drive,
East Brunswick, New Jersey 08816, US; WU, Yusheng,235
East 40th Street Apt. 20C, New York, New York 10016,
US; ISERLOH, Ulrich,1110 Park Avenue Apt. 2L,
Hoboken, New Jersey 07030, US; LIU, Xiaoxiang,551
Cleveland Avenue, River Vale, New Jersey 07675, US;
HUANG, Ying,8 Ivy Terrace, East Brunswick, New
Jersey 08816, US; LI, Guoqing,19 Waters Lane, Belle
Mead, New Jersey 08502, US; PAN, Jianping,54 Lexington
Road, Monmouth Junction, New Jersey 08852, US; MISIASZEK,
Jeffrey, A.,314 N. 11th Street, Kenilworth, New Jersey
07033, US; GUO, Tao,1606 Dahlia Circle, Dayton, New
Jersey 08810, US; LE, Thuy X. H.,16 Black Gum Drive,
25

B
Monmouth Junction, New Jersey 08852, US; SAIONZ,
Kurt, W.,508 Linden Place, Cranford, New Jersey
07016, US; BABU, Suresh, D.,225 Concord Place,
Pennington, New Jersey 08534, US; HUNTER, Rachael,
C.,128A Bloomingdale Avenue, Wayne, Pennsylvania
19087, US; MORRIS, Michelle, L.,10 Carla Way,
Lawrenceville, New Jersey 08648, US; GU,
Huizhong,22 Cotoneaster Court, Monmouth Junction,
New Jersey 08852, US; QIAN, Gang,59 Colleen Court,
Kendall Park, New Jersey 08824, US; TADESSE,
Dawit,1705 Colonial Garden Drive, Avenel, New Jersey
07001, US; LAI, Gaifa,14 Wexford Drive, Monmouth
Junction, New Jersey 08852, US; DUO, Jingqi,4665
Pine Ridge Drive, Columbus, IN 47201, US; QU,
Chuanxing,117A Rivervale Court, Scotch Plains, New
Jersey 07076, US; SHAO, Yuefei,38 York Drive,
Princeton, New Jersey 08540, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 239/84 (2006.01)
(11) 54989 B1
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
C07C 309/29 (2006.01)
C07C 309/30 (2006.01)
(21) P-2016/0574
(22) 28.02.2013.
(30) DE 29.02.2012. 102012101673
(86) WO 28.02.2013. PCT/EP2013/054109
(87) WO 06.09.2013. WO 2013/127968
(96) 28.02.2013. 13709345.6
(97) 20.04.2016. EP2820000B 2016/16 DE
(54) BESILATNE I TOSILATNE SOLI DERIVATA
DIHIDROKINAZOLINA I NJIHOVA UPOTREBA
KAO ANTIVIRUSNIH AGENASA
BESYLATE AND TOSYLATE SALTS OF A
DIHYDROQUINAZOLINE DERIVATIVE AND
THEIR USE AS ANTIVIRAL AGENTS
(73) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH,FriedrichEbert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE
(72) MÄRTENS, Welljanne,Mohnstrasse 20, 01127
Dresden, DE; SCHICKANEDER,
Christian,Borsbergstrasse 7, 01309 Dresden, DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 239/84 (2006.01)
(11) 54990 B1
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
C07D 239/74 (2006.01)
(21) P-2016/0575
(22) 28.02.2013.
(30) DE 29.02.2012. 102012101659
(86) WO 28.02.2013. PCT/EP2013/054115
(87) WO 06.09.2013. WO 2013/127971
(96) 28.02.2013. 13709804.2
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(97) 20.04.2016. EP2820001B 2016/16 DE
(54) NATRIJUMOVE I KALCIJUMOVE SOLI
DERIVATA DIHIDROKINAZOLINA I NJIHOVA
UPOTREBA KAO ANTIVIRUSNIH AGENASA
SODIUM AND CALCIUM SALTS OF A
DIHYDROQUINAZOLINE DERIVATE AND THEIR
USE AS ANTIVIRAL AGENTS
(73) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH,FriedrichEbert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE
(72) GRUNENBERG, Alfons,Bismarckstr. 87, 42115
Wuppertal, DE; BERWE, Mathias,Brunsberge 10, 45549
Sprockhövel, DE; KEIL, Birgit,Sudetenstr. 36, 40231
Düsseldorf, DE; ARET, Edwin,Stellingmolenstraat 109,
NL-1333 CJ Almere, NL; PAULUS, Kerstin,HugoSchlimm-Str. 65, 40882 Ratingen, DE; SCHWAB, Wilfried,
An den Hainbuchen 12, 14542 Werder (Havel), DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 241/52 (2006.01)
(11) 55035 B1
A01N 43/42 (2006.01)
A01N 43/60 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
(21) P-2016/0647
(22) 17.05.2012.
(30) JP 20.05.2011. 2011113174
JP 28.06.2011. 2011143478
JP 21.11.2011. 2011254368
JP 15.12.2011. 2011274141
(86) WO 17.05.2012. PCT/JP2012/062618
(87) WO 29.11.2012. WO 2012/161071
(96) 17.05.2012. 12790304.5
(97) 29.06.2016. EP2711361B 2016/26 EN
(54) NITROGENOVANO HETEROCIKLIČNO
JEDINJENJE I POLJOPRIVREDNI ILI
HORTIKULTURNI FUNGICID
NITROGENATED HETEROCYCLIC COMPOUND
AND AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL
FUNGICIDE
(73) NIPPON SODA CO., LTD.,2-1, Ohtemachi 2chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, JP
(72) SHIBAYAMA, Kotaro,c/o Odawara Research
Center, Nippon Soda Co. Ltd., 345 Takada, Odawarashi, Kanagawa 250-0280, JP; KUWAHARA, Raito,c/o
Odawara Research Center, Nippon Soda Co. Ltd., 345
Takada, Odawara-shi, Kanagawa 250-0280, JP; SATO,
Motoaki,c/o Odawara Research Center, Nippon Soda
Co. Ltd., 345 Takada, Odawara-shi, Kanagawa 2500280, JP; NISHIMURA, Satoshi,c/o Odawara Research
Center, Nippon Soda Co. Ltd., 345 Takada, Odawarashi, Kanagawa 250-0280, JP; SHIINOKI, Yasuyuki,c/o
Odawara Research Center, Nippon Soda Co. Ltd., 345
Takada, Odawara-shi, Kanagawa 250-0280, JP;
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YOKOYAMA, Masahiro,c/o Odawara Research Center,
Nippon Soda Co. Ltd., 345 Takada, Odawara-shi,
Kanagawa 250-0280, JP; KITAMURA, Juri,c/o
Odawara Research Center, Nippon Soda Co. Ltd., 345
Takada, Odawara-shi, Kanagawa 250-0280, JP
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(51) C07D 243/24 (2006.01)
(11) 55024 B1
A61K 31/5513 (2006.01)
A61K 31/553 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
C07D 267/14 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 419/06 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
(21) P-2016/0623
(22) 29.06.2012.
(30) US 01.07.2011. 201161503980 P
US 30.12.2011. 201161582160 P
(86) WO 29.06.2012. PCT/US2012/045086
(87) WO 10.01.2013. WO 2013/006485
(96) 29.06.2012. 12735402.5
(97) 25.05.2016. EP2726466B 2016/21 EN
(54) FUZIONISANI BENZOKSAZEPINONI KAO
MODULTORI JONSKIH KANALA
FUSED BENZOXAZEPINONES AS ION CHANNEL
MODULATORS
(73) GILEAD SCIENCES, INC.,333 Lakeside Drive,
Foster City, CA 94404, US
(72) CORKEY, Britton, Kenneth,c/o Gilead Sciences,
Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US;
ELZEIN, Elfatih,c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside
Drive, Foster City, CA 94404, US; JIANG, Robert,
H.,c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster
City, CA 94404, US; KALLA, Rao, V.,c/o Gilead
Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US; KOLTUN, Dmitry,c/o Gilead Sciences, Inc.,
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, US;
LI, Xiaofen,c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside
Drive, Foster City, CA 94404, US; MARTINEZ,
Ruben,c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive,
Foster City, CA 94404, US; PARKHILL, Eric, Q.,c/o
Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City,
CA 94404, US; PERRY, Thao,c/o Gilead Sciences, Inc.,
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US;
ZABLOCKI, Jeff,c/o Gilead Sciences, Inc.,
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US;
VENKATARAMANI, Chandrasekar,c/o Gilead
Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City,
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CA 94404, US; GRAUPE, Michael,c/o Gilead Sciences,
Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US;
GUERRERO, Juan,c/o Gilead Sciences, Inc., 333
Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US
(74) MSA IP MILOJEVIĆ, SEKULIĆ ADVOKATI,
Terazije 29/V, 11000 Beograd, RS
(51) C07D 401/06 (2006.01)
(11) 55010 B1
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2016/0236
(22) 22.04.2011.
(30) US 24.04.2010. 327663 P
(86) WO 22.04.2011. PCT/US2011/033597
(87) WO 27.10.2011. WO 2011/133875
(96) 22.04.2011. 11772772.7
(97) 25.11.2015. EP2563771B 2015/48 EN
(54) JEDINJENJA KOJA INHIBIRAJU
METALOENCIME
METALLOENZYME INHIBITOR COMPOUNDS
(73) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.,4505
Emperor Boulevard, Suite 300, Durham, NC 27703, US
(72) HOEKSTRA, William, J.,7 Treviso Place, Durham,
NC 27707, US; SCHOTZINGER, Robert, J.,7000
Potomac Court, Raleigh, NC 27613, US; RAFFERTY,
Stephen, William,7321 Abron Drive, Durham,
NC 27713, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun, RS
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 54940 B1
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
(21) P-2016/0551
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Straße 314, 01640 Coswig-Sörnewitz, DE
(72) KÖRNER, Jürgen,Niedervogelgesang 12, 01796
Pirna, DE; SCHADE, Uwe-Thomas,Dresdner Straße
314, 01640 Coswig-Sörnewitz, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(51) G01R 11/04 (2006.01)
(11) 54999 B1
H02B 1/44
(2006.01)
(21) P-2016/0633
(22) 21.02.2011.
(30) FR 24.02.2010. 1051328
(86) WO 21.02.2011. PCT/EP2011/000822
(87) WO 01.09.2011. WO 2011/103991
(96) 21.02.2011. 11705455.1
(97) 11.05.2016. EP2539721B 2016/19 FR
(54) ELEKTRIČNO BROJILO SA POKRETNIM
POKLOPCEM KOJI MOŽE STAJATI U DVA
POLOŽAJA
ELECTRIC METER EQUIPPED WITH A
REMOVABLE COVER THAT CAN BE POSITIONED
IN TWO POSITIONS
(73) SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS,250
Route de l'Empereur, 92500 Rueil-Malmaison, FR
(72) ROLLAND, Patrick,SAGEMCOM ENERGY &
TELECOM SAS250 route de l'Empereur, 92500 RueilMalmaison, FR
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS
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(51) G06M 7/00
(2006.01)
(11) 54951 B1
B65B 57/20 (2006.01)
G06M 3/02
(2006.01)
(21) P-2016/0522
(22) 09.11.2010.
(30) DE 09.11.2009. 102009052292
(86) WO 09.11.2010. PCT/EP2010/067146
(87) WO 12.05.2011. WO 2011/054974
(96) 09.11.2010. 10776675.0
(97) 20.04.2016. EP2499603B 2016/16 DE
(54) UREĐAJ ZA BROJANJE DOPREMANIH
OBJEKATA
APPARATUS FOR COUNTING BULK-FED
OBJECTS
(73) COLLISCHAN GMBH & CO. KG,Saganer Strasse
5, 90475 Nürnberg, DE
(72) HEINZ, Dieter,Isoldenstraße 8a, 90461 Nürnberg, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(51) G06T 3/40
H04N 1/40
H04N 9/04
(21) P-2012/0574

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 55002 B1

(22) 26.12.2012.
(43) 29.08.2014.
(54) METOD ZA INTERPOLACIJU SLIKE SA
OČUVANJEM IVICA ZA PROIZVOLJAN
FAKTOR SKALIRANJA
THE METHOD OF INTERPOLATION WITHOUT
CHANGING THE EDGES WITH VARIABLE
SCALING FACTOR
(73) RT-RK D.O.O.,Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) TEMERINAC, Miodrag, dr,Jirečekova 21, 2
1000 Novi Sad, RS; LUKAČ, Željko,Vojvode Šupljikca
26, 21000 Novi Sad, RS; POKRIĆ, Maja, dr,Drage
Spasić 13, 21000 Novi Sad, RS; LUKIĆ, Nemanja,Vojislava
Ilića 3, 21000 Novi Sad, RS
(51) G07F 17/32
G06Q 50/34
G07C 15/00
(21) P-2012/0311

(2006.01)
(2012.01)
(2006.01)

(11) 55019 B1

(22) 28.01.2011.
(43) 31.12.2012.
(30) CZ 18.08.2010. PV2010-622
(86) WO 28.01.2011. PCT/CZ2011/000010
(87) WO 23.02.2012. WO 2012/022274
(54) MOBILNA IGRAČKA JEDINICA ZA
KLADIONICE ILI LUTRIJU
MOBILE GAMING UNIT FOR BETTING OR
LOTTERY
(73) ČECHMÁNEK, David,Březnice 557,
CZ-760 01 Zlín, CZ
(72) ČECHMÁNEK, David,Březnice 557,
CZ-760 01 Zlín, CZ
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(74) ŠUBAREVIĆ, Zoran, Cerska 84, 11000 Beograd, RS
(51) G08B 13/196 (2006.01)
(11) 54996 B1
G03B 17/55 (2006.01)
(21) P-2016/0636
(22) 12.09.2013.
(30) IT 24.09.2012. MI20121589
(86) WO 12.09.2013. PCT/IB2013/058504
(87) WO 27.03.2014. WO 2014/045170
(96) 12.09.2013. 13801726.4
(97) 13.07.2016. EP2898488B 2016/28 EN
(54) POBOLJŠANO KUĆIŠTE ZA KAMERU ZA
VIDEO NADZOR I NOSAČ ZA KUĆIŠTE ZA
KAMERU ZA VIDEO NADZOR
IMPROVED CASE FOR SURVEILLANCE VIDEO
CAMERA AND HOLDING DEVICE FOR A CASE
FOR A SURVEILLANCE VIDEO CAMERA
(73) VIDEOTEC S.P.A.,Via Friuli 6, 36015 Schio (VI), IT
(72) GROTTO, Alessio,c/o VIDEOTEC S.p.A.Via Friuli
6, 36015 Schio (VI), IT; ZATTARA, Dario,c/o
VIDEOTEC S.p.A.Via Friuli 6, 36015 Schio (VI), IT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000, Beograd, RS
(51) H01R 13/115 (2006.01)
H01R 13/453 (2006.01)
(21) P-2014/0443

(11) 55017 B1

(51) H03H 19/00
H01G 15/00
H01G 17/00
(21) P-2013/0073

(11) 54983 B1

(22) 18.08.2014.
(43) 29.02.2016.
(54) ELEKTRO UTIČNICA SA SIGURNOSNIM
ZATVARAČEM OTVORA U OBLIKU BLENDE
THE ELECTRICAL SOCKET WITH SAFETY
SHUTTER IN THE SHAPE OF IRIS DIAPHRAGM
(73) DIGI-TEL D.O.O.,Boška Buhe 5, 32300 Gornji
Milanovac, RS
(72) PETROVIĆ, Marko,Skopska 6/8, 32000 Čačak, RS
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(22) 01.03.2013.
(43) 31.10.2014.
(54) POSTUPAK ZA FORMIRANJE
JEDINSTVENE FILTERSKE SEKCIJE
KONDENZATORA ZA SVE HARMONIKE REDA
h≥11
METHOD FOR FORMING UNDIVIDED FILTER
SECTION OF CAPACITORS FOR HARMONICS OF
ORDER h≥11
(73) KOSTIĆ, Miloje,Dragana Rakića 53,
11000 Beograd, RS
(72) KOSTIĆ, Miloje,Dragana Rakića 53,
11000 Beograd, RS
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(51) H05B 37/02
(21) P-2013/0185

(2006.01)

(11) 55020 B1
(22) 10.05.2013.
(43) 30.06.2014.
(54) UREĐAJ ZA KONTROLISANJE LED
DIMERA USREDNJAVANJEM SIGNALA
IMPULSNO ŠIRINSKE MODULACIJE
DEVICE FOR CONTROLLING LED DIMMER BY
AVERAGING WIDTH MOULATION SIGNAL
(73) RT-RK D.O.O.,Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) RADIN, Boris,Polgar Andraša 40c/23, 21000 Novi
Sad, RS; VUKOSAVLJEV, Saša,Vojvode Bojovića 7,
21410 Futog, RS; REŠETAR, Ivan,Resavska 3/1/212,
21000 Novi Sad, RS; BJELICA, Milan,Ćirpanova 8,
21000 Novi Sad, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 01.10.2016. године до 15.11.2016. године:
Патент број 49228 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је
да важи дана 04.10.2016. године.
Патент број 49135 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је
да важи дана 04.10.2016. године.
Патент број 49212 чији је носилац GEOX
S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna
(Trevisio), Frazione Biadene, IT, престао је да важи
дана 10.10.2016. године.
Патент број 49885 чији је носилац MERCK
CANADA INC., 16711 Trans-Canada Highway,
Kirkland Quebec, H9H 3L1, CA, престао је да важи
дана 11.10.2016. године.
Патент број 49484 чији је носилац MERCK
SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065,US, престао је да важи
дана 07.11.2016. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 01.04.2016. године до 15.05.2016.
Патент број 50430 чији је носилац
PHARMACIA CORPORATION, 100 Route 206 North
Peapack, New Jersey 07977, US, престао је да важи
дана 03.04.2016. године.
Патент број 49497 чији је носилац Радишић
Милутин, Нехруова 133, 11070 Нови Београд, RS,
престао је да важи дана 10.04.2016. године.
Патент број 52025 чији су носиоци
ИСИДОРОВИЋ, Ратко, Пере Сегединца 7, 11000
Београд, RS; ИСИДОРОВИЋ, Јанко, Пере Сегединца
7, 11000 Београд, RS; ИСИДОРОВИЋ, Ксенија, Пере
Сегединца 7, 11000 Београд, RS, престао је да важи
дана 10.04.2016. године.
Патент број 52415 чији је носилац ПУТИЋ,
Славко, Радомира Марића 40, 11400 Рајковац, RS,
престао је да важи дана 02.04.2016. године.
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Патент број 50919 чији је носилац SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50,
65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана
04.04.2016. године.
Патент број 51399 чији је носилац SANOFIAVENTIS, 174, avenue de France, F-75013 Paris, FR,
престао је да важи дана 03.04.2016. године.
Патент број 52944 чији је носилац TAKEDA
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE,
престао је да важи дана 13.04.2016. године.
Патент број 51979 чији је носилац RICHTER
GEDEON NYRT., Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest,
HU, престао је да важи дана 11.04.2016. године.
Патент број 53378 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410045, JP, престао је да важи дана 10.04.2016. године.
Патент број 53216 чији је носилац EL,
KHATIB, Nadia, Bonja & Khoukaz Building, Medawar
Street-Badaro, Beyrouth, LB; EL, KETTANY, Sleimen,
Beirut Fanar Road, Lebanese University, Chedid center
bldg. Floor 5, Beirut/LB, LB, престао је да важи дана
11.04.2016. године.
Патент број 53198 чији је носилац SICPA
HOLDING SA, Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly,
CH; BANK OF CANADA DEPARTMENT OF
BANKING OPERATIONS, 234 Wellington Street,
Ottawa, ON K1A 0G9, CA, престао је да важи дана
08.04.2016. године.
Патент број 52367 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel
Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach-Tikva, IL, престао
је да важи дана 16.04.2016. године.
Патент број 52859 чији је носилац MEUCCI
SOLUTIONS NV, Bellevue 5-601, 9050 Gent-Ledeberg,
BE, престао је да важи дана 09.04.2016. године.
Патент број 53881 чији је носилац MARIA
CLEMENTINE
MARTIN
KLOSTERFRAU
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH,
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, DE, престао је
да важи дана 15.04.2016. године.
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Патент број 54093 чији је носилац TDW
DELAWARE, INC., 1100 Market Street, Suite 780,
Wilmington, Delaware 19801, US, престао је да важи
дана 12.04.2016. године.

Патент број 53497 чији је носилац
WAAGNER-BIRO AUSTRIA STAGE SYSTEMS AG,
Leonard-Bernstein-Strasse 10, 1220 Wien, АТ, престао
је да важи дана 21.4.2016. године.

Патент број 52130 чији је носилац SANOFI,
174 Avenue de France, 75013 Paris, FR, престао је да
важи дана 17.04.2016. године.

Патент број 54249 чији је носилац
THERADIAG SA, 14 rue Ambroise Croizat, 77183
Croissy-Beaubourg, FR, престао је да важи дана
29.4.2016. године.

Патент број 53056 чији је носилац TAISHO
PHARMACEUTICAL CO., LTD., 24-1, Takada 3chome Toshima-ku, Tokyo 170-8633, ЈP, престао је да
важи дана 17.04.2016. године.
Патент број 49271 чији је носилац MEYHALL
AG, Sonnenwiesenstrasse 18, Kreuzlingen, CH, престао
је да важи дана 21.4.2016. године.
Патент број 49173 чији је носилац Митић Влајко,
Првомајска 21, 18000 Ниш, RS, престао је да важи
дана 22.4.2016. године.
Патент број 50351 чији је носилац
Петрашковић Зоран, Провалијска 97, 11306
Заклопача, RS, престао је да важи дана 30.4.2016.
године.
Патент број 49467 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE COMPANY, 300 Park Avenue, New
York, NY, US, престао је да важи дана 28.4.2016.
године.
Патент број 51751 чији је носилац AVENTIS
PHARMACEUTICALS INC., 55 Corporate Drive,
Bridgewater,New Jersey 08807, US, престао је да важи
дана 28.4.2016. године.
Патент број 52621 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England, UK, престао је да важи
дана 24.4.2016. године.
Патент број 52596 чији је носилац AMGEN INC., One
Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 913201799, US, престао је да важи дана 28.4.2016. године.
Патент број 52103 чији је носилац SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50,
D-65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана
18.4.2016. године.
Патент број 52215 чији је носилац EKSEN
MAKINE SANAYI VE TICARET A.S., Gebze
Organize Sanayi Bölgesi No. 602 Gebze, 41480 Kocaeli,
ТР, престао је да важи дана 23.4.2016. године.
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Патент број 54484 чији је носилац
HAGLEITNER, Hans, Georg, Lindenallee 11, 5700 Zell
am See, АТ, престао је да важи дана 27.4.2016.
године.
Патент број 50592 чији је носилац ROTH,
Hermann, Kiedricher Strasse 35 c, 65343 Eltville, DE,
престао је а важи дана 07.05.2016. године.
Патент број 52214 чији је носилац
TOPOTARGET UK LIMITED, 7200 The Quorum,
Suite 14, Oxford Business Park, NorthOxford OX4 2JZ,
GB, престао је да важи дана 12.5.2016. године.
Патент број 52442 чији је носилац МАТИЋ, Радивој,
Николе Тесле 79, 21230 Жабаљ, RS, престао је да
важи дана 15.5.2016. године.
Патент број 52443 чији је носилац МАТИЋ,
Радивој, Николе Тесле 79, 21230 Жабаљ, RS, престао
је да важи дана 15.5.2016. године.
Патент број 52898 чији је носилац АРСИЋ,
Петар, Булевар Николе Пашића 2/7, 37000 Крушевац,
RS, престао је да важи дана 13.5.2016. године.
Патент број 53653 чији је носилац МАТИЋ,
Радивој, Николе Тесле 79, 21230 Жабаљ, RS, престао
је да ажи дана 15.5.2016. године.
Патент број 53590 чији је носилац K. DONTIS
& CO. O.E. 55th km Athens - Lamia Highway, 32011
Inofyta, Viotia, GR; DONTIS, Konstantinos, Vakhou
Street 5, 15342 Agia Paraskevi, Athens, GR, престао је
да важи дана 16.5.2016. године.
Патент број 53675 чији је носилац SAH
VERKEHRSTECHNIK GMBH, Werk 3 u. 4, 83404
Ainring, DE, престао је да важи дана 4.5.2016. године.
Патент број 53358 чији је носилац SHEMS
GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
4.Organize Sanayi Bolgesi Nolu Cadde No:8,
Sehitkamil, 83412 Gaziantep, TR, престао је да важи
дана 7.5.2016. године.
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Патент број 54252 чији је носилац AUG.
WINKHAUS GMBH & CO. KG, August-WinkhausStrasse 31, 48291 Telgte, DE, престао је да важи дана
11.5.2016. године.
Патент број 54115 чији је носилац ABB AG,
Kallstadter Strasse 1, 68309 Mannheim, DE;
VATTENFALL EUROPE MINING AG, Vom-SteinStrasse 39, 03048 Cottbus, DE, престао је да важи дана
5.5.2016. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 01.10.2016. до 15.11.2016. године
Промена пренос права
За патент бр. 52546 извршен је пренос на
AbbVie Ireland Unlimited Company,c/o Codan Services
Limited, Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM;
За патент бр. 52990 извршен је пренос на
AbbVie Ireland Unlimited Company,c/o Codan Services
Limited, Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM;
За патент бр. 53082 извршен је пренос на
AbbVie Ireland Unlimited Company,c/o Codan Services
Limited, Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM;
Упис лиценце
За патент рег. број 49018 уписана је лиценца
на Acemax d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Булевар
Николе Тесле 48/28, 11070 Београд, RS.
За патент рег. број 49019 уписана је лиценца
на Acemax d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Булевар
Николе Тесле 48/28, 11070 Београд, RS
Поновно успостављање права
За патент рег. број 50647 дозвољено поновно
успостављање права, тако да траје до 5.12.2016.
године.
За патент рег. број 51086 дозвољено поновно
успостављање права, тако да траје до 4.11.2016.
године.
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2016/0014
(11) 2016/0014
(22) 16.9.2016
(13) I1
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG,Grenzacherstrasse
124, 4070 Basle, CH
(74) ZATEZALO, Mihajlo, P. fah 37, 11077 Beograd, RS
(68) 50194
(54) DERIVATI 4-FENIL-PIRIDINA I NJIHOVA
PRIMENA KAO ANTAGONISTA NK-1 RECEPTORA
(92) 515-01-03654-15-001 13/07/2016 RS
(95) NETUPITANT
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2015/0006
(11) 10
(22) 11.3.2015
(13) I2
(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH,Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA
KANCELARIJA, Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 52365
(54) DERIVATI BENZOLA SUPSTITUISANI
GLUKOPIRANOZILOM, LEKOVI KOJI SADRŽE
OVA JEDINJENJA, NJIHOVA PRIMENA I
POSTUPAK ZA NJIHOVO DOBIJANJE
(92) 515-01-01670-14-001 27/01/2015 RS;
515-01-01671-14-001 27/01/2015 RS;
515-01-01672-14-001 27/01/2015 RS;
515-01-01673-14-001 27/01/2015 RS
(95) EMPAGLIFLOZIN
(94) 4 године, 10 месеци, 16 дана.

(21) SDZ-2015/0011
(11) 13
(22) 28.5.2015
(13) I2
(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA,12th Floor, 1111 Franklin Street,
Oakland, CA 94607-5200, US
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS
(68) 52274
(54) JEDINJENJE DIARILHIDANTOINA
(92) 515-01-01182-14-001 01/12/2014 RS
(95) ENZALUTAMID
(94) 3 године, 8 месеци, 3 дана.

(21) SDZ-2015/0008
(11) 11
(22) 21.4.2015
(13) I2
(73) H. LUNDBECK A/S,9 Ottiliavej, 2500 Valby, DK
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54, III/12, 11070 Novi Beograd, RS
(68) 52326
(54) FENIL-PIPERAZIN DERIVATI KAO
INHIBITORI RESORBCIJE SEROTONINA
(92) 515-01-01187-14-001 09/12/2015 RS
(95) VORTIOKSETIN ILI NJEGOVA
FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVA KISELA
ADICIONA SO
(94) 5 година.
(21) SDZ-2015/0007
(11) 12
(22) 7.4.2015
(13) I2
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED,1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, 541-0045 Osaka, JP
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(68) 50621
(54) INHIBITORI DIPEPTIDIL PEPTIDAZE
(92) 515-01-01838-14-001 03/02/2015 RS;
515-01-01839-14-001 03/02/2015 RS;
515-01-01840-14-001 03/02/2015 RS
(95) ALOGLIPTIN ILI NJEGOVA
FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVA SO
(94) 5 година.
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01K 47/06 (2006.01)
(11) 1479 U1
(21) MP-2016/0019
(22) 20.04.2016.
(54) MEĐUPODNJAČA ZA DVOMATIČNO
PČELARENJE
INTER-BOTTOM FOR TWP MELISSA BEEKEEPING
(73) MLINAREVIĆ, Novak,Pregrevica 182,
11080 Zemun, RS
(72) MLINAREVIĆ, Novak,Pregrevica 182,
11080 Zemun, RS
(51) B65D 17/32 (2006.01)
(11) 1476 U1
B65D 17/50 (2006.01)
(21) MP-2016/0030
(22) 05.08.2016.
(54) PLASTIČNI POKLOPAC ZA LIMENKE SA
OTVARAČEM ZA OTVARANJE I PONOVNO
ZATVARANJE
PLASTIC COVER FOR CANS WITH A ZIPPER
OPENING CLOSING
(73) JEVTIĆ, Jovan,Nikole Tesle 27, 37000 Kruševac, RS
(72) JEVTIĆ, Jovan,Nikole Tesle 27, 37000 Kruševac, RS

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13,
21000 Novi Sad, RS
(51) H02P 9/02
(2006.01)
(11) 1475 U1
(21) MP-2016/0024
(22) 28.06.2016.
(54) SKLOP ZA BESKONTAKTNI PRENOS
OBRTNOG KRETANJA SA POGONSKOG
VRATILA NA GONJENO VRATILO
ELEKTRIČNOG GENERATORA
ASSEMBLY FOR CONTACTLESS TRANSFER OF
ROTARY MOVEMENT FROM THE DRIVE SHAFT
TO THE DRIVEN SHAFT OF THE ELECTRIC
GENERATOR
(73) RADOVANOVIĆ, Slobodan,Braće Grim 12,
11000 Beograd, RS
(72) RADOVANOVIĆ, Slobodan,Braće Grim 12,
11000 Beograd, RS

(51) B65D 71/70 (2006.01)
(11) 1477 U1
B65D 81/00 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
(21) MP-2016/0032
(22) 12.08.2016.
(54) BIORAZGRADIVA AMBALAŽA ZA
SKLADIŠTENJE I TRANSPORT
PREHRAMBENIH PROIZVODA
BIODEGRADABLE PACKAGING FOR STORAGE
AND TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS
(73) ŠLAVIK, Zoltan,Braće Krkljuš 21/62,
21000 Novi Sad, RS
(72) ŠLAVIK, Zoltan,Braće Krkljuš 21/62,
21000 Novi Sad, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13,
21000 Novi Sad, RS
(51) E04F 21/18 (2006.01)
(11) 1478 U1
E04F 21/20 (2006.01)
(21) MP-2016/0031
(22) 09.08.2016.
(54) NAPRAVA ZA NIVELISANJE PODNIH I
ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA
DEVICE FOR LEVELING FLOOR AND WALL
CERAMIC TILES
(73) ČOBRDA, Martin,Zmajevački put 33,
21000 Novi Sad, RS
(72) ČOBRDA, Martin,Zmajevački put 33,
21000 Novi Sad, RS
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 01.04.2016. године до 15.05.2016.

МAGAL, Варево бб, 36350 Рашка, RS, престао је да
важи дана 07.10.2016. године.

Maли патент број 1194 чији је носилац
ПАЛАМАРЕВИЋ, Тодор, Варваринска 13, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 01.05.2016.
године.

Maли патент број 1105 чији је носилац
ЈОВИЋ, Милутин, Жртава фашизма 26, 37000
Крушевац, RS, престао је да важи дана 12.10.2016.
године.

Maли патент број 1346 чији је носилац
ПЕЈИН, Душан, Војводе Мишића 3, 25210
Чонопља, RS, престао је да важи дана 26.4.2016.
године.

Maли патент број 892 чији је носилац
ENVIROTECH D.O.O., Стерије Поповића 42, 23300
Кикинда, RS, престао је да важи дана 10.11.2016.
године.

Maли патент број 1354 чији је носилац
РАДОСАВЉЕВИЋ, Кристина, Батутова 4, 11160
Београд, RS, престао је да важи дана 26.4.2016.
године.

Maли патент број 949 чији је носилац
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Радомир, др. Ивана Рибара 46,
11070 Нови Београд, RS, престао је да важи дана
15.11.2016. године.

Престанак важења малог патента истеком
законског рока 01.10.2016 године до 15.11.2016.

Одрицање носиоца права

Maли патент број 924 чији су ноциоци PTP
INOX TRADE, Oктобарска 1А, 11221 Београд, RS;

46

Мали патент рег. број 1206 престао је да
важи дана 8.11.2016. године на основу одрицања
носиоца права.
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података
патената -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9

Објава захтева за проширење европских пријава патената
Publication of Requests for the Extension of the effects of European Patent Applications

Објава повучених захтева за проширење европских пријава патената
Publication of withdrawn applications for the Ehtension of the effects of European Patent
Applications

ЗИС / RS / IPO
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А

МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9
(51)

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

Број европске пријаве патента, датум подношења и језик на којем је пријава поднета

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава
објављена

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава
патената (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EUROPCT prijave) означене су звездицом.

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 41/2016– 46/2016 (2016–10–12 до 2016–11-16).
________________

Више података о пријавама можете наћи у European Patent Bulletin (службено гласило
Европског патентног завода) у склопу INID кода (97)
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А

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51) A45D 31/00 (2006.01) (11) EP 2995217 A1
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/35 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/42 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A45D 29/12 (2006.01)
A45D 34/04 (2006.01)
A61K 8/40 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/891 (2006.01)
(30) US 21.07.2009. 227257 P
US 12.11.2009. 260700 P
US 21.05.2010. 346949 P
(96) EP 15173446.4 19.07.2010. EN
(97) EP 2995217 16.03.2016. 201611 EN
(54) COMPOSITIONS FOR REMOVABLE GEL
APPLICATIONS FOR NAILS AND METHODS OF
THEIR USE
(71) NAIL ALLIANCE LLC, 6840 N. Oak,
Gladstone, MO 64118, US
(72) HAILE, DANNY, LEE, La Habra, CA 90631, US
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
(51) A61K 8/35 (2006.01) (11) EP 2090287 A2
A61Q 19/06 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
(30) DE 18.02.2008. 102008009750
(96) EP 08020785.5 29.11.2008. DE
(97) EP 2090287 19.08.2009. 200934 DE
(54) COSMETIC OR DERMATOLOGICAL
PREPARATIONS WITH A 3-(4-HYDROXY-3METHOXYPHENYL)-1-(4-HYDROXPHENYL)PROPAN-1-ON CONTENT AND ONE OR MORE
POLYOLS
(71) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT,
Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, DE
(72) KOLBE, LUDGER, 21255 Dohren, DE
ECKERT, JULIA, 22085 Hamburg, DE
NEUFANG, GITTA, 20149 Hamburg, DE
WÖHRMANN, MICHAEL, 22525 Hamburg, DE
KNAUPMEIER, STEFANIE, 22391 Hamburg, DE
PETERS, NILS, 22965 Todendorf, DE
(74) WILKE, JOCHEN, Beiersdorf AG Unnastraße 48
Brieffach 79, 20253 Hamburg, DE

ЗИС / RS / IPO

(51) A61K 8/35 (2006.01) (11) EP 2090288 A2
A61Q 19/06 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(30) DE 18.02.2008. 102008009749
(96) EP 08020817.6 01.12.2008. DE
(97) EP 2090288 19.08.2009. 200934 DE
(54) COSMETIC OR DERMATOLOGICAL
PREPARATIONS WITH A 3-(4-HYDROXY-3METHOXYPHENYL)-1-(4-HYDROXPHENYL)PROPAN-1-ON CONTENT AND ONE OR MORE
CINNAMON ACID DERIVATIVES
(71) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48,
20245 Hamburg, DE
(72) GÖPPEL, ANJA, 22527 Hamburg, DE
KOLBE, LUDGER, 21255 Dohren, DE
ECKERT, JULIA, 22085 Hamburg, DE
NEUFANG, GITTA, 20149 Hamburg, DE
KNAUPMEIER, STEFANIE, 22391 Hamburg, DE
(74) WILKE, JOCHEN, Beiersdorf AG Unnastraße 48
Brieffach 79, 20253 Hamburg, DE
_____________________________________________
(51) A61K 8/35 (2006.01) (11) EP 2090289 A2
A61Q 19/06 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/40 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 17/04 (2006.01)
(30) DE 18.02.2008. 102008009797
(96) EP 08020861.4 02.12.2008. DE
(97) EP 2090289 19.08.2009. 200934 DE
(54) COSMETIC OR DERMATOLOGICAL
PREPARATIONS WITH A 3-(4-HYDROXY-3METHOXYPHENYL)-1-(4-HYDROXPHENYL)PROPAN-1-ON CONTENT AND ETHYLHEXYL-2CYANO-3, 3-DIPHENYLACRYLATE
(71) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48,
20245 Hamburg, DE
(72) GÖPPEL, ANJA, 22527 Hamburg, DE
KOLBE, LUDGER, DR., 21255 Dohren, DE
ECKERT, JULIA, 22085 Hamburg, DE
NEUFANG, GITTA, DR., 20149 Hamburg, DE
KNAUPMEIER, STEFANIE, 22391 Hamburg, DE
(74) WILKE, JOCHEN, Beiersdorf AG Unnastraße 48
Brieffach 79, 20253 Hamburg, DE
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(51) A61K 9/22 (2006.01) (11) EP 3078368 A1
A61K 47/28 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61K 31/57 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
(30) US 08.01.2009. 350930
(96) EP 16166075.8 08.01.2010. EN
(97) EP 3078368 12.10.2016. 201641 EN
(54) STEROIDAL COMPOSITIONS
(71) LIPOCINE INC., 675 Arapeen Drive Suite 202,
Salt Lake City UT 84108, US
(72) GILIYAR, CHANDRASHEKAR, Plymouth,
MN 55446, US
CHIDAMBARAM, NACHIAPPAN, Sandy,
UT Utah 84070, US
PATEL, MAHESH V., Salt Lake City, UT Utah 84124, US
VENKATESHWARAN, SRINIVASAN, Salt Lake City,
UT Utah 84124, US
(74) CUMMINGS, ROSS MARTIN, Avidity IP
Broers Building Hauser Forum 21 J.J. Thomson Avenue,
Cambridge CB3 0FA, GB
_____________________________________________
(51) A61K 31/167 (2006.01) (11) EP 3090737 A1
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/45 (2006.01)
A61K 31/573 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 38/04 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 38/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(30) US 21.10.2008. 196945 P
(96) EP 16171281.5 21.10.2009. EN
(97) EP 3090737 09.11.2016. 201645 EN
(54) COMBINATION THERAPY WITH
PEPTIDE EPOXYKETONES
(71) ONYX THERAPEUTICS, INC., 249 E. Grand
Avenue, South San Francisco, CA 94080, US
(72) KIRK, CHRISTOPHER J., San Francisco,
CA California 94117, US
DEMO, SUSAN D., San Francisco, CA California
94117, US
BENNETT, MARK K., Moraga, CA California 94556, US
(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte
PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE
_____________________________________________
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
50

31/40 (2006.01) (11) EP 2990037 A1
31/4025 (2006.01)
31/403 (2006.01)
31/422 (2006.01)
31/4375 (2006.01)
31/4439 (2006.01)
31/4985 (2006.01)

A61K 31/5025 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(30) US 06.08.2008. 86620 P
EP 07.08.2008. 08161989
EP 16.10.2008. 08166827
US 16.10.2008. 105915 P
(96) EP 15182960.3 05.08.2009. EN
(97) EP 2990037 02.03.2016. 201609 EN
(54) TREATMENT FOR DIABETES IN
PATIENTS INAPPROPRIATE FOR METFORMIN
THERAPY
(71) BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH, Binger Strasse 173, 55216
Ingelheim am Rhein, DE
(72) DUGI, KLAUS, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
GRAEFE-MODY, EVA ULRIKE, 55216 INGELHEIM
AM RHEIN, DE
HARPER, RUTH, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
WOERLE, HANS-JUERGEN, 55216 INGELHEIM AM
RHEIN, DE
(74) SIMON, ELKE ANNA MARIA, Boehringer
Ingelheim GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, DE
_____________________________________________
(51) A61K 31/4045 (2006.01) (11) EP 3090743 A1
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/422 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 1/08 (2006.01)
(30) US 09.01.2008. 20139
US 07.04.2008. 43037
US 11.06.2008. 60758
(96) EP 16164318.4 09.01.2009. EN
(97) EP 3090743 09.11.2016. 201645 EN
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
FOR TREATING HEADACHE AND
ELIMINATING NAUSEA
(71) CHARLESTON LABORATORIES, INC., 548
Clearview Drive, Charleston SC 29412, US
(72) BOSSE, PAUL, Jupiter, FL 33469, US
AMELING JOHN, Jupiter, FL 33458, US
SCHACHTEL, BERNARD, Jupiter, FL 33477, US
TAKIGIKU, RAY, Loveland, OH 45140, US
(74) COLE, WILLIAM GWYN, Avidity IP Broers
Building Hauser Forum 21 J J Thomson Avenue,
Cambridge CB3 0FA, GB
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(51) A61K 31/501 (2006.01) (11) EP 3006031 A1
A61P 25/18 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
(30) US 05.02.2009. 202207 P
US 30.07.2009. 213927 P
(96) EP 15192646.6 04.02.2010. EN
(97) EP 3006031 13.04.2016. 201615 EN
(54) PYRIDAZINONE COMPOUNDS
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku,
Osaka-shi,Osaka 541-0045, JP
(72) TANIGUCHI, TAKAHIKO, Cambridge,
CB4 0PA, GB
KAWADA, AKIRA, Osaka-shi, Osaka 532-8686, JP
KONDO, MITSUYO, Fujisawa, Kanagawa 251-0012, JP
QUINN, JOHN F, Albany, NY New York 12210, US
KUNITOMO, JUN, Fujisawa, Kanagawa 251-0012, JP
YOSHIKAWA, MASATO, Osaka-shi, Osaka 532-8686, JP
FUSHIMI, MAKOTO, Fujisawa, Kanagawa 251-0012, JP
(74) JONES, NICHOLAS ANDREW, Withers &
Rogers LLP 4 More London Riverside, London,
SE1 2AU, GB
_____________________________________________
(51) C04B 24/10 (2006.01) (11) EP 3002264 A1
C04B 28/10 (2006.01)
C08L 3/04 (2006.01)
C08L 3/06 (2006.01)
C08L 3/08 (2006.01)
C04B 24/38 (2006.01)
C04B 26/28 (2006.01)
C09J 103/04 (2006.01)
C09J 103/06 (2006.01)
C09J 103/08 (2006.01)
C09J 103/14 (2006.01)
C09J 103/16 (2006.01)
C09J 103/18 (2006.01)
(30) US 10.12.2003. 528559 P
US 15.03.2004. 553423 P
US 20.08.2004. 603491 P
US 27.09.2004. 952122
(96) EP 15193852.9 10.12.2004. EN
(97) EP 3002264 06.04.2016. 201614 EN
(54) ORGANIC-INORGANIC COMPOSITE
(71) SAINT-GOBAIN PLACO, 34 Avenue Franklin
Roosevelt, 92150 Suresnes, FR
(72) POLLOCK, JACOB, FREAS, Kensington,
CA California 94707, US
ЗИС / RS / IPO

А
TAGGE, CHRISTOPHER, San Carlos, CA California
94070, US
SAITO, KEN, Dublin, CA California 94568, US
(74) OXLEY, RACHEL LOUISE, Mewburn Ellis
LLP, City Tower40 Basinghall StreetLondon EC2V
5DE, GB
_____________________________________________
(51) C07C 253/04 (2006.01) (11) EP 3088384 A1
C07C 255/42 (2006.01)
C07D 249/18 (2006.01)
A61K 31/4192(2006.01)
A01N 43/707 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A01N 37/34 (2006.01)
(30) US 15.05.2007. 930485 P
(96) EP 16156007.3 12.05.2008. EN
(97) EP 3088384 02.11.2016. 201644 EN
(54) ARYLOAZOL-2-YL CYANOETHYLAMINO
COMPOUNDS, METHOD OF MAKING AND
METHOD OF USING THEREOF
(71) MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard Bldg.
500, Duluth, GA 30096, US
AVENTIS AGRICULTURE, 54, rue La Boetie,
75008 Paris, FR
(72) SOLL, MARK DAVID, Alpharetta,
Georgia 30005, US
LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK, Atlanta,
Georgia 30305, US
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(96) EP 08010863.2 12.05.2006. EN
(97) EP 1975874 01.10.2008. 200840 EN
(54) METHODS OF CHROMOGEN
SEPARATION-BASED IMAGE ANALYSIS
(71) TRIPATH IMAGING, INC., 780 Plantation
Drive, Burlington, NC 27215, US
(72) ORNY, CEDRICK, 38000 Grenoble, FR
WILLIAMS, RYAN, Carborro, NC 27510, US
MARCELPOIL, RAPHAEL, 38000 Grenoble, FR
(74) JACKSON, MARTIN PETER, J A Kemp 14
South Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

G07B 17/00 (2006.01) (11) EP 2191446 A1 *
20.09.2016.
US 12.08.2007. 955364 P
US 12.08.2007. 955364 P
(86) PCT/US2008072691 08.08.2008. EN
(96) EP 08797536.3 08.08.2008. EN
(87) WO2009023593 19.02.2009. 200908
(97) EP 2191446 02.06.2010. 201022 EN
(54) SYSTEM AND METHOD OF OFFSETTING
INVOICE OBLIGATIONS
ЗИС / RS / IPO

А
(71) INVOICE CLEARING SYSTEM, INC., 9300
Wilshire Blvd., Ste. 333, Los Angeles, CA 90212, US
;INVOICE CLEARING SYSTEM, INC., 9300 Wilshire
Blvd., Ste. 333, Los Angeles, CA 90212, US
(72) BIZRI, SAMER, Los Angeles, CA 90503, US
BIZRI, SAMER, Los Angeles, CA 90503, US
(74) FOX-MALE, NICHOLAS VINCENT
HUMBERT, Patent Outsourcing Limited 1 King Street,
BakewellDerbyshire DE45 1DZ, GB
;SESSFORD, RUSSELL, Forresters Skygarden ErikaMann-Strasse 11, 80636 München, DE
_____________________________________________
(51)

H01S 3/10 (2006.01) (11) EP 1856777 A2 *
H01S 5/14 (2006.01)
(23) 12.10.2016.
(30) US 24.01.2005. 647078 P
(86) PCT/US2006002609 24.01.2006. EN
(96) EP 06719461.3 24.01.2006. EN
(87) WO2006079100 27.07.2006. 200630
(97) EP 1856777 21.11.2007. 200747 EN
(54) COMPACT MULTIMODE LASER WITH
RAPID WAVELENGTH SCANNING
(71) THORLABS, INC., 435 Route 206 North,
NewtonNew Jersey 07860, US
(72) CABLE, ALEX EZRA, Newton,
New Jersey 07860, US
LARSSON, JOHAN MICHAEL, S-411 32 Goteborg, SE
SANDSTROM, LARS GORAN, S-43638 Askim, SE
KLEMAN, BENGT, S-411 11 Goteborg, SE
(74) HOFSTETTER, SCHURACK & PARTNER,
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB
Balanstrasse 57, 81541 München, DE
_____________________________________________
(51) H04L 9/32 (2006.01) (11) EP 1690367 A2 *
H04N 7/16 (2006.01)
H04N 7/167 (2006.01)
H04N 7/173 (2006.01)
H04M 3/42 (2006.01)
(23) 01.06.2016.
(30) US 11.11.2003. 705449
US 09.09.2004. 939078
(86) PCT/IB2004003687 10.11.2004. EN
(96) EP 04798827.4 10.11.2004. EN
(87) WO2005045554 19.05.2005. 200520
(97) EP 1690367 16.08.2006. 200633 EN
(54) SYSTEM AND METHOD FOR USING DRM
TO CONTROL CONDITIONAL ACCESS TO
BROADBAND DIGITAL CONTENT
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY, Karaportti 3,
02610 Espoo, FI
(72) ALVE, JUKKA, FIN-00400 Helsinki, FI
IKONEN, ARI, FIN-21280 Raisio, FI
KANGAS, MAURI, FIN-21530 Paimio, FI
HEIKKILA, TAPANI, FIN-02710 Espoo, FI
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(74) DERRY, PAUL STEFAN, Venner Shipley LLP
200 Aldersgate, London EC1A 4HD, GB
_____________________________________________

(74) ROBERTS, GWILYM VAUGHAN, Kilburn &
Strode LLP 20 Red Lion Street, London WC1R 4PJ, GB
_____________________________________________

(51)

(51) H04M 3/493 (2006.01) (11) EP 1874018 A1
(23) 09.03.2016.
(96) EP 06116300.2 29.06.2006. EN
(97) EP 1874018 02.01.2008. 200801 EN
(54) MOBILE PHONE BROWSER SUPPORTING
DATA TRANSMISSION ACCOMPANIED BY AN
AUDIO TRANSMISSION
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) LAI, FREDERICK CHEE-KIONG,
WaterlooOntarioN2V 2L1, CA
(74) MERH-IP MATIAS ERNY REICHL
HOFFMANN PATENTANWÄLTE PARTG MBB,
Paul-Heyse-Strasse 29, 80336 München, DE
_____________________________________________

H04L 12/16 (2006.01) (11) EP 2064832 A1 *
H04L 12/14 (2006.01)
H04L 12/24 (2006.01)
H04L 12/28 (2006.01)
(23) 18.05.2016.
(30) US 31.08.2006. 841381 P
US 23.01.2007. 626111
(86) PCT/CA2007001528 30.08.2007. EN
(96) EP 07800552.7 30.08.2007. EN
(87) WO2008025157 06.03.2008. 200810
(97) EP 2064832 03.06.2009. 200923 EN
(54) METHOD AND SYSTEM FOR APPLYING A
POLICY TO ACCESS TELECOMMUNICATION
SERVICES
(71) REDKNEE INC., 2560 Matheson Boulevard East
Suite 500, Mississauga, ON L4W 4Y9, CA
(72) SEIFERTH, FRANK, Toronto, ON M6J 2K2, CA
WONG, VINCENT CHI CHIU, Mississauga,
ON L5W 1P9, CA
WONG, REBECCA YUEN MAN, Richmond Hill,
ON L2B 2R1, CA
BACK, NIGEL REGINALD, 85579 Neubiberg, DE
ZABAWSKYJ, BOHDAN, Woodbrige, ON L4L 9L8, CA
(74) KÖRBER, MARTIN HANS, Mitscherlich
PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33,
80331 München, DE
_____________________________________________
(51)

H04L 29/06 (2006.01) (11) EP 1821495 A2
H04L 12/28 (2006.01)
(23) 01.06.2016.
(96) EP 07109669.7 24.11.2004. EN
(97) EP 1821495 22.08.2007. 200734 EN
(54) SYSTEM AND METHOD FOR SECURING
A PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
ASSIGNED TO A MOBILE COMMUNICATIONS
DEVICE
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) WHITTINGTON, GRAEME, Waterloo Ontario
N2V 2M1, CA
BAJAR, DAVID, Kitchener Ontario N2N 3H4, CA
LITTLE, HERB A, Waterloo Ontario N2T 2V8, CA
GODFREY, JAMES, Mississauga,Ontario, L5N 5VI, CA
LEWIS, ALLAN DAVID, New Dundee Ontario N04
2E0, CA
GAO, WEN, Waterloo Ontario N2L 1V9, CA
PLUMB, MARC, W.Kitchener Ontario N2G 1K1, CA
BROWN, MICHAEL KENNETH, Kitchener Ontario
N2M 2Z2, CA
ADAMS, NEIL PATRICK, Waterloo Ontario N2K 4E4, CA
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Ж

ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

Recommendation concerning
bibliographic data
relating to trademarks - WIPO St. 60

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 71101
(210) Ж- 2015-80

(181) 19.01.2025.
(220) 19.01.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.05.24; 27.05.24
(511) Кл. 28: игре и играчке; карте за игру; опрема за
различите спортове и игре.
(111) 71102
(210) Ж- 2015-1569

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) Champion Petfoods LP by its general partner
Champion Petfoods (GP) Ltd., 11403 - 186 Street,
Edmonton, AB T5S 2W6, CA
(740) Петошевић д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

коришћење и/или потребе спортиста); изотонични
напици; пиво; пиво од слада; пиво од пшенице;
портер пиво; ејл пиво; стаут пиво; лагер пиво;
минералне воде; флаширане воде; газирана вода;
воћни напици и воћни сокови; сокови од поврћа
(напици); воћни сокови; безалкохолни воћни
екстракти; сирупи за напитке; препарати за
прављење напитака; сирупи за лимунаду; пастиле за
шумеће напитке; прашкови за шумеће напитке;
безалкохолни аперитиви; безалкохолни коктели;
шербети (напици); фрапеи; производи од пива.
(111) 71104
(210) Ж- 2015-1348

(181) 11.08.2025.
(220) 11.08.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) GreenCycle GmbH, Stiftsbergstraβe 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

ORIJEN
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце и јестиве
посластице за кућне љубимце.
(111) 71103
(210) Ж- 2015-1568

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am
See, AT
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
Београд, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 32:
безалкохолни напици; сокови;
енергетска пића; напици од сурутке; освежавајућа
пића; хипертонична и хипотонична пића (за
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(531) 05.03.15; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, зелена.
(511) Кл. 6: металне палете.
Кл. 16: вреће за ђубре од папира или пластике;
пластична фолија за умотавање; папир, папир за
копирање (канцеларијски материјал); картон,
картонски контејнери, картонски материјали за
паковање.
Кл. 20: неметалне палете.
Кл. 22: торбе и вреће за паковање, складиштење и
транспорт; вреће за транспорт отпада.
Кл. 37: поправка палета.
Кл. 39: прикупљање, складиштење и транспорт
секундарних сировина, отпада и материјала за
транспорт, нарочито палета; пружање информација у
области прикупљања, складиштења транспорта
секундарних сировина, отпада и материјала за
транспорт, нарочито палета.
Кл. 40: разврставање, рециклирање, спаљивање и
уништавање секундарних сировина и отпада;
пружање информација у вези са разврставањем,
рециклирањем,
спаљивањем
и
уништавањем
секундарних сировина и отпада.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 71105
(210) Ж- 2015-1323

(181) 06.08.2025.
(220) 06.08.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) Akcionarsko društvo " NEOPLANTA", Industrija
mesa Novi Sad, Приморска 90, 21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.17; 26.13.25; 27.05.02; 29.01.15
(591) зелена, црвена, бела, црна, жута, смеђа.
(511) Кл. 29: месо, укључујући усољено месо, месо у
конзерви, конзервисано месо; живина; месне прерађевине,
нарочито шунка, сланина, кобасице; мусеви од поврћа.
(111) 71106
(210) Ж- 2015-1634

(181) 02.10.2025.
(220) 02.10.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) DUKAT d.d., Marijana Čavića 9,
HR-10000 Zagreb, HR
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир Којић,
Реља Мирков и Милан Лазић, "Карановић & Николић"
ортачко адвокатско друштво, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(531) 05.01.05; 05.01.16; 24.17.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста, тамно сива, светло сива.
(511) Кл. 42:
рачунарско програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера.
(111) 71108
(210) Ж- 2015-1733

(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) INTENS NET doo, Новосадског сајма 18,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.07.23; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06
(591) наранџаста, тамно сива, светло сива.
(511) Кл. 42: изнајмљивање рачунарског софтвера;
софтвер у виду сервиса (СааС); рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
одржавање рачунарског софтвера.
(111) 71109
(210) Ж- 2015-1720

(181) 20.10.2025.
(220) 20.10.2015.
(151) 24.08.2016.
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

K-CLASSIC CRUNCHY
PILLOWS
(531) 05.03.14; 24.15.11; 24.15.13; 25.01.19; 26.04.18;
27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, светло плава, плава, бела.
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи.
(111) 71107
(210) Ж- 2015-1732

(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 22.08.2016.
(732) INTENS doo, Новосадског сајма 18, 21000 Нови Сад, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 31: храна и сточна храна за животиње; кекс
и колачићи за животиње и кућне љубимце; јестиве
посластице за животиње и кућне љубимце; сварљиве
кости за жвакање и плочице за кућне љубимце;
сипина кост (за птице у кавезу).
(111) 71110
(210) Ж- 2015-1706

(181) 16.10.2025.
(220) 16.10.2015.
(151) 24.08.2016.
(732) Компанија "Таково" а.д. , Радована Грковића
бб, Горњи Милановац, RS
(540)
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Ж
(531) 02.09.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.19
(511) Кл. 5: кашице за бебе.
Кл. 32: воћни напици и воћни сокови.
(111) 71111
(210) Ж- 2015-1688

(181) 14.10.2025.
(220) 14.10.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) Горан Стаменковић, Димитрија Аврамовића
53, Београд, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

(531) 04.05.03; 24.17.20; 26.01.12; 26.01.14; 26.04.10;
26.04.18; 27.05.17; 29.01.15
(591) црна, бела, сива, љубичаста, циклама.
(511) Кл. 35: оглашавање (рекламирање) путем
радија;
оглашавање
преко
телевизије.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање телевизијског
програма;
емитовање
радио
програма.
Кл. 41: образовне услуге; продукција радио и
телевизијског програма; забава преко телевизије;
организовање такмичења и квизова (образовних или
забавних); информације из области забаве и
разоноде.
(111) 71112
(210) Ж- 2015-1685

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) Fabrika za preradu voća i povrća "NECTAR"
doo, Новосадски пут 9, Бачка Паланка, RS
(540)

(732) Немања Попов, Владимира Поповића 52/571,
Нови Београд, RS
(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.24
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови
(као
додаци);
зачини;
лед.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71114
(210) Ж- 2015-1506

(181) 11.09.2025.
(220) 11.09.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) Sheraton International IP, LLC (a Delaware
corporation), One StarPoint, Stamford, Connecticut
06902, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

ST. REGIS

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.09
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.

(511) Кл. 36: услуге у вези са некретнинама, а
нарочито услуге посредовања (брокеринга) у вези са
некретнинама, услуге у вези са стицањем некретнина
и земљишта, расподела отплаћеног дела некретнина,
а нарочито руковођење и организовање власништва
над
некретнинама,
стамбеним
јединицама,
становима; инвестиционе услуге у вези са
некретнинама, услуге менаџмента некретнина, тајм
шеринг услуге у вези са некретнинама и закуп
некретнина и непокретности, укључујући стамбене
јединице и станове.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања;
резервација путовања.

(111) 71113
(210) Ж- 2015-1694

(111) 71115
(210) Ж- 2015-1516
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(181) 14.10.2025.
(220) 14.10.2015.
(151) 25.08.2016.

(181) 14.09.2025.
(220) 14.09.2015.
(151) 25.08.2016.
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(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.,
One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21
(511) Кл. 36: услуге у вези са некретнинама, а
нарочито услуге посредовања (брокеринга) у вези са
некретнинама, услуге у вези са стицањем некретнина
и земљишта, расподела отплаћеног дела некретнина,
а нарочито руковођење и организовање власништва
над
некретнинама,
стамбеним
јединицама,
становима; инвестиционе услуге у вези са
некретнинама, услуге менаџмента некретнина, тајм
шеринг услуге у вези са некретнинама и закуп
некретнина и непокретности, укључујући стамбене
јединице и станове.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања;
резервација путовања.
Кл. 41: забава; обезбеђивање објеката и садржаја за
забаву; клупске услуге (забава или образовање);
пружање услуга у вези са караоке певањем; услуге у
вези са дискотекама; пружање услуга у вези са
играоницама; услуге ноћних клубова
(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) TIGER CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants of, 3-1, Hayami-cho,
Kadoma City Osaka, JP
(740) АОД МСА ИП-МИЛОЈЕВИЋ, СЕКУЛИЋ,
адвокати, Вук Секулић, Милан Милојевић, Теразије
29/V, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 21: стаклене посуде за индустријско паковање
које не укључују затвараче од стакла, поклопце и
навлаке (омоте); стаклени затварачи за посуде за
индустријско паковање; стаклени поклопци и затварачи
за посуде за индустријско паковање; лонци и посуде за
кување (неелектрични); посуде за кување кафе
(неелектричне); јапански неелектрични чајници од
ливеног гвожђа (тетсубин); чајници (неелектрични);
стоно посуђе, изузев ножева, кашика и виљушки;
преносни фрижидери (неелектрични); кухињске посуде
за пиринач; стаклене посуде за конзервирање хране;
спортске бочице за воду (бидони); вакум боце (термоси);
кухињско посуђе; кофе за лед; посуде за бибер; посуде за
шећер; цедиљке; сланици; кашике за пиринач у
јапанском стилу (схамоји); левци (кухињски прибор);
сламке за пиће; лични послужавници или сталци у
јапанском стилу (зен); отварачи за боце, неелектрични;
чашице за јаја; кашике (лопатице) за сервирање колача;
држачи салвета; прстенови за салвете; подметачи
(подлоге) за вруће посуде; штапићи за јело; футроле за
штапиће за јело; кашике и кутлаче за кухињску
употребу; кухињска сита и решета; послужавници;
чачкалице; држачи за чачкалице; прибор за чишћење и
справе за прање.
(111) 71117
(210) Ж- 2015-1633

(181) 01.10.2025.
(220) 01.10.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) NELT CO. DOO BEOGRAD, Маршала Тита 206,
11272 Добановци, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(111) 71116
(210) Ж- 2015-1728

(531) 03.01.04; 03.01.16; 27.05.01

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 39: услуге које се пружају при транспорту роба
са једног места на друго (било којим средством
превоза); шпедитерске услуге и услуге складиштења
у
циљу
чувања
или
обезбеђења
робе.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71118
(210) Ж- 2015-1186

(181) 14.07.2025.
(220) 14.07.2015.
(151) 25.08.2016.
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Ж
(732) RDP B92 A.D., Аутопут 22, Београд, RS
(540)

(531) 25.07.08; 26.04.06; 26.04.11; 26.04.18; 27.01.05;
27.05.24; 29.01.14
(591) црвена, бордо, бела и љубичаста
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације; радио програм.
Кл. 41: припремање обуке; разонода; спортске и
културне активности.
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(511) Кл. 16: штампане ствари (билборди, рекламни
материјал).
Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти.
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 44: медицинске услуге.
(111) 71121
(210) Ж- 2015-1566

(181) 22.09.2025.
(220) 22.09.2015.
(151) 26.08.2016.
(732) Corporación Habanos, S.A., Carretera Vieja
Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa,
La Habana, CU
(740) Андрија С. Поповић, Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

(111) 71119
(210) Ж- 2015-1187

(181) 14.07.2025.
(220) 14.07.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) RDP B92 A.D., Аутопут 22, Београд, RS
(540)

(531) 25.07.08; 26.04.06; 26.04.11; 26.04.18; 27.01.05;
27.05.24; 29.01.14
(591) црвена, бордо, бела и љубичаста
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације; радио програм.
Кл. 41: припремање обуке; разонода; спортске и
културне активности.
(111) 71120
(210) Ж- 2015-1640

(181) 05.10.2025.
(220) 05.10.2015.
(151) 25.08.2016.
(732) Fabrika za preradu voća i povrća "NECTAR" doo
Bačka Palanka, Новосадски пут 9, 21400 Бачка Паланка, RS
(540)

(531) 24.01.05; 24.01.25; 24.09.03; 26.03.01; 26.03.16;
27.05.13; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута, црна
(511) Кл. 34: дуван, укључујући цигаре, цигарете,
цигарилосе, резани дуван за луле; артикли за пушаче,
нарочито пепељаре, ножићи за цигаре, кутије за
шибице, кутије за цигаре; шибице.
(111) 71122
(210) Ж- 2016-1371

(181) 12.08.2026.
(220) 12.08.2016.
(151) 26.08.2016.
(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor
1, 86, Bulgaria Blvd., Sofia 1680 , BG
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

LEVUNO
(511) Кл. 5: анти-инфективни препарати за локалну
примену.
(111) 71123
(210) Ж- 2015-1731

(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 26.08.2016.
(732) Мељкути Роберт and Мељкути Чаба,
Вршачка 19, Нови Сад, RS and Цара Душана 2a,
Беочин, RS
(531) 02.05.06; 24.17.04; 27.01.02; 27.05.09
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(740) Иван Ковачевић, Сестара Нинковић 11/2, Нови Сад
(540)

(531) 24.17.15; 27.05.09; 27.05.11; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена, бела.
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; санитарни препарати за личну хигијену,
осим тоалетних.
(111) 71124
(210) Ж- 2015-772

(181) 11.05.2025.
(220) 11.05.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Вера Врачаревић, Ана Врачаревић, Сања
Врачаревић, Светог Николе 22, Београд, RS
(740) Адвокат Нера Крстић, Војводе Шупљикца 14,
Београд
(540)

Ж
Кл. 38:
телекомуникационе услуге, нарочито
телекомуникационе услуге које се обављају путем
Интернета или других видова мрежних или бежичних
комуникација, телекомуникационе услуге преноса
података путем било којих средстава или медија.
Кл. 45: личне и друштвене услуге које пружају
други
ради
остварења
потреба
појединца;
безбедоносне услуге ради пружања заштите имовини
и лицима, услуге телохранитеља и личних
обезбеђења, детективске услуге.
(111) 71125
(210) Ж- 2015-1573

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.,
8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng Road, Tianhe,
Guangzhou, CN
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

REALNI AIKIDO
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање
живота и обуку; апарати и инструменти за
провођење,
прекидање,
трансформацију,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носиоци података,
дискови за снимање; аутоматске машине и
механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске касе, снимљени и
неснимљени CD оптички дискови, снимљени и
неснимљени DVD оптички дискови и други медији
за снимање података.
Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари; чланска
карта наиме Будо пасош, роковници, подметачи,
плакати, визит карте, књиге, банери, меморандум,
календари; књиговезачки материјал; фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска
слова,
клишеи.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастичарски и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке.
ЗИС / RS / IPO

(531) 05.03.20; 27.05.11; 27.05.13; 28.03.00
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; електричне цигарете;
дуван за жвакање; табакере; цигаре; цигарете које
садрже замену за дуван, не за употребу у медицини;
упаљачи за пушаче; цигарилоси; биљке за пушење;
филтер тубице; пепељаре за пушаче; шибице; папир
за цигарете, тзв. ризле; филтери за цигарете.
(111) 71126
(210) Ж- 2015-1754

(181) 26.10.2025.
(220) 26.10.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2,
40212 Düsseldorf, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(591) тамно љубичаста, бела.
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Ж
(511) Кл. 18: пртљаг, сандуци и путне торбе, торбе,
приручне торбе, новчаници, ташне, футроле за
кључеве, ранчеви, кесе, рамени каишеви, кожа и
имитација коже, крзна и животињска кожа, и
производи израђени од ових материјала наиме,
пртљаг, сандуци и путне торбе, торбе, приручне
торбе, новчаници, ташне, футроле за кључеве,
ранчеви, кесе, рамени каишеви, кожне траке, кожне
пертле, ременице, комади имитације коже за
употребу у производњи
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; пословни менаџмент; пословна
администрација; канцеларијски послови; услуге
малопродаје, такође путем интернет страница и
телефона, одеће, обуће, покривала за главу,
средстава за бељење и других супстанци за употребу
у перионицама, препарата за чишћење, полирање,
рибање и нагризање, сапуна, парфимерије, етеричних
уља, козметике, лосиона за косу, пасте за зубе,
наочара за сунце, племенитих метала и њихових
легура, накита, накита од бижутерије, драгог камења,
часовничарских инструмената и хронометријских
инструмената, пртљага, сандука и путних торби,
торби, приручних торби, новчаника, ташни, футрола за
кључеве, ранчева, кеса, рамених каишева, коже и
имитације коже, крзна и животињске коже, и производа
израђених од ових материјала наиме, пртљага, сандука
и путних торби, торби, приручних торби, новчаника,
ташни, футрола за кључеве, ранчева, кеса, рамених
каишева, кожних трака, кожних пертли, ременица,
комада имитације коже за употребу у производњи;
организација
и
реализација
промотивних
манифестација и програма за редовне купце.
(111) 71127
(210) Ж- 2015-1762

(181) 28.10.2025.
(220) 28.10.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

VALPRESS DUO
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 71128
(210) Ж- 2015-1761

(181) 28.10.2025.
(220) 28.10.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
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(540)

VALPRESS
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 71129
(210) Ж- 2015-1759

(181) 27.10.2025.
(220) 27.10.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way,
Corona, California 92879, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

KHAOS
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; пиво.
(111) 71130
(210) Ж- 2015-1753

(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 29.08.2016.
(732) Codecentric d.o.o., Булевар ослобођења
127/XIII, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.15.21; 20.05.07; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 41: организовање и вођење конференција,
образовне услуге, професионално усмеравање
(саветовање у вези са образовањем или обуком).
Кл. 42: саветовање у области рачунарског софтвера.
(111) 71131
(210) Ж- 2015-1721

(181) 21.10.2025.
(220) 21.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) Groupon, Inc., 600 West Chicago Avenue, Suite
725, Chicago, Illinois 60654, US
(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија
Ђерић, Катарина Костић, Таковска 19, 11000 Београд
(540)

GROUPON
(511) Кл. 35: помоција робе и услуга за друге
помоћу веб-сајта која садржи купоне, рабате,
информације о упоређивању цена, опису производа,
линкове ка малопродајним веб-сајтовима других, и
информације о попустима; пословно планирање и
управљање за маркетинг, промоцију или оглашавање
робе и услуга за друге; услуге он-лајн малопродаје
ЗИС / RS / IPO
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путем рачунара који садржи широк спектар
потрошачке робе других; администрација програма
награде за потрошаче да би учесници добијали
бенефиције приликом куповине робе и услуга
компанија; пружање информација о тржишту, наиме,
фотографије, видеа и коментаре коју су створили
потрошачи и трговци а који се односе на трговце,
њихове послове и њихову робу и услугу, комерцијалну
информацију, комерцијалну информацију која се
односи на референце и интересе потрошача,
комерцијалне информације о трговцима, потрошачким
производима, пословним догађајима и услугама;
организовање продаје ваучера за приступ распродајама
путем веб-сајта и бежичних уређаја; услуге заказивања
састанака; обезбеђивање веб-сајта која садржи оцене,
прегледе и препоруке у вези са трговцима,
потрошачким производима, пословним догађајима и
услугама; услуге пословног управљања на пољу уређаја
за лоцирање и детектовање удаљености, предајника,
сензора, и прекидача; пословне услуге, наиме, услуге
пословног надгледања и саветовања, услуге пословне
аналитике за прибављање и праћење података о
муштеријама, анализе, усклађивање и извештавање о
муштерији, одржавање података о потрошачима;
обезбеђивање веб-странице за прибављање и
задржавање муштерија, за пословну и малопродајну
аналитику за трговце, и за процену, праћење и
управљање информацијама у вези са пословним
резултатима и муштеријама; обезбеђивање веб-сајта где
трговци могу да поставе, управљају и прилагођавају
листинге својих послова да би тиме омогућили
информације у вези са својим пословањем за потрошаче,
укључујући линкове ка веб-сајтовима, радним временом,
контакт информација, и путем којих трговци могу да
нуде акције потрошачима, објављују распродаје, купоне
и промоције, примају повратне информације од
потрошача, и комуницирају са потрошачима, у вези са
њиховим повратним информацијама; управљање он-лајн
трговинама за продавце и купце робе и/или услуга;
обезбеђивање веб-сајта која садржи он-лајн трговину за
продавце и купце робе и услуга.
(111) 71132
(210) Ж- 2015-1723

(181) 20.10.2025.
(220) 20.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) ДИЈАМАНТ Акционарско друштво за
производњу уља, масти и маргарина Зрењанин,
Темишварски друм 14, 23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.04
(591) плава.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају
у
индустрији,
пољопривреди,
хортикултури и шумарству, хемијске супстанце за
конзервирање намирница, лепљиве супстанце које се
употребљавају у индустрији.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе, дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
Кл. 16: хартија, картон, постери, огласни панои од
папира, огласни панои од картона, албуми,
бележнице, нотеси, новине, публикације, блокови,
честитке, разгледнице, кутије од картона, кутије од
хартије, стоне салвете од папира, плакати од картона,
плакати од папира, натписи од папира, натписи од
картона, налепнице од папира, папирне посуде,
папирни и картонски материјали за паковање,
штампане
ствари,
књиговезачки
материјал,
фотографије, канцеларијски материјал, лепкови за
канцеларијске и кућне потребе, уметнички
материјали, кичице, материјали за обуку и наставу
(изузев апарата).
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде, прибор
за чишћење, стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 24: прекривачи за кревете, прекривачи за
столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке, гимнастички и спортски
артикли.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тапиока и саго, брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице, сладоледи, шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће,
сосови (као додаци), зачини, лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи, свеже воће и поврће, семе,
храна за животиње, слад.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 34: дуван, артикли за пушаче, шибице.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 39: транспортне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
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Ж
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе
или животиње, услуге пољопривреде, хортикултуре
и шумарства.
(111) 71133
(210) Ж- 2015-1722

(181) 20.10.2025.
(220) 20.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) ДИЈАМАНТ Акционарско друштво за
производњу уља масти и маргарина Зрењанин,
Темишварски друм 14, 23000 Зрењанин, RS
(540)

U sve se meša
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају
у
индустрији,
пољопривреди,
хортикултури и шумарству, хемијске супстанце за
конзервирање намирница, лепљиве супстанце које се
употребљавају у индустрији.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе, дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
Кл. 16: хартија, картон, постери, огласни панои од
папира, огласни панои од картона, албуми,
бележнице, нотеси, новине, публикације, блокови,
честитке, разгледнице, кутије од картона, кутије од
хартије, стоне салвете од папира, плакати од картона,
плакати од папира, натписи од папира, натписи од
картона, налепнице од папира, папирне посуде,
папирни и картонски материјали за паковање,
штампане
ствари,
књиговезачки
материјал,
фотографије, канцеларијски материјал, лепкови за
канцеларијске и кућне потребе, уметнички
материјали, кичице, материјали за обуку и наставу
(изузев апарата).
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде, прибор
за чишћење, стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 24: прекривачи за кревете, прекривачи за
столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке, гимнастички и спортски
артикли.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тапиока и саго, брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице, сладоледи, шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће,
сосови (као додаци), зачини, лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи, свеже воће и поврће, семе,
храна за животиње, слад.
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Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 34:
дуван, артикли за пушаче; шибице.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе,
организовање
путовања.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе
или животиње, услуге пољопривреде, хортикултуре
и шумарства.
(111) 71134
(210) Ж- 2015-1717

(181) 20.10.2025.
(220) 20.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) Удружење Женски центар "Милица",
Немањина 8/16, Врњачка Бања, RS
(540)

(531) 02.03.02; 02.03.08; 02.03.23; 18.01.05; 26.01.14;
27.01.12; 27.03.15; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) Кл. 35: дистрибуција и дељење рекламног
материјала; дистрибуција узорака; изнајмљивање
билборда (паноа за рекламирање); изнајмљивање
времена за рекламирање у свим средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног
мњења; компјутерско управљање подацима; маркетинг;
маркетиншка истраживања; непосредно оглашавање
путем поште; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; организовање сајмова у комерцијалне
или рекламне сврхе; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање статистичких података;
промоција продаје за друге; рекламирање на радију;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање преко
плаката; рекламирање преко телевизије; тражење
спонзора; услуге малопродаје или велепродаје
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата
и медицинског материјала; услуге односа са јавношћу;
услуге продаје путем лицитације; вођење досијеа и
картотека о здравственом стању појединаца; услуге
промотивног маркетинга.
Кл. 41: вођење часова фитнеса; забавни паркови;
издавање спортске опреме, осим возила; издавање
текстова, осим рекламних текстова; информације из
области забаве и разоноде; информације о рекреацији;
информисање о образовању; клупске услуге (забавне или
образовне); настава, обука; обука (тренирање);
организовање и вођење конгреса; организовање и вођење
конференција; организовање изложби за културне или
образовне потребе; организовање и спровођење
концерата; организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
(услуге
импресарија); организовање спортских такмичења;
организовање такмичења (образовних или забавних);
подучавање; практична настава (обука путем
демонстрације); припрема и вођење радионица (обука);
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; професионално усмеравање (саветовање у
вези са образовањем или обуком); разонода; снабдевање
опремом за рекреацију; услуге забаве које пружају
кампови за одмор; услуге забављача; услуге клубова
здравља (здравствено и фитнес вежбање); услуге личног
тренера (фитнес тренинг); услуге спортских кампова;
услуге спортских објеката; физичко васпитање; услуге
школа (образовања).
Кл. 44:
здравствена нега; здравствени центри;
изнајмљивање
медицинске
опреме;
масажа;
медицинска помоћ; медицински савети за особе са
инвалидитетом; рехабилитација пацијената за
болести зависности; терапеутске услуге; услуге
алтернатнивне медицине; услуге медицинских
клиника; услуге неговања болесника; услуге
психолога; услуге саветовања о здрављу; услуге
санаторијума; установе за смештај тешко оболелих;
фармацеутски савети; физикална терапија; центри за
медицинску негу; центри за рехабилитацију.
(111) 71135
(210) Ж- 2015-630

(181) 20.04.2025.
(220) 20.04.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic
Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US
(740) Реља Мирков, „Карановић & Николић“ ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 01.15.09; 27.05.17; 27.07.11; 27.07.17
(511) Кл. 5:
дијететски суплементи и додаци
исхрани;
прехрамбени
додаци;
дијететски
суплементи и додаци исхрани за спорт и атлетику;
нутритивно обогаћена пића; прехрамбени додаци
који садрже протеине, минерале и витамине.
Кл. 29: прехрамбени додаци и/или додаци исхрани
који садрже протеине, минерале и витамине.
Кл. 32: препарати за прављење безалкохолних пића;
пића за спортско и атлетско тренирање; спортска
пића која садрже протеине, минерале и витамине.
(111) 71136
(210) Ж- 2015-629

(181) 20.04.2025.
(220) 20.04.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic
Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US
(740) Реља Мирков, „Карановић & Николић“ ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

HERBALIFE24
(511) Кл. 5:
дијететски суплементи и додаци
исхрани;
прехрамбени
додаци;
дијететски
суплементи и додаци исхрани за спорт и атлетику;
нутритивно обогаћена пића; прехрамбени додаци
који садрже протеине, минерале и витамине.
Кл. 29: прехрамбени додаци и/или додаци исхрани
који садрже протеине, минерале и витамине.
Кл. 32: препарати за прављење безалкохолних пића;
пића за спортско и атлетско тренирање; спортска
пића која садрже протеине, минерале и витамине.
(111) 71137
(210) Ж- 2015-1704

(181) 16.10.2025.
(220) 16.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) NOVA SLOGA DOO TRSTENIK, Кнегиње
Милице 81/1, 37240 Трстеник, RS
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља Ђ.
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Mg Mivela
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 71138
(210) Ж- 2015-1703

(181) 16.10.2025.
(220) 16.10.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) NOVA SLOGA DOO TRSTENIK, Кнегиње
Милице 81/1, 37240 Трстеник, RS
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Ж
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља Ђ.
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Mivela
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 71139
(210) Ж- 2015-1822

(181) 12.11.2025.
(220) 12.11.2015.
(151) 30.08.2016.
(732) Bayer HealthCare LLC,, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

CONTOUR
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер и хардвер који се
користе за праћење и контролу дијабетеса.
(111) 71140
(210) Ж- 2015-1716

(181) 19.10.2025.
(220) 19.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Миленко Стојковић, Лебанска 21, 16000
Лесковац, RS
(540)

(531) 01.01.02; 26.04.18; 27.01.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(591) плава, бела, наранџаста.
(511) Кл. 14: материјали за накит; медаљони (накит);
перле за израду накита; перле, накит; привесци за
кључеве (обични или украсни); привесци (накит);
прстење (накит).
Кл. 16: аташе мапе; бележнице; блокови за цртање;
блокови (канцеларијски материјал); бочица за
мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле за
писање; бројанице; бушилица папир (зумба);
вискозни папир за умотавање, украсни папир; водене
боје (сликарске): восак за калупе, који није за
зубарску употребу; воштани папир; врећице
(коверте, кесе од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству; графити за оловке; грбови (папирни
печати); гумице (еластичне траке) за канцеларије;
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гумице за брисање; држачи за графитне оловке;
држачи за креду; држачи за оловке; држачи оловака;
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
индиго папир за умножавање; инструменти за
писање; инструменти за цртање; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; калупи за глину за
моделирање (уметнички материјал); канцеларијски
материјал;
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја; карбон папир; картон; каширани папир;
клипсе за оловке; коверте; комплети за цртање;
корективна течност (канцеларијски реквизит);
коректорске траке (канцеларијски прибор); креда за
писање; креде за маркирање; кутије за оловке; кутије
од картона или хартије; кутије са бојама (производи
који се користе у школама); лењири за цртање;
лењири, угаоници; лепак за канцеларију или кућну
употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; листови папира (канцеларијски);
марамице од папира; маркери за књиге; маркери
(писаћи
прибор);
мастило;
материјали
за
моделирање; материјали за писање; материјали за
цртање; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; најавне картице (од папира, налепнице,
које нису од текстила; налепнице (од папира);
наливпера; налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор); несесери са прибором за
писање; ногаре за сликаре (штафелаји); ножеви за
стругање (брисање) за канцеларије; носачи лепљивих
трака (канцеларијски прибор); обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију (канцеларисјки прибор);
оловке; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
омоти (канцеларијски материјал); палете за сликаре;
папир; папир за копирање; папир за писање; папир за
увијање; папирни и картонски материјали за паковање
(пуњење, облагање); паста за моделирање; пастелне
бојице (креде у боји); паус папир; пелир папир за
копије (канцеларијски материјал); пера; пера за туш;
писаљке за таблице; подлоге за писање; плочице са
хватаљком за листове папира; подметачи за сто од
папира; подупирач за руке за сликаре; постоља за пера
и оловке; посуде за водене боје за уметнике; посудице
за боје; притискачи за папир; производи за брисање;
рачунске таблице; самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир;
сликарске четкице; сликарско платно; слике; слике,
урамљене или неурамљен; спајалице; спајалице за
папир; сребрни папир; стоне салвете од папира; табле
за цртање; таблице за писање; угаоници за цртање; Тлењири за цртање; уметнички материјали; упијајућа
хартија; фасцикле за списе (канцеларијски прибор);
фасцикле (канцеларијски материјал); фигурине
(статуете) направљене од смесе са папиром; фолије за
прецртавање;
фолије,
слајдови
(канцеларијски
материјал); француски лењири кривуљари; хартија,
ЗИС / RS / IPO
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картон и производи од њих, који нису укључени у
друге класе; хефталице (канцеларијски реквизит);
челична пера; честитке, разгледнице; четкице за
писање; четкице за сликаре; шаблони, матрице за
умножавање; шестари за цртање; школска опрема
(свеске и прибор за писање); школске табле.
Кл. 28:
балони за игру; божићне јелке од
синтетичких материјала; игре и играчке; карневалске
маске; конфете; коцкице; коцке (играчке); маске
(играчке); пазле; папирни шешири за забаве;
позоришне маске; украси за јелке; украси за
новогодишњу јелку, изузев светлећих предмета и
посластица.
(111) 71141
(210) Ж- 2015-1711

(181) 19.10.2025.
(220) 19.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) WD-40 Manufacturing Company, 1061 Cudahy
Place, San Diego, California 92110, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 9: мобилни телефони; електричне батерије;
пуњачи за електричне батерије; кућишта за звучнике;
hands free (додаци за коришћење без руку) сетови за
телефоне; прикључци за електричне водове;
меморијски уређаји за компјутере; слушалице; видео
екрани; камере (фотографске); индикатори количине;
индуктори (електрични); електричне инсталације за
даљинску контролу индустријских операција;
сигнализационе плоче; светлосне или механичке;
основна плоча (wafers) за интегрисана кола.
(111) 71143
(210) Ж- 2015-1664

(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Славко Вујковић, Ул. Стефана Првовенчаног
бр. 77, Шабац, RS
(540)

(531) 07.01.01; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.16; 27.01.12;
29.01.15
(591) црвена, зелена, црна, крем, жута.
(511) Кл. 29: риба у конзерви сардина нежива.
(111) 71144
(210) Ж- 2015-1784
(531) 15.01.21; 19.03.01; 24.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава. жута.
(511) Кл. 2: заштита од рђе и контрола корозије;
заштитни премази за метал.
Кл. 4:
свенаменско продируће уље и уље за
подмазивање.
(181) 21.09.2025.
(220) 21.09.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 0515, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR
HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN, HK
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) "MMM PIZZA GROUP" Društvo sa
ograničenom odgovornošću , Народног фронта 23,
Нови Сад, RS
(540)

(111) 71142
(210) Ж- 2015-1564

(531) 27.05.01

ЗИС / RS / IPO

(531) 08.01.06; 08.07.08; 08.07.25; 19.03.25; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) сива, црвена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач; тапиока,
саго; замена кафе, брашно и производи од житарица;
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Ж
хлеб, пециво, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 43: улуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 71145
(210) Ж- 2015-1774

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica
5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

BELODIDEN
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 71146
(210) Ж- 2015-1773

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) SERBIA BROADBAND - SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. , Булевар Зорана
Ђинђића 8a, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.18; 27.03.01; 27.05.11; 29.01.05; 29.01.06
(591) циклама, плава, сива, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71147
(210) Ж- 2015-1772

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) SERBIA BROADBAND - SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. , Булевар Зорана
Ђинђића 8a, Београд, RS
(540)

(531) 27.01.25; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.08
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(591) црна, плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71148
(210) Ж- 2015-1680

(181) 23.01.2023.
(220) 23.01.2013.
(151) 31.08.2016.

(300) 011065588 24.07.2012. EM.
(732) WILO SE, Nortkirchenstrasse 100, 44263
Dortmund, DE
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

Pioneering for You
(511) Кл. 7: машине за хемијску индустрију, за
индустрију пића, пољопривреду, обраду метала,
текстилну индустрију, индустрију уклањања и
прераде отпада, прехрамбену индустрију, прераду
дрвета и прераду пластике, као и машински алати;
механички апарати и инструменти за повећање
притиска воде; спојнице и компоненте за пренос,
осим за сувоземна возила; пољопривредне справе,
осим на ручни погон; пумпе за инсталације за
грејање; пумпе машине, посебно за грађевинске
инсталације, за водоснабдевање и одлагање воде и за
индустрију и пољопривреду, апарате и системе за
чишћење, машинске алате, осим пумпи за
медицинске сврхе и ваздушне пумпе; пумпе
монтиране на основну плочу; пумпе са сувим
ротором; пумпе са влажним ротором; вишестепене
центрифугалне пумпе; пумпе за бунаре и бушотине;
пумпе за отпадне воде; канализационе пумпе; пумпе
машине и пумпни системи у њима за пијаће и
процесне воде, отпадне воде, подземне воде,
пречишћавање отпадних вода, одводњавање, све
укључене у ову класу; пумпе за повишење притиска;
изолациони омотачи као делови пумпи; миксери и
јединице за мешање као машине за пречишћавање
отпадних вода; уређаји за подизање као машине;
механички уређаји за подизање отпадних вода и
фекалија; резервни делови за пумпе, укључене у ову
класу; мотори, нарочито електромотори, осим за
сувоземна возила; резервни делови за моторе,
укључене у ову класу; картери за машине, моторе и
погонске моторе; контролни механизми за машине,
моторе и погонске моторе; опрема за моторне
котлове; спојнице као делови мотора; регулатори
брзине за машине, моторе и погонске моторе;
подешивачи брзине за машине, моторе и погонске
моторе; редуктори притиска као делови машина;
регулатори притиска као делови машина; вентили
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притиска као делови машина; електричне четке као
делови машина; филтери као делови машина, мотора
или погонских мотора; славине као делови машина,
мотора или погонских мотора; спојнице, осим за
сувоземна возила; компресори за фрижидере;
машине за хемијску индустрију; пумпе као делови
машина, мотора или погонских мотора; мембране
пумпи; регулатори као делови машина; клизачи као
делови машина; вентилатори за моторе; вентили као
делови машина; самоподешавајуће пумпе за гориво.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу,
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, повезивање, претварање, складиштење,
регулисање или контролу електричне енергије;
механички уређаји и апарати за анализу и дозирање
воде; опрема за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носачи података; рачунске
машине; апарати за гашење пожара; регулациони и
контролни уређаји, укључени у ову класу;
електротехнички инструменти укључени у ову класу,
наиме
арматуре,
индикатори,
електричне
инсталације за даљинску контролу индустријских
операција, апарати за комутацију, регулациони
апарати, дистрибуционе конзоле и контролни
панели, електро-динамички апарати за даљинску
контролу сигнала, калема, сензора, апарата за
праћење и електричних конектора; разводне кутије и
разводни ормари за струју; системи за распршивање
и системи за воду за противпожарну заштиту;
лабораторијски уређаји за мерење и оцењивање
квалитета воде, укључени у ову класу, горивне
ћелије; електронске публикације које могу да се
преузимају; бус системи за обраду података, који се
састоје од хардвера и софтвера; софтвер; оптички,
магнетни и електронски носачи података; апарати за
испитивање, не за медицинске сврхе; арматуре за
струју; разводне кутије за струју; прикључци за
електричне водове; електрични акумулатори;
филмови, развијени; инструменти за посматрање;
магнетни
енкодери
(обрада
података);
идентификационе карте, кодиране; услужне картице,
кодиране; ЦД за звук и/или слике; рачунари;
рачунарски оперативни системи, ускладиштени;
рачунарски
периферни
уређаји;
рачунарски
програми, ускладиштени; рачунарски програми који
се
могу
преузимати;
рачунарски
софтвер,
ускладиштен; апарати за обраду података; дозни
диспензери; жице за осигураче; бројачи обртаја;
калемови за пригушивање; апарати за мерење
притиска;
индикатори
притиска;
електричне
инсталације за даљинску контролу индустријских
операција; електрични конектори; електричне
спојнице; електрични трансформатори; електричне
жице;
електрични
каблови;
електрични
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кондензатори; електромагнетни калемови; уређаји
против ометања за струју; телекомуникациони
прекидачи; даљински управљачи; уређаји за
даљинско управљање апаратима и инструментима,
такође двосмерно; полупроводници; интегрисана
кола; интерфејси као интерфејси апарата или
програма за рачунаре; водови електричних каблова;
жичани конектори за струју; смарт картице за
картице интегрисаних кола; инструменти за
контролу котлова; терминали за струју; компаратори;
електрични контакти; електрични апарати за
регулацију; бакарна жица, изолована; апарати за
образовање и наставу; електрични проводници;
светлосни знакови; оптичка влакна; магнетне траке;
кодиране картице, магнетне; електромагнетни
вентили као електромагнетни прекидачи; показатељи
количина; апарати за мерење; мерни инструменти;
микропроцесори; модеми; монитори као рачунарски
хардвер; монитори као рачунарски програми;
апарати и инструменти за физику; регулатори,
нарочито регулатори притиска; РФИД чипови;
РФИД скенери; катодни антикорозивни апарати;
прекидачи; електрични апарати за комутацију;
дистрибуционе конзоле за струју; контролни панели
за струју; електрични сензори за стицање физичке
вредности, наиме сензори притиска, сензори
диференцијалног притиска, температурни сензори,
сензори протока, сензори убрзања; симулатори за
управљање и контролу возила и ваздухоплова;
рачунарске
меморије;
електрични
калемови;
утикачи; утичнице; баркод читачи; електрични
водови;
амперметри;
прекидачи;
електрични
претварачи; телеметријски апарати и инструменти;
јединице за контролу температуре и/или термостати;
термометри, не за медицинске сврхе; термостати;
носачи за снимање звука; регулатори преоптерећења
напона; електрични апарати за праћење; наставни
апарати; разводни прстенови за електричне каблове;
конектори за струју; разводне кутије за струју;
апарати за регулисање топлоте; индикатори нивоа
воде; аутоматски временски прекидачи; рачунарске
централне процесне јединице.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, сушење, вентилацију,
водовод као и санитарне инсталације; механички
апарати и инструменти за грејање, третман,
омекшавање и пречишћавање воде; инсталације за
грејање, нарочито инсталације за грејање воде;
грејна тела; електрични апарати за грејање; котлови
за грејање; пумпе за грејање; акумулатори топлоте;
измењивачи топлоте; соларни колектори за грејање;
топловодне инсталације; водоводни системи и
системи за дистрибуцију воде; резервоари за воду
под притиском; апарати за грејање, вентилацију и
климатизацију (ХВАЦ системи) и апарати за
хлађење, наиме системи и апарати за климатизацију,
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овлаживачи, расхладни системи и машине, системи
за хлађење водом, нарочито отворене или затворене
рахсладне куле, расхладни уређаји и инсталације;
системи за прикупљање и пречишћавање воде;
инсталације за снабдевање водом; фонтане;
инсталације за опорављање и пречишћавање вода,
укључене у ову класу; постројења за десалинизацију;
филтери за воду за пиће; апарати за филтрирање
воде; инсталације за искоришћавање кишнице и
подземних вода, укључене у класу 11; постројења и
апарати за омекшавање воде; инсталације за
пречишћавање воде; стерилизатори воде; апарати за
дезинфекцију воде; апарати за базене, укључени у
класу 11, нарочито јединице за хлорисање;
инсталације за пливање у месту за базене;
хидромасажне каде; инсталације за пречишћавање за
канализације;
инсталације
за
пречишћавање
отпадних вода, такође помоћу мембрана и филтера;
експанзиони судови за системе централног грејања;
аутоматске инсталације за водоснабдевање; јединице
за хлорисање за базене; изолациони омотачи као
делови система за грејање и/или водоводних
система;
инсталације за производњу паре;
постројења и апарати за даљинско грејање; филтери
као делови инсталација за домаћинство или
индустрију; славине, укључене у ову класу;
инсталације и машине за хлађење; фрижидери; цеви,
укључене у ову класу; апарати за хлађење ваздухом;
уљни горионици; регулациони уређаји за водене или
гасне апарате и цеви; санитарне инсталације,
укључене у ову класу; сигурносни уређаји за водене
или гасне апарате и цеви; расхладни уређаји и
инсталације; термостатски вентили као делови
инсталација за грејање; аутомати за повећање
запремине и аутоматски регулатори притиска за грејне
и расхладне водене системе као и за системе за пијаће
и/или процесне воде; грејачи воде; топловодне
инсталације; апарати и инсталације за омекшавање
воде;
опрема
за
котлове;
инсталације
за
водоснабдевање;
инструменти
и
машине
за
пречишћавање воде; инсталације за дистрибуцију воде.
Кл. 37:
грађевинарство; инсталациони радови;
инсталирање, одржавање и поправљање пумпи,
пумпних станица, миксера и јединица за мешање,
система за подизање, постројења за третирање
отпада, постројења за прераду отпадних и
канализацијских вода; инсталирање, одржавање и
поправљање
мотора
и
погонских
мотора;
инсталирање, одржавање и поправљање система за
грејање и климатизацију; инсталирање, одржавање и
поправљање регулационих и контролних система и
додатних компоненти за ХВАЦ и система за
пречишћавање вода; инсталирање мреже система
даљинског и локалног грејања; инсталирање
постројења за пречишћавање и одлагање отпадних
вода, као и инсталирање базена, вештачких језера и
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бунара за чување воде; услуге везане за заштиту од
поплава, одвођење воде под притиском, снижавање
нивоа подземних вода, посебно за рударство и
површинску експлоатацију, наиме конструкцијски и
грађевински инжењеринг за вађење фекалија и муља;
информисање о радовима на поправљању;
инсталирање, одржавање и поправљање машина,
нарочито пумпи; инсталирање, одржавање и
поправљање електричних система и апарата
укључујући контролне и регулационе системе;
инсталирање, одржавање и поправљање рачунара
(хардвера); водоинсталатерске услуге; ремонт
дотрајалих или делимично уништених машина;
ремонт дотрајалих или делимично уништених
мотора и погонских мотора; одржавање и
поправљање пумпи.
Кл. 42: научне и технолошке услуге као и истраживање
и услуге пројектаната с њима у вези; услуге
индустријске анализе и истраживања; концепција и
развој рачунарског хардвера и софтвера; ажурирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање
софтвера
микропроцесорски контролисаним апаратима и
инструментима; техничко саветовање, наиме у области
хардвера,
софтвера,
телекомуникација,
пумпи,
електромотора, грејних и санитарних система, као и
регулационих и контролних система; пројектовање
рачунарских система; стварање рачунарског софтвера;
услуге софтверског инжењера; услуге физичара; услуге
техничког мерења и лабораторијског испитивања;
услуге инжењера; обављање техничких тестова и
провера; вршење техничког мерења; обављање научних
студија; спасавање електронских података; рачунарско
програмирање;
техничко
вештачење;
научна
експертиза; техничко истраживање; инжењеријско
истраживање; имплементација рачунарских програма у
мрежама; инсталирање, одржавање и поправљање
софтвера за рачунарске системе; калибрисање и
функционално
испитивање
мерне
опреме;
конфигурисање рачунарских мрежа помоћу софтвера;
грађевинско планирање и управљање техничким
пројектима; испитивање материјала; одржавање и
инсталирање софтвера; услуге контроле квалитета;
техничке консултантске услуге које се односе на
производњу, монтажу, одржавање и поправљање
пумпи, пумпних станица, миксера и јединица за
мешање, система за подизање, постројења за третирање
отпада, постројења за прераду отпадних и
канализацијских вода; студије техничких пројеката;
изнајмљивање и одржавање рачунарског софтвера;
изнајмљивање софтвера за приступ интернету; научна
истраживања.
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INSTAGRAM
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер који се преузима, за
измену и омогућавање преноса слике, аудиовизуелног и видео садржаја; рачунарски софтвер који
се преузима, за гледање и интеракције са доступним
сликама, аудио-визуелним и видео садржајем и
повезаним текстом и подацима; рачунарски софтвер
који се преузима, за проналажење садржаја и
издавача садржаја, као и за претплату на садржај;
рачунарски софтвер који се преузима, за означавање
слика, аудио-визуелног и видео садржаја са
подацима који указују на датум, локацију, податке о
људима и предметима; рачунарски софтвер за
претрагу; рачунарски софтвер за друштвено
умрежавање; рачунарски софтвер за креирање,
управљање и интеракцију са онлајн заједницом;
рачунарски софтвер за управљање садржајем за
друштвено умрежавање, интеракцију са виртуелном
заједницом, и пренос слика, аудио-визуелног и видео
садржаја, фотографија, видео записа, података,
текста, порука, коментара, реклама, комуникација и
информација код медијског оглашавања; рачунарски
софтвер за креирање, уређивање, постављање,
преузимање, приступ, преглед, објављивање,
приказивање, означавање, блоговање, емитовање,
повезивање, бележење, изражавање мишљења,
коментарисање, уградњу, преношење, дељење,
претраживање, или на други начин обезбеђивање или
интеракцију са електронским медијима; рачунарски
софтвер за слање електронских порука упозорења,
обавештења и подсетника; рачунарски софтвер за
слање и примање електронских порука; рачунарски
софтвер за ширење оглашавања за друге; рачунарски
софтвер који се користи као интерфејс за
програмирање апликација (АПИ); рачунарски
софтвер као интерфејс за програмирање апликација
(АПИ) који омогућава онлајн услуге за друштвено
умрежавање, развој софтверске апликације, као и
куповину и дистрибуцију оглашавања; интерактивна
фото и видео опрема, наиме, киосци за узимање,
постављање, уређење, штампање и дељење
дигиталних
фотографија
и
видео
записа.
Кл. 25: одећа за мушкарце, жене и децу; одећа за
мушкарце, жене и децу, наиме, кошуље, мајице,
јакне, топови, дуксеви, покривала за главу, шешири,
капе; обућа.
Кл. 35:
маркетинг, оглашавање и промоција;
дистрибуција реклама за друге преко рачунарских и
комуникационих мрежа; промоција робе и услуга
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других путем рачунарских и комуникационих мрежа;
услуге саветовања из области маркетинга и
оглашавања; услуге истраживања тржишта; пружање
информација о истраживању тржишта; он-лајн
рекламе; обезбеђивање фото и видео опреме како би
се омогућило оглашавање, маркетинг и промоција
робе и услуга других на посебним догађајима.
Кл. 38: телекомуникационе услуге; услуге дељења
фотографија и видео записа, наиме, електронски
пренос дигиталних фото датотека, видео записа и
аудио визуелних садржаја међу корисницима
интернета; телекомуникационе услуге, наиме,
електронски пренос слика, аудио-визуелног и видео
садржаја, фотографија, видео записа, података,
текста,
порука,
реклама,
комуникација
и
информација код медијског оглашавања; рачунарске
услуге "peer-to-peer" мреже, наиме, електронски
пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја,
фотографија, видео записа, података, текста, порука,
реклама, комуникација и информација код медијског
оглашавања; омогућавање приступа рачунарским,
електронским и он-лајн базама података; услуге
обезбеђивања он-лајн форума за комуникацију,
наиме пренос тема од општег интереса; услуге
електронске поште и тренутних порука (instant
messages); услуге обезбеђивања он-лајн соба за
"четовање" (разговор) у сврху друштвеног
умрежавања; пружање он-лајн комуникационих
линкова који кориснике веб сајтова пребацују на
друге локалне и глобалне веб странице.
Кл. 41:
омогућавање приступа рачунарским,
електронским и он-лајн базама података из области
забаве; објављивање електронских часописа и
блогова са садржајем који су корисници сами
осмислили или одређеним садржајем; издавачке
услуге, наиме, издавање електронских публикација
за друге; изнајмљивање фотографских и/или
видеографских уређаја (киоска) за снимање,
постављање, уређивање и дељење фотографија и
видео записа.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског софтвера;
обезбеђивање веб странице која даје корисницима
могућност да учествују у друштвеном умрежавању и
управљају својим садржајем на друштвеним
мрежама; пружање привремене употребе софтвера за
друштвено умрежавање, који се не може преузети,
управљање садржајем за друштвено умрежавање,
стварање виртуелне заједнице, и пренос слика,
аудио-визуелног и видео садржаја, фотографија,
видео записа, података, текста, порука, реклама,
комуникације и информација код медијског
оглашавања; пружање привременог коришћења
софтвера (који се не може преузети) за измену и
омогућавање преноса слика, аудио-визуелног и
видео садржаја; пружање привременог коришћења
рачунарског софтвера (који се не може преузети) за
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гледање и интеракцију, са доступним сликама,
аудио-визуелним и видео садржајем, текстом и
подацима с тим у вези; пружање привременог
коришћења рачунарског софтвера (који се не
преузима) за проналажење садржаја и издавача
садржаја, и за претплату на садржај; пружање
привременог коришћења рачунарског софтвера (који
се не преузима) за означавање на сликама, аудиовизуелном и видео садржају са подацима који указују
датум, локацију, људе и предмете; пружање
информација из индекса за претраживање и база
информација за претраживање; пружање претраживача
за добијање података преко комуникационих мрежа;
пружање онлајн мрежног сервиса који омогућава
корисницима да преносе личне идентификационе
податке и да деле личне идентификационе податке са
више апликација или сајтова, као и између више
апликација и сајтова; рачунарске услуге, наиме,
обезбеђивање онлајн веб средстава за друге ради
организације и вођења састанака, догађаја и
интерактивних дискусија путем комуникационих
мрежа; рачунарске услуге, наиме, стварање виртуелне
заједнице у којој регистровани корисници могу
учествовати, коју могу гледати, на коју се могу
претплатити и имати интеракцију са сликама, аудиовизуелним и видео садржајем и повезаним подацима и
информацијама; пружање услуга везано за апликације
(АСП услуге), наиме, хостинг рачунарских
софтверских апликација за друге; пружање услуга
везано за апликације (АСП услуге) са софтвером за
друштвено умрежавање, управљање садржајем
друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и
пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја,
фотографија, видео записа, података, текстова,
порука, реклама, комуникације и информација код
медијског оглашавања; пружање услуга везано за
апликације (АСП услуге) са софтвером који
омогућава креирање, уређивање, постављање,
преузимање, приступ, прегледање, објављивање,
апликације (АСП услуге) са софтвером за куповину,
продају, праћење, вредновање, оптимизацију,
циљање, анализу, достављање, и извештавање онлајн
огласа и маркетинга; пружање услуга везано за
апликације (АСП услуге) са софтвером за
дизајнирање и управљање онлајн огласним и
маркетинг кампањама; платформа као услуга
(ПААС) са рачунарским софтверским платформама
за друштвене мреже, управљање садржајем
друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и
пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја,
фотографија, видео записа, података, текстова,
порука, реклама, комуникације и информација код
медијског оглашавања; изнајмљивање рачунарског
софтвера који корисницима даје могућност да
поставе, уреде, и поделе слике, видео записе и аудиовизуелне садржаје.
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Кл. 45: онлајн услуге друштвеног умрежавања;
упознавање на интернету, услуге умрежавања и
дружења; пружање информација у облику база
података са информацијама у области друштвеног
умрежавања, упознавања и дружења.
(111) 71150
(210) Ж- 2015-1678

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 31.08.2016.

(300) 00003105936 27.04.2015. UK.
(732) CTBAT International Co. Limited, 29th floor
Oxford House, Taikoo Place, 979 King`s Road, Island
East, HK
(740) Živko Mijatović and Partners, d.o.o., Светогорска
7, 11000 Београд
(540)

(531) 05.13.09; 25.01.01; 27.05.01; 28.03.00; 29.01.14
(591) светло плава, бела, тамно сива, светло браон.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71151
(210) Ж- 2015-1673

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) DOMAĆI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.,
Булевар Михаила Пупина 143, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.15.15; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, тиркизно зелена (pantone 3268C)
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; паста за зубе.
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Кл. 16:
хартија, картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде;
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; артикли који се
користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено
или полупрерађено стакло (осим стакла које се
користи у грађевинарству); стакларија, порцелан,
фајанс, грнчарија и лончарија.
(111) 71152
(210) Ж- 2015-1672

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Милан Бошковић, Беранова 52,
36103 Рибница, Краљево, RS
(540)

(531) 26.04.22; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.02
(591) жута, светло жута, тамно жута, бела, сива.
(511) Кл. 41: организовање и спровођење концерата;
оркестарске услуге; услуге забављача.
(111) 71153
(210) Ж- 2015-1807

(181) 06.11.2025.
(220) 06.11.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Марко Момировић, 15221 Свилеува бб, RS
(540)

Ж
(111) 71154
(210) Ж- 2015-1644

(181) 06.10.2025.
(220) 06.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) ATLANTIC BRANDS D.O.O., Кумодрашка 249,
Београд, RS
(540)

(531) 10.03.11; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута.
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
(111) 71155
(210) Ж- 2015-1552

(181) 18.09.2025.
(220) 18.09.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Ивана А. Арсић; Душанка Н. Руњаић-Антић
and Вања М. Тадић, Др Ивана Рибара 162/32, Нови
Београд, RS; Владимира Бечића 8, 11210 Крњача Београд,
RS and Омладинских бригада 7б/17, Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.05.20; 25.05.03; 26.01.14; 26.04.10; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена.
(511) Кл. 3: козметика, козметичке креме, масти за
козметичку употребу, лосиони за козметичку
употребу, козметички препарати.
(111) 71156
(210) Ж- 2015-1666

(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Светогорска 7-Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 02.01.20; 24.01.08; 24.01.09; 25.01.06; 28.05.00;
29.01.14
(591) црвена, плава и златна
(511) Кл. 33: ракија од шљиве, кајсије, крушке,
дуње, јабуке, брескве; ликери од суве шљиве, меда,
вишње, јагоде, малине; вино од вишње, јабуке,
купине.

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.02.05; 26.04.12; 26.04.24; 26.11.12
(511) Кл. 1: хемијски додаци за горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; хемијски додаци за
побољшање перформанси уља за подмазивање,
масти и горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем; хемијски додаци за горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; хемијски третмани за
моторе и додаци за моторна уља, бензин и дизел
горива, трансмисионе течности и системе за
хлађење.
Кл. 4: уље и течности на бази уља за моторе и
преносне механизме; уља, масти и мазива.
(111) 71157
(210) Ж- 2015-1665

(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Светогорска 7-Л2, 11000 Београд
(540)

DEXOS
(511) Кл. 1: хемијски додаци за горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; додаци за побољшање
перформанси уља за подмазивање, масти и горива за
моторе са унутрашњим сагоревањем; хемијски
додаци за горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем; хемијски третмани за моторе и додаци
за моторна уља, бензин и дизел горива,
трансмисионе течности и системе за хлађење.
Кл. 4: уље и течности на бази уља за моторе и
преносне механизме; уља, масти и мазива.
(111) 71158
(210) Ж- 2015-1651

(181) 07.10.2025.
(220) 07.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur, IS
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(540)

(531) 27.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал, наливпера, хемијске оловке
и графитне оловке; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; уметнички материјали; кичице; писаће
машине и канцеларијски прибор (изузев намештаја);
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
пластични материјал за паковање (који није укључен
у друге класе); штампарска слова; клишеи.
Кл. 20: намештај, огледала, оквири за слике од
дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог прућа, рога,
кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара,
седефа, морске пене и замене свих ових материјала,
или од пластике.
Кл. 24: текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; прекривачи за кревете и
прекривачи за столове; пешкири за купатило и за
плажу.
Кл. 25: одећа, обућа, мајице; покривала за главу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71160
(210) Ж- 2015-55

(181) 15.01.2025.
(220) 15.01.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) AMAN doo, Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Виноградска 52a, 11271
Сурчин, RS
(540)

AUBEDIX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 71159
(210) Ж- 2015-656

(181) 24.04.2025.
(220) 24.04.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) "Карановић-Николић" ОАД, Реља Мирков
адвокат, Ресавска 23, 11000 Београд
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(531) 20.05.15; 24.17.20; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, светло жута, тамно
жута, бела
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(511) Кл. 3: препарати за чишћење, полирање,
рибање и нагризање; сапуни; парфимерија, етерична
уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.
Кл. 16: папирне марамице, тоалет папир; пластичне
фолије, вреће за увијање и паковање; штампане
ствари; књиговезачки материјал; фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде, кофе и
тигање од метала, пластике; мали ручни апарати за
млевење, сецкање, пресовање; електрични чешљеви;
електричне четкице за зубе; подметаче за посуђе и боце.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће, храна за животиње; слад.
(181) 15.01.2025.
(220) 15.01.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) AMAN doo, Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Виноградска 52a, 11271
Сурчин, RS
(540)

Ж
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде, кофе и
тигањи од метала, пластике, мали ручни апарати за
млевење, сецкање, пресовање; електрични чешљеви;
електричне четкице за зубе; подметачи за посуђе и боце.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
(111) 71162
(210) Ж- 2015-1740

(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) HP Hewlett Packard Group LLC,, 11445
Compaq Center Drive West, Houston, Texas, 77070, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(111) 71161
(210) Ж- 2015-52

(531) 24.17.20; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) тамно плава, светло жута, тамно жута.
(511) Кл. 3: препарати за чишћење, полирање,
рибање и нагризање; сапуни; парфимерија, етерична
уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.
Кл. 16: папирне марамице, тоалет папир, пластичне
фолије, торбе, вреће за увијање и паковање;
штампане
ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије; канцеларијски материјал; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање (који није укључен у друге класе);
штампарска слова; клишеи.
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.07
(511) Кл. 9: научни, фотографски, кинематографски,
оптички и наставни апарати и инструменти; уређаји
и инструменти за спровођење, комутацију,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролисање струје; уређаји за снимање, пренос
или репродукцију звука или слика; магнетни носачи
података, дискови за снимање; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; заштитни знак за рачунарски хардвер и
софтвер; уређаји за обраду података; рачунари;
рачунарски хардвер; рачунарски сервери; мрежни
сервери; интернет сервери; хардвер за умрежавање
рачунара и комуникацију; чвориште рачунарске
мреже, усмеривачи, управљачи, прекидачи и
бежичне приступне тачке; хардвер за рачунарско
складиштење; сервери за рачунарско складиштење;
мрежа система за складиштење рачунарских
података (SAN); хардвер за рачунарске мрежне
уређаје за складиштење података (NAS); рачунарски
и комуникациони хардвер за мрежне системе за
складиштење података; хардвер за бекап дискова;
диск драјвери; поља и поклопци за погонски диск;
контролери за редудантни низ независних дискова
(RAID); Хост Бус адаптери; системи за чување
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података који се састоје из рачунарског хардвера,
периферних уређаја и софтвера оперативног система;
интегрисани информатички системи који се састоје
из повезаног рачунарског, складишног и мрежног
хардвера и софтвера; модуларни информатички
системи; периферни уређаји за рачунаре; дигитални
знаци; магнетне траке за рачунаре; празне траке за
чување компјутерских података; меморијски чипови;
полупроводници, штампане плоче, интегрисана кола
и електронске компоненте; рачунарски софтвер;
рачунарски оперативни системи; рачунарски софтвер
и фирмвер за управљање рачунарским хардвером и
периферним уређајима; софтвер за сервере; мрежни
софтвер; софтвер у облаку; база података, центар за
податке и софтвер за похрањивање података;
софтвер за похрањивање; софтвер за виртуализацију;
рачунарски
софтвер
за
конфигурисање,
обезбеђивање, распоређивање, контролу, управљање
и виртуализацију рачунара, рачунарских сервера и
уређаја за похрањивање података; софтвер за рад,
управљање, аутоматизацију и виртуализацију
рачунарске
мреже;
рачунарски софтвер
за
софтверско умрежавање; софтвер за управљање
локалном мрежом (LAN); оперативни софтвер за
мреже широког подручја (WАN); рачунарски
софтвер за повезивање различитих рачунарских
система, сервери и уређаји за чување података;
софтвер за управљање инфраструктуром облака
(cloud) и аутоматизацију; рачунарски софтвер који се
користи за управљање апликацијама на бази
рачунарства у облаку; рачунарски софтвер у облаку
за предузетничке апликације, управљање базама
података, и електронско похрањивање података;
рачунарски софтвер за праћење рада облака,
интернета и апликација; рачунарски софтвер за
информатичко
управљање,
управљање
информатичком
инфраструктуром,
даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање информатичком имовином и инвентаром,
информатичка аутоматизација процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређаја,
информатичка
безбедност,
информатичко
извештавање и предвиђање, праћење мана и
перформанси информатичке инфраструктуре, и за
функције служби за информатичку подршку и
помоћ; рачунарски софтвер за заштиту и сигурност
података; рачунарски софтвер за пружање
сигурности за рачунаре, мреже и електронску
комуникацију; софтвер за сигурност апликација и
мрежа; рачунарски софтвер за праћење приступа
мрежи и мрежних активности; рачунарски софтвер за
оцену сигурности апликација; софтвер за шифровање
и
дешифровање
података
и
докумената;
криптографски софтвер; софтвер за проверу
аутентичности корисника рачунара; софтвер за
праћење, извештавање и анализу поштовања
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информатичке безбедности; софтвер за информатичко
управљање ризиком и сигурносним информацијама;
софтвер за израду сигурносних копија, поновно
успостављање података и архивирање; рачунарски
софтвер за отклањање дупликата података; софтвер за
управљање базама података; рачунарски софтвер за
читање и оцену садржаја који се налази на глобалној
рачунарској мрежи, базама података и/или мрежама;
рачунарски софтвер за интеграцију апликација и база
података; софтвер за претраживање; рачунарски
софтверски алати за претраживање; софтвер за
претраживање база података; рачунарски софтвер за
формирање база података са информацијама и
подацима који се могу претраживати; софтвер за рад
и аутоматизацију складишта рачунарских података;
софтвер за рад и аутоматизацију центара за податке;
рачунарски софтвер за пренос, чување, обраду и
репродукцију података; рачунарски софтвер за
приступање, истраживање и анализу информација
похрањених у базама података и складиштима;
софтвер за управљање информацијама и знањем;
софтвер за анализу пословних података; рачунарски
софтвер који даје интегрисане пословне менаџмент
информације у стварном времену комбиновањем
информација из различитих база података; софтвер
за пословну и анализу великог броја података;
рачунарски софтвер који аутоматизује обраду
неструктурираних,
полуструктурираних
и
структурираних информација и података похрањених
на рачунарској мрежи и интернету; софтвер за увид у
пословне процесе; софтвер за управљање односа са
клијентима (CRM); софтвер за планирање пословних
ресурса и управљање ризиком; софтвер за управљање
пројектима; софтвер за управљање документацијом;
софтвер за електронску трговину; алатке за развој и
имплементацију софтвера; алати за развој софтвера за
израду мобилних интернет апликација и интерфејса за
клијенте; софтвер за тестирање и испоруку апликација;
софтвер за управљање животним циклусом апликација
и уређаја; софтверски дефинисана инфраструктура
(SDS софтвер); рачунарски софтвер који обезбеђује
приступ путем интернета апликацијама и сервисима
кроз интернет оперативни систем или портал; софтвер
за аутоматизацију и управљање комуналним
индустријским услугама, операцијама и фактурисањем;
софтвер за управљање софтверским лиценцама.
Кл. 16: штампане ствари; наставни материјали и
материјали за обуку (осим апарата); штампане ствари
у области рачунара и информационих технологија;
брошуре о технолошким достигнућима, штампани
приручници, технички билтени, листе података и
штампани каталози производа у области рачунара и
информационих
технологија;
приручници
за
коришћење производа и приручници за сервис од
стране трећих лица за рачунаре и рачунарске
периферије.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
консултације у пословном управљању; пословно
саветодавне услуге у области информационих
технологија (ИT); пословно саветодавне услуге у
области
унапређења
пословних
процеса
и
аутсорсинга; пословно саветодавне услуге у области
пословне архитектуре; услуге ИТ аутсорсинга и
запошљавање особља за пројекте везане за
информациону технологију; услуге аутсорсинга
пословних процеса; услуге ИТ стратешког
планирања; услуге управљања ИТ средствима;
прикупљање и систематизација информација у
рачунарским базама података; услуге управљања базама
података; услуге онлајн малопродаје и услуге
наручивања рачунарских хардвера, софтвера и
периферија; пословне услуге, наиме, пружање помоћи
другима у преговорима и развоју пословних
партнерстава и пословних алијанси; маркетинг и
промотивни програми у области рачунара и
информационих технологија; услуге управљања односа
са клијентима; услуге електронске трговине; пружање
услуга у вези са систематиком, наиме, класификација и
организација података за сврху управљања подацима;
пружање интернет странице која обезбеђује онлајн
тржиште за продавце и купце рачунара и рачунарске
робе и услуга; услуге управљања пословним знањем;
анализа пословних података.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; услуге финансирање куповине
и услуге финансирања лизинга; услуге обраде,
управљања и администрације у области здравствене
и
социјалне
заштите
запослених;
услуге
обезбеђивања трансакција путем кредитних картица
за друге; услуге подношења захтева за осигурање за
друге; пружање услуга финансијске анализе и
консултантске услуге за организацију и управљање
банкарским и финансијским пословањем; управљање
финансијским
средствима;
услуге
наплате.
Кл. 37:
грађевинско конструисање; инсталирање
(постављање), одржавање и поправка рачунара и
рачунарског, мрежног и телекомуникационог хардвера.
Кл. 38:
телекомуникације; телекомуникационе
услуге, наиме, пренос говорних порука, података,
графика, слика, аудио записа и видео записа путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих мрежа, и интернета; пренос
информација путем електронских комуникационих
мрежа;
обезбеђивање
сигурне
електронске
комуникације у стварном времену преко рачунарске
мреже; пружање услуга виртуалне приватне мреже,
наиме,
приватну
и
безбедну
електронску
комуникацију преко приватне или јавне рачунарске
мреже; саветодавне услуге у области комуникација и
телекомуникација; услуге обезбеђивања онлајн соба
за "четовање" (разговор), огласних табли и форума за
ЗИС / RS / IPO
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размену порука међу корисницима у области
рачунара, софтвера, информационих технологија и
општег интереса; емитовање аудио и видео
материјала путем интернета; услуге којима се
омогућава телефонирање преко Интернета (VOIP
услуге); услуге дељења датотека, наиме, електронски
пренос података путем глобалне рачунарске мреже.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке, наиме,
вођење
наставе,
радионица,
семинара
и
конференција у области рачунара, електронске
трговине и информационих технологија; услуге
електронских часописа, наиме, блогова који садрже
информације из области рачунара, електронске
трговине
и
информационих
технологија.
Кл. 42:
научне и технолошке услуге као и
припадајуће услуге истраживања и дизајна; услуге
индустријских анализа и истраживања; дизајн и
развој рачунарског хардвера и софтвера; заштитни
знак за рачунарске услуге, софтверске услуге, услуге
"у облаку" и информатичке услуге; рачунарске
услуге; услуге анализе, планирања, интеграције и
дизајна
рачунарских
система;
интеграција
рачунарских система и софтвера; интеграција
рачунарских система и мрежа; администрација
рачунарског система за друге; изнајмљивање и
лизинг рачунарског хардвера и рачунарских
периферних уређаја; услуге консултација у вези са
рачунарима; саветовање о дизајну, селекцији и
коришћењу рачунарског хардвера и система;
консултантске услуге у вези са рачунарским
софтвером; саветодавне услуге за друге у селекцији,
имплементацији и коришћењу рачунарског софтвера;
консултантске услуге у подручју софтвера као
услуге; услуге интернет саветовања; консултантске
услуге у вези са информационом технологијом;
консултације
у
области
информатике
и
трансформације,
интеграције,
модернизације,
миграције,
дизајна,
развоја,
имплементације,
тестирања,
оптимизације,
функционисања
и
управљања апликацијама; консултације у области
рачунарства "у облаку" и велике количине података;
консултације у области инфраструктуре "у облаку";
саветодавне услуге у подручју архитектуре центара
за податке, решења јавног и приватног рачунарства
"у облаку" и вредновања и примене интернет
технологије и услуга; консултације у области
сигурности, управљања и усклађивања информација;
консултације у области сигурности рачунара и
информација и управљања информатичким ризиком;
консултације у области мобилности информационих
технологија и услуга на радном месту; консултације
у области јединствених комуникација, хардвера и
софтвера; саветовање у вези са информатичким
аспектима пословних процеса; саветовање у области
информатичких решења за управљање односа са
купцима, финансије и администрацију, људске
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Ж
ресурсе, платне листе и обраду докумената;
саветовање у области управљања доставом
апликација; саветовање у области оптимизације
маркетинга; саветовање у области конвергентних
информатичких система; саветовање у областима
конвергентних
и
хипер-конвергентних
информатичких инфраструктура; консултације у
области индустрије комуналних услуга, пословања и
фактурисања; саветовање у области еколошке и
енергетске ефикасности; научне и технолошке
услуге, наиме истраживање и дизајн у области
хардвера за рачунарско умрежавање и архитектуру
рачунарског центра за податке; услуге техничког
саветовања у области архитектуре центара за
податке;
пружање
привременог
коришћења
посредничког софтвера на мрежи који се не може
преузети који функционише као интерфејс између
софтверских апликација и оперативних система;
пружање привремене употребе онлајн софтвера
рачунарства "у облаку" који се не може преузимати
за употребу при управљању базом података и
електронском похрањивању података; дизајн и развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
услуге
рачунарског програмирања; развој софтвера за
управљачки програм и оперативни систем; развој,
модернизација
и
интеграција
софтверских
апликација "у облак"; услуге инсталирања
(постављања), одржавања и ажурирања софтвера;
тестирање рада и функционалности рачунара, мрежа
и софтвера; услуге развоја софтвера и консултација у
области пословне технологије; услуге рачунарског
програмирања за друге у подручју управљања
конфигурацијом софтвера; развој рачунарског
софтвера у подручју мобилних апликација;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера
базираног "у облаку" путем онлајн ажурирања,
побољшања и закрпи (patch); услуге техничке
подршке; служба за подршку, помоћ и отклањање
грешака
за
информатичку
инфраструктуру,
рачунарски хардвер, рачунарски софтвер, рачунарску
периферну опрему и рачунарске мреже; услуге
техничке подршке, наиме, отклањање грешака у
рачунарском софтверу; услуге техничке подршке,
наиме, отклањање грешака у облику дијагнозе
проблема у рачунарском хардверу и софтверу;
услуге техничке подршке, наиме, миграција
апликација центара за податке, сервера и база
података; услуге техничке подршке, наиме, праћење
рачунара, мрежних система, сервера и интернет
апликација и апликација база података, и
обавештавање о везаним догађајима и упозорењима;
услуге техничке подршке, наиме услуге даљинског
праћења рачунара и мрежа у стварном времену;
услуге техничке подршке, наиме, даљинске и
теренске услуге управљања инфраструктуром за
праћење, администрацију и управљање јавним и
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приватним
информатичким
и
апликационим
системима рачунарства "у облаку"; информатичке
услуге; пружање услуге хостинга интернет сајтова,
развој интернет сајтова и прилагођених веб страница
за друге; услуге на бази рачунарства "у облаку";
пружање услуга хостинга "у облаку"; хостинг
софтверских рачунарских апликација за друге;
одржавање информатичког "облака" електронских
база података; хостинг услуге за мрежу, "облак" и
рачунарску инфраструктуру; обезбеђивање сервера
варијабилног капацитета за друге; изнајмљивање
рачунарских и капацитета за чување података
варијабилног
капацитета
трећим
лицима;
инфраструктура као услуга (IААS), наиме,
обезбеђивање рачунарског хардвера, рачунарског
софтвера, периферних уређаја за рачунаре другима
на основу претплате или услуге "плати па користи";
услуге
виртуализације
клијента;
интеграција
приватних и јавних информатичких окружења "у
облаку"; даљинско управљање и управљање на лицу
места информатичким системима и софтверским
апликацијама
за
друге;
рачунарство
"у облаку" које садржи софтвер за употребу у
управљању базама података; рачунарске услуге,
наиме, хостинг, управљање, резервисање, скалирање,
администрирање, одржавање, надзор, обезбеђивање,
шифрирање, дешифрирање, дупликација и чување
резервних копија база података за друге; управљање
центрима података, информатичком безбедношћу,
рачунарством "у облаку", технологијом на радном
месту,
рачунарским
мрежама,
обједињеним
комуникацијским и предузетним информатичким
услугама за друге; услуге базе података; услуге
центара за податке и складишта података; услуге
развоја базе података; услуге дубинске претраге
података; услуге чувања резервних копија и обнове
података; услуге миграције података; услуге
шифрирања и дешифрирања података; рачунарство
"у облаку" које садржи софтвер за употребу у
управљању базама података и складиштењу
података; електронско похрањивање података;
електронско похрањивање дигиталних садржаја,
наиме, слика, текста, видео и аудио података;
софтвер као услуга (SААS); услуге пружања
апликација (АSP); платформа као услуга (PААS);
инфраструктура као услуга (IААS); привремено
коришћење софтвера који се не може преузети;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за рад, управљање, аутоматизацију,
виртуализацију,
конфигурацију,
резервисање,
покретање и контролу рачунара и мреже;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети
за
управљање
информационом
технологијом,
управљање
информатичком
инфраструктуром,
даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање
ЗИС / RS / IPO
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информатичком
имовином
и
инвентаром,
аутоматизација информатичких процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређаја,
информатичка
безбедност,
информатичко
извештавање и предвиђање, праћење мана и
перформанси информатичке инфраструктуре, и за
функције служби за информатичку подршку и
помоћ; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за заштиту података, сигурност
података, те сигурност рачунарских апликација и
мрежа; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за регулаторну усклађеност
информационе сигурности; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за надзор
приступа рачунарској мрежи и надзор активности;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за шифрирање и дешифрирање података,
криптографију, проверу аутентичности корисника
рачунара и за праћење, извештавање и анализу
усклађености с информационом сигурношћу;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за израду сигурносних копија, поновно
успостављање података и архивирање, и отклањање
дупликата
података;
привремено
коришћење
софтвера који се не може преузети за управљање и
аутоматизацију
инфраструктуре
"у
облаку";
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за надзор перформанси "облака", мреже и
апликација; привремено коришћење софтвера који се
не може преузети за базу података и управљање
базом података, рад и аутоматизацију складишта
података, рад и аутоматизацију центара за податке,
интеграцију апликација и база података, за пренос,
похрану, обраду и репродукцију података, те за
приступање,
истраживање
и
анализирање
информација похрањених у базама података и
складиштима података; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за пословну
интелигенцију, увид у процесе пословања, анализу
података, управљање информацијама, управљање
знањем, управљање односима са клијентима, и
управљање пословним ресурсима и ризиком;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за складиштење, управљање, праћење и
анализу пословних података; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за претраживаче и
софтвера
за
управљање
пројектима
и
документацијом; привремено коришћење софтвера
који се не може преузети за развој, покретање,
тестирање, испоруку софтвера те за управљање
животним циклусом апликација; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
конвергиране ИТ системе; привремено коришћење
СДС (софтверски дефинисана инфраструктура)
софтвера који се не може преузети; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети у
ЗИС / RS / IPO

Ж
областима конвергиране и хиперконвергиране
информатичке инфраструктуре; услуге софтвера као
услуге, односно, хостинг софтверске инфраструктуре
"у облаку" и софтверске инфраструктуре за центре за
податке за коришћење трећих лица за управљање
базама података и развој апликација; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
аутоматизацију
и
управљање
комуналним
индустријским услугама, делатностима и фактурисањем;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за управљање софтверским лиценцама.
(111) 71163
(210) Ж- 2015-1742

(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park road,
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.14; 27.05.17
(511) Кл. 35: развијање јавне свести о потребним
донацијама крви и плазме; рекламне, маркетиншке и
промотивне услуге у области донација крви и плазме.
Кл. 44: обезбеђивање вебсајта са информацијама у
области донација крви; обезбеђивање вебсајта са
информацијама у области донација плазме; пружање
информација које се тичу давања крви и плазме;
услуге службе за трансфузију крви; пружање
информација у области трансфузије крви.
(111) 71164
(210) Ж- 2015-1681

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Индустријска 8,
11500 Обреновац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
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Ж
(111) 71165
(210) Ж- 2015-1830

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 31.08.2016.
(732) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила бр. 1-3,
IV спрат, 11000 Београд
(540)

BOOMERANG
(511) Кл. 9:
адио и аудио-визуелни снимци;
преносиви аудио звучници, плејери за компакт
дискове, вокмени, постоља за пуњење електронских
уређаја, слушалице, бубице, персонални рачунари и
таблет рачунари, подлоге за миша, компјутерски
мишеви, компјутерске тастатуре, УСБ уређаји,
караоке машине, токи воки уређаји, телефони,
дигитрони, лењири, компјутери, фотоапарати,
филмови (за фотографисање), декоративни магнети,
дигитални рамови за слике; заштитне кациге за спорт,
дисаљке за роњење, маске за пливање, наочаре за
пливање; наочаре, наочаре за сунце, оквири и футроле
за њих; аудио, видео, аудио-визуелне и сликовне
датотеке које се могу преузимати путем интернета;
рачунарски софтвер, кертриџи за видео игре, софтвер
за видео игре, софтвер за мобилне уређаје који се
може преузимати путем интернета, меморијске
картице за машине за видео игре; торбе за личне
електронске уређаје, наиме мобилне телефоне,
лаптопове, таблет рачунаре, дигиталне фотоапарате,
дигиталне аудио плејере и читаче електронских
књига, заштитне навлаке, прекривачи и футроле за
мобилне телефоне, лаптопове, таблет рачунаре,
дигиталне фотоапарате, дигиталне аудио плејере и
читаче електронских књига, маске, траке за ношење и
привесци за мобилне телефоне.
Кл. 38:
улуге емитовања преко мреже, кабла,
сателита, радија, интернета, бежичних мрежа и
других електронских комуникационих мрежа;
стриминг видео и аудио садржаја преко интернета,
бежичних
мрежа
и
других
електронских
комуникационих мрежа; пружање аудио и видео
садржаја на захтев (video-on-demand); пружање
услуга онлајн форума; пружање услуга причаоница
на интернету и електронских огласних табли за
пренос порука међу корисницима у области забаве.
Кл. 41: услуге забаве, наиме пружање забавних
програма и садржаја преко телевизије, сателита,
интернета, бежичних мрежа и других електронских
комуникационих
мрежа;
пружање
онлајн
публикација које се не могу преузимати путем
интернета; пружање сајта који садржи аудио
визуелни садржај, информације о забави и онлајн
игре; пружање онлајн музике, која се не може
преузимати путем интернета, пружање онлајн видео
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снимака, који се не могу преузимати путем интернета,
уживо емитовање забавних представа - наступа; услуге
забавних паркова; продукција филмова, телевизијског и
дигиталног забавног садржаја.
(111) 71166
(210) Ж- 2015-612

(181) 15.04.2025.
(220) 15.04.2015.
(151) 02.09.2016.
(732) "MAGNOLIJA SREĆE" DOO BEOGRAD,
Јурија Гагарина 89/325, 11070 Нови Београд, RS
(740) Срећко П. Митрић, Огњен О. Ђурић, Булевар
краља Александра бр. 43/6, 11000 Београд
(540)

contrast casual wear
(511) Кл. 18: кожа, имитација коже; производи за
путовања: путнички ковчези, сандуци; ранчеви,
руксаци; ранчеви за планинарење; ранчеви за
камповање; путне торбе; мали кофери; сандуци
(пртљаг); путне торбе за одећу; кофери.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71167
(210) Ж- 2015-784

(181) 14.05.2025.
(220) 14.05.2015.
(151) 02.09.2016.
(732) МИРЈАНА БОГДАНОВИЋ, 11070 Нови
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 73/6, RS
(540)

(531) 05.13.08; 25.01.06; 25.01.19; 26.01.18; 26.01.24;
27.05.13; 27.05.24; 29.01.13
(591) бела, зелена, светло зелена и сива.
(511) Кл. 29: млечни производи; јогурт и производи
на бази јогурта.
(111) 71168
(210) Ж- 2015-1298

(181) 03.08.2025.
(220) 03.08.2015.
(151) 02.09.2016.
(732) DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Аутопут за
Загреб 35, Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; ђубрива; смеше за гашење ватре;
препарати за каљење и заваривање; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају
у индустрији
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 7: пољопривредне машине; пољопривредне
справе осим оних којима се ручно управља.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, oптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; aпарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије; апарати за
снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење
пожара.
л. 12: возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху
или води.
Кл. 22: ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице
од цираде, цираде, једра, вреће (џакови) и торбе (које
нису укључене у друге класе); материјали за пуњење
мадраца (осим од гуме или пластике); сирови
влакнасти текстилни материјали.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
ЗИС / RS / IPO

Ж
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 44:
медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње;
услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.
(111) 71169
(210) Ж- 2015-1451

(181) 01.09.2025.
(220) 01.09.2015.
(151) 02.09.2016.
(732) ADRIA MEDIA GROUP, D.O.O.,
Влајковићева бр. 8, Београд, RS
(740) Адвокатска канцеларија Јасмина Ј. Микић,
Милутина Бојића 3, Београд
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.17
(511) Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71170
(210) Ж- 2015-682

(181) 30.04.2025.
(220) 30.04.2015.
(151) 02.09.2016.
(732) KOLID INTERNATIONAL D.O.O., Маглајска
24, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Слободан Влаховић, Радоја Дакића
35/32, 11070 Београд
(540)

Snikiriki
(511) Кл. 30: колачи; посластице.
(111) 71171
(210) Ж- 2015-383

(181) 06.03.2025.
(220) 06.03.2015.
(151) 06.09.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона , 11000 Београд, RS
(540)

QUATROFOLNAC
(511) Кл. 3: етерична уља, козметика.
(111) 71172
(210) Ж- 2015-554

(181) 02.04.2025.
(220) 02.04.2015.
(151) 06.09.2016.
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(732) Cipla Limited, Cipla House, Peninsula Business
Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013
Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3 ,
11000 Београд
(540)

(540)

SYNCHRO-BREATHE
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
зуби; хируршки материјали за завијање.
(111) 71173
(210) Ж- 2015-773

(181) 11.05.2025.
(220) 11.05.2015.
(151) 08.09.2016.
(732) Богућанин Ертан, Моше Пијаде 29, 36300
Нови Пазар, RS
(540)

МАНТИЈЕ
(511) Кл. 35: услуге посредовања у трговини;
агенције за увоз и извоз; дистрибуција узорака;
изнајмљивање билборда (паноа за рекламирање);
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; обезбеђивање он-лајн тржишта
за купце и продавце роба и услуга; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
пословно управљање и организационо саветовање;
пословно управљање хотелима; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало.
Кл. 43: услуге агенције за смештај (хотелски,
пансионски); услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање.
(111) 71174
(210) Ж- 2015-1823

(181) 12.11.2025.
(220) 12.11.2015.
(151) 08.09.2016.
(732) Bayer HealthCare LLC,, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
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(531) 01.15.15; 19.13.25; 26.04.04
(511) Кл. 5: медицински дијагностички реагенси и
тестови за испитивање и анализу телесних течности.
Кл. 9: компјутерски софтвер и хардвер који се
користе за праћење и контролу дијабетеса; бежични
уређаји који се користе за праћење и контролу
дијабетеса; електрохемијски и оптички тест сензори.
Кл. 10: медицински дијагностички инструменти за
тестирање и анализу телесних течности; медицински
уређаји за прибављање узорака телесних течности;
ланцетари; уређаји за праћење и контролу
дијабетеса; уређаји за одређивање концетрације
аналита.
Кл. 37:
поправка и одржавање медицинских
дијагностичких инструмената и медицинских уређаја.
Кл. 44: пружање информација у вези са контролом и
разумевањем дијабетеса; пружање информација из
области дијабетеса путем интернета; медицинске
услуге из области дијабетеса; услуге које се односе
на област дијабетеса за стручњаке и пацијенте.
(111) 71175
(210) Ж- 2015-626

(181) 20.04.2025.
(220) 20.04.2015.
(151) 08.09.2016.
(732) FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama,
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, JP
(740) Реља Мирков, „Карановић & Николић“ ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

UNIQLO
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари;рачунарски софтвер,
апрарати за гашење пожара; наочаре за сунце;
наочаре;
траке
за
мобилне
телефоне;
телекомуникацијске машине и апарати; компјутерски
ЗИС / RS / IPO
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програми; софтверске апликације за употребу са
мобилним уређајима; електронске машине, апарати и
њихови делови; машине и апарати за дистрибуцију
или контролу електричне енергије; ротациони
конвертори; батерије и батеријске ћелије; електричне
или магнетске справе за мерење и уређаји за
испитивање; електричне жице и каблови; електричне
зујалице; магнетна језгра; отпорничке жице; музика
или звук који се може преузимати; снимљени
компакт дискови; грамофонске плоче; метрономи;
осветљени кинематографски филмови; осветљени
слајд филмови; носачи слајд филмова; снимљени
видео дискови, видео траке и други медији; слике,
видео записи и слова који се могу преузети;
електронске публикације које се могу преузети;
програми снимљени на електронским колима и ЦД
РОМ-овима за игрице које се држе у руци а које
имају кристални дисплеј; програми за игрице за
кућне машине за видео игрице; озонатори;
електролизатори; овоскопи, електрични осветљивачи
јаја; електричне плоче са натписима за приказивање
циљних бројки, актуелних излаза или слично;
машине за фотокопирање; машине и апарати за
цртање или израду нацрта; машине за штампање
времена и датума; часовници; машине за гласање;
апарати за проверавање поштанских маркица; капије
на аутопаркинзима које се покрећу кованим новцем;
млазнице за ватрогасна црева; системи за
распршивање
за
противпожарну
заштиту;
противпожарни
аларми;
гасни
аларми;
противпровални упозоравајући апарати; заштитни
шлемови; железнички сигнали; упозоравајући
троуглови за возила; светлећи или механички знаци
за путеве; машине и апарати за роњење (не за спорт);
симулатори за возила за обуку возача; симулатори за
спортско тренирање; лабораторијски апарати и
инструменти;
фотографске
машине;
кинематографске машине; машине за мерење;
машине и инструменти за тестирање; противпожарни
чамци; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
рукавице за заштиту од несреће; маске за заштиту од
прашине; гас маске; маске за заваривање; одећа
отпорна на ватру; каишеви са теговима (за роњење);
гумирана одећа (за роњење); регулатори (за роњење);
заштитне кациге за спорт; ваздушна цистерна (за
роњење); клизни лењири; чепови за уши за рониоце.
Кл. 18: кожа и имитација коже; кожне торбе; кожни
каишеви; рамени појасеви од коже; кожни
прекривачи за намештај; кожни привесци за торбу;
животињска кожа, крзно; кофери и путне торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; торбе, вреће;
козметичке торбице (празне); мараме преко рамена
за ношење беба; рамови за ручне торбе; рамови за
женске ташне; посуде за индустријско паковање, од
коже; одећа за кућне љубимце; штапови од трске;
ЗИС / RS / IPO

Ж
метални делови штапова и штапова за ходање; дршке
штапова и штапова за ходање; женске ташне;
новчаници; ранчеви; ручне торбице; женске цегер
торбе; женске торбице са копчом; пртљаг; кофери;
футроле за кључеве; женске ташне и новчаници од
племенитих метала; телескопски кишобрани;
футроле за кишобране.
(111) 71176
(210) Ж- 2016-683

(181) 18.04.2026.
(220) 18.04.2016.
(151) 08.09.2016.
(732) Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander Drive,
Research Triangle Park, NC 27709, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Кнез Михајлова 1-3,
11000 Београд
(540)

SERENADE
(511) Кл. 5: фунгициди.
(111) 71177
(210) Ж- 2015-1819

(181) 10.11.2025.
(220) 10.11.2015.
(151) 08.09.2016.
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica
5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

MUKOBEL
(511) Кл. 5: лекови са деловањем на респираторни
систем.
(111) 71178
(210) Ж- 2015-1744

(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 09.09.2016.

(732) Hubert Burda Media Holding
Kommanditgesellschaft, Hauptstraße 130 , 77652
Offenburg, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.24
(511) Кл. 16:
штампане ствари, периодични
илустровани
часописи,
брошуре,
свеске,
фотографије, постери, налепнице.
Кл. 35:
оглашавање и рекламирање; вођење
комерцијалних послова; комерцијална администрација;
канцеларијски послови; истраживања (пословна
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Ж
истраживања);
истраживање
јавног
мњења;
истраживање тржишта; изложбе (организовање
изложби) у комерцијалне или рекламне сврхе;
изнајмљивање рекламног простора; манекенске
услуге за рекламирање или промовисање продаје;
услуге претплате новина; објављивање рекламних
текстова; обрада текста; односи с јавношћу,
пропаганда; ширење рекламних огласа; оглашавање,
рекламирање; плакатирање, оглашавање; преписи
саопштења; проучавање тржишта, маркетинг;
разношење рекламног материјала, проспеката,
штампаних материјала, узорака.
Кл. 41:
издавање часописа, издавање књига,
издавање брошура и свезака, издавање звучних
касета, видео трака и ЦД-ова.
(111) 71179
(210) Ж- 2015-1755

JOYNOMICS
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 71180
(210) Ж- 2015-1734

(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо,
Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS
(540)

Zamox
(511) Кл. 5: хербициди.
(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Предраг Новковић, Ане Ахматове 3/12, 11000
Београд, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)
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(111) 71182
(210) Ж- 2015-1787

(181) 02.11.2025.
(220) 02.11.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Никола Малимарков and Максим Рапајић,
Бранка Вукосављевића 29, Ветерник, RS and Булевар
војводе Степе 123, Нови Сад, RS
(740) Иван Ковачевић, Сестара Нинковић 11/2, Нови Сад
(540)

(181) 26.10.2025.
(220) 26.10.2015.
(151) 09.09.2016.

(300) 3126089 08.09.2015. UK.
(732) Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 BG
Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(111) 71181
(210) Ж- 2015-1801

(531) 27.03.15; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; услуге рекламирања;
организација израде рекламног материјала.
Кл. 40: штампа рекламних материјала на мајицама,
заставама, шољама и другим предметима у рекламне сврхе.
Кл. 41: организација спортских манифестација.

(531) 01.15.15; 05.03.14; 19.11.05; 25.05.01; 26.11.07;
27.05.10; 29.01.13
(591) црна, зелена, бела.
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дезинфекциона средства.
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 71183
(210) Ж- 2015-1622

(181) 30.09.2025.
(220) 30.09.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3,
167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia 5065, AU
(740) Мила Михаиловић адвокат, Хиландарска 5/I,
11000 Београд
(540)
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(531) 19.01.06; 25.01.15; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.14
(591) црна, црвена, браон, сива.
(511) Кл. 33: вино, производи од вина.
(181) 04.11.2025.
(220) 04.11.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Cipla Limited, Cipla House, Peninsula Business
Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai40013, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

Ж
(540)

(111) 71184
(210) Ж- 2015-1792

(531) 26.01.04; 26.01.18; 27.01.06; 27.05.22
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање.
(111) 71185
(210) Ж- 2015-1793

(181) 04.11.2025.
(220) 04.11.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2,
NL-1183 AT, Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 01.11.12; 03.04.07; 05.01.10; 05.07.01; 05.07.06;
05.13.15; 08.01.22; 11.03.04; 25.01.18; 27.03.15;
29.01.15
(591) црна, бела, црвена, светло браон, тамно браон,
светло зелена, тамно зелена, сива, светло жута, тамно
жута, наранџаста.
(511) Кл. 30: кафа, кафа са аромом лешника.
(111) 71186
(210) Ж- 2015-1805

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића
14, 11000 Београд, RS
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.09; 08.03.12; 08.07.08; 19.03.05; 27.05.01;
27.07.23; 29.01.15
(591) плава, жута, окер, црна, бела.
(511) Кл. 30: грицкалице на бази брашна, кукуруза,
житарица, пиринча.
(111) 71187
(210) Ж- 2015-1696

(181) 15.10.2025.
(220) 15.10.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) SuiCo EOOD, 16 Malаshevska str., 1225 Sofia,
BG
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи; живе животиње; свеже воће и
поврће; семе; природне биљке и цвеће; храна за
животиње; слад.
(111) 71188
(210) Ж- 2015-1145

(181) 13.07.2025.
(220) 13.07.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) DELTA AUTOMOTO DOO, Омладинских
бригада 33a, Београд, RS
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Кл. 37:
одржавање и поправка возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 40: обрађивање материјала.
(111) 71191
(210) Ж- 2015-1662

(531) 26.03.01; 27.01.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: одржавање и поправка возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 40: вулканизација, хромирање.
(111) 71189
(210) Ж- 2015-1659

(181) 08.10.2025.
(220) 08.10.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Ковачевић Игор, Булевар краља Александра
221, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 02.09.14; 05.07.13; 26.04.15; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.09; 29.01.13
(591) зелена, бела, црна.
(511) Кл. 41: физичко васпитање; услуге клубова
здравља (здравствено и фитнес вежбање); практична
настава (обука путем демонстрације; информације о
рекреацији; услуге личног тренера (фитнес тренинг);
вођење часова фитнеса; настава гимнастике.
(111) 71190
(210) Ж- 2015-1146

(181) 13.07.2025.
(220) 13.07.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) DELTA AUTOMOTO DOO, Омладинских
бригада 33a, Београд, RS
(540)

(531) 26.03.01; 27.01.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 12.09.2016.
(732) Драгојле Лековић, Београд, Браће Грим 20а, RS
(540)

БАКАРОН
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
производи; санитарни производи за примену у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 71192
(210) Ж- 2015-1639

(181) 02.10.2025.
(220) 02.10.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) UNODROP DOO BEOGRAD, Булевар
Арсенија Чарнојевића 103, Нови Београд, RS
(740) Милослав Ивић, Сарајевска 29, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.21; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.17;
29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста и бела.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти;
месне прерађевине.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, шећер,
пиринач, тапиока, саго; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови
(као
зачини);
зачини;
лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 71193
(210) Ж- 2015-1577

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 13.09.2016.
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(732) IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, Руменачки
пут 86, Нови Сад, RS
(540)

Ж
(526) 100% SA NAŠE FARME
(511) Кл. 29: свеже месо.
(111) 71196
(210) Ж- 2016-1340

(181) 04.08.2026.
(220) 04.08.2016.
(151) 13.09.2016.
(732) Stockton d.o.o., Kapetan Mišina 16,
11000 Beograd, RS
(540)

Azoxystar 250-SC
(531) 03.04.24; 06.19.11; 24.03.07; 25.01.19; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.03; 29.01.07
(591) браон, бела, зелена.
(526) 100% SA NAŠE FARME
(511) Кл. 29: свеже месо.
(111) 71194
(210) Ж- 2015-1578

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, Руменачки
пут 86, Нови Сад, RS
(540)

(511) Кл. 5: фунгицид.
(111) 71197
(210) Ж- 2015-1798

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) LCC PHARM DOO Privredno društvo za
trgovinu i usluge Beograd-Stari Grad, Добрачина
18A, 11102 Београд-Стари Град, RS
(740) Александра М. Симић, Милорада Марковића
Миће 77, 11000 Београд
(540)

BIO EREKTIL
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететски
производи, дијететски додаци за људе.
(111) 71198
(210) Ж- 2015-1785

(531) 03.04.24; 06.19.11; 24.03.07; 25.01.19; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, тамно црвена.
(526) KATALOG PROIZVODA PRODUCT CATALOG
(511) Кл. 29: свеже месо.

(181) 02.11.2025.
(220) 02.11.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) Društvo za proizvodnju I promet kozmetike
Laboratorija DOKTOR PAVLOVIĆ DOO Beograd,
Милешевска 23, 11000 Београд, RS
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(111) 71195
(210) Ж- 2015-1579

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, Руменачки
пут 86, Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.04.24; 06.19.11; 24.03.07; 25.01.19; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, тамно црвена.

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.05.06; 02.05.17; 05.07.06; 05.07.16; 05.13.07;
12.03.03; 19.03.15; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.15
(591) розе,тамно зелена, светло зелена, бордо, браон,
светло браон, бела, црна.
(511) Кл. 3: креме за лице и тело, посебно за бебе и децу.
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Ж
Кл. 5:
фармацеутски производи, масти за
медицинску употребу.
Кл. 44: медицинска и хигијенска помоћ и услуге у
вези са негом лепоте.
(181) 18.09.2025.
(220) 18.09.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) ALL STAR C.V., One Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon 97005, US
(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија
Томасовић, Катарина Костић, Таковска 19,
11000 Београд
(540)

(540)

(111) 71199
(210) Ж- 2015-1540

(531) 01.01.02; 27.05.01; 27.05.12
(511) Кл. 9: оптички производи укључени у ову класу,
укључујући наочаре, наочаре за сунце, наочаре за све
врсте спортова, ланчићи за наочаре, футроле за наочаре,
рамови за наочаре, сечива, асесоари и саставни делови за
наочаре: цвикери, наочаре за сунце, оптичарске
производе; рамови и стакла за наочаре и наочаре за
сунце; асесоари за оптичарске производе, наиме, траке,
врпце за око врата и врпце за главу; футроле за наочаре и
наочаре за сунце, торбице, држачи и заштитне футроле
за оптичарске производе, наочаре за све врсте спортова,
оптички рамови и асесоари за њих, футроле и додаци за
оптичарске производе; футроле за мобилне телефоне и
преносиве рачунарске уређаје; торбице, држачи и
заштитне футроле за мобилне телефоне и преносиве
рачунарске уређаје.
Кл. 18: кожа и имитација коже, животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и
штапови за ходање; торбе; пртљаг; мушки новчаници;
несесери;
торбице;
спортске
торбе;
ташне;
цилиндричне торбе, ранчеви; женски новчаници,
поштарске торбе; спортске торбе (које нису израђене да
би сместиле специфичне апарате у сврху спорта) и
џепни новчаници; торбе које се носе на једно раме,
ручне торбе и спортске ташне за све намене.
(181) 17.07.2025.
(220) 17.07.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) Ивана Маринковић Мандић, Савска 13/3,
Београд, RS
(740) Александар Ковачевић, Булевар Михаила
Пупина 11, Београд

(531) 02.09.01; 05.05.20; 09.01.09; 09.01.10; 09.03.13;
09.07.01; 27.05.07; 27.05.13; 29.01.13
(591) бела, црна, розе.
(511) Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 40: обрађивање материјала.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 45: друштвена пратња; услуге агенција за
посредовање; изнајмљивање вечерњих хаљина;
изнајмљивање одеће; услуге агенција за склапање
бракова;
израда
хороскопа;
организовање
религијских
скупова;
посредовање,
услуге
медијације; планирање и организовање венчања;
услуге он лајн друштвених мрежа; астролошко
саветовање; духовно саветовање; саветовање о
личном стилу облачења; писање личних писама.
(111) 71201
(210) Ж- 2015-1834

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 13.09.2016.
(732) Telenor d.o.o., Омладинских бригада 90,
Београд, RS
(740) Адвокат Јована М. Томић, Сарајевска 2а,
Београд
(540)

(111) 71200
(210) Ж- 2015-1224
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(531) 24.17.25; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 16: штампане ствари, папир, постери,
огласни панои од папира или картона, албуми,
бележнице, нотеси, слике, штампани материјали,
канцеларијски прибор, сребрни папир, слике
урамљене или неурамљене, новине, периодичне
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публикације, улазнице, блокови за цртање,
памфлети, свеске, штампарска слова, бележнице,
материјал за обуку, листови папира, каталози, омоти
за папир, кошуљице за списе, фасцикле, књиге,
штампарска слова, посуде за писма, омоти,
преносиве слике, коверте, папир за увијања, папир за
паковање, штампане фотографије, формулари,
канцеларијски материјал, цртежи, скице, штампани
роковници, разгледнице, штампане публикације,
приручници,
папир
за
писање,
проспекти,
књиговезачки материјал, плакати од папира или
картона, музичке честитке.
Кл. 35: оглашавање, лепљење плаката, рекламирање
преко
плаката,
оглашавање
путем
поште,
дистибуција
рекламног
садржаја,
пословна
истраживања, истраживања тржишта, рекламирање,
рекламирање на радију, оглашавање преко
телевизије, маркетиншка истраживања, сакупљање
информација у компјутерску базу података,
изнајмљивање времена за рекламирање у свим
средствима комуникације, услуге телемаркетинга,
рекламни производи, маркетинг, уређивање излога,
објављивање рекламних текстова, дизајнирање
рекламних материјала, изнајмљивање билборда,
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, ажурирање огласних материјала.
Кл. 38:
телекомуникације, информација о
телекомуникацијама, услуге електронског билтена
(телекомуникационе услуге), емитовање телевизијских
програма, емитовање радио програма, телефонске
комуникације, пренос порука и слика преко компјутера,
електронска пошта, пренос факсимилом, бежично
емитовање, телефонске комуникације, комуникације
преко мреже оптичких влакана, емитовање кабловске
телевизије, комуникација мобилним телефонима, форум
на друштвеним мрежама.
(111) 71202
(210) Ж- 2015-1533

(181) 17.09.2025.
(220) 17.09.2015.
(151) 14.09.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

Ж
(531) 19.03.24; 19.03.25; 25.01.19; 26.03.18; 26.11.13
(526) SHOCK ABSORBING
(511) Кл. 10: ортопедски, ортотички, подијатријски
апарати и инструменти и апарати и инструменти за
негу стопала; ортопедска обућа; ортопедски артикли;
ортопедски улошци и ђонови; делови и прибор за
ортопедску обућу.
Кл. 25: обућа; улошци; улошци и ђонови за обућу;
улошци за ципеле; чарапе и плетена трикотажа;
делови и прибор за обућу.
(111) 71203
(210) Ж- 2015-1851

(181) 17.11.2025.
(220) 17.11.2015.
(151) 14.09.2016.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

WAVES OF PLEASURE
(511) Кл. 30: сладоледи, водени сладоледи, сладоледи
на штапићу, шербети (сладоледи), замрзнути
кондиторски производи, замрзнути колачи, кремасти
"софт" сладоледи, замрзнути јогурт; везивни агенси и
мешавине за прављење сладоледа и/или водених
сладоледа и/или сладоледа на штапићу и/или шербета
и/или замрзнутих кондиторских производа и/или
замрзнутих колача и/или кремастих "софт" сладоледа
и/или замрзнутих јогурта.
(111) 71204
(210) Ж- 2015-1855

(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 14.09.2016.

(300) 14580641 22.09.2015. EM.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.21; 03.07.19; 25.05.02; 25.07.06; 29.01.04
(591) плава, бела, сива.
(511) Кл. 3: средства за прање и друга средства за
употребу у прању веша; препарати за чишћење,
полирање, нагризајућа средства, абразивна средства;
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Ж
препарати за одржавање, негу и улепшавање
тканина; омекшивачи, средства за побољшање
тканина; сапуни за употребу у домаћинству.
(111) 71205
(210) Ж- 2015-1856

(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 14.09.2016.

(300) 14580674 22.09.2015. EM.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.09; 05.05.21; 25.05.02; 26.11.13; 29.01.05
(591) љубичаста, розе, црвена, бела, сива.
(511) Кл. 3: средства за прање и друга средства за
употребу у прању веша; препарати за чишћење,
полирање, нагризајућа средства, абразивна средства;
препарати за одржавање, негу и улепшавање тканина
омекшивачи, средства за побољшање тканина;
сапуни за употребу у домаћинству.
(111) 71206
(210) Ж- 2015-1857

(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 14.09.2016.

(300) 14580658 22.09.2015. EM.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(111) 71207
(210) Ж- 2015-410

(181) 11.03.2025.
(220) 11.03.2015.
(151) 14.09.2016.
(732) Opportunity International Inc., an Illinois
not- for-profit corporation , 550 West Van Buren,
Suite 200, Chicago, Illinois 60607, US
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат реља Ђ.
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.01; 26.02.05; 29.01.01
(591) светло наранџаста, тамно наранџаста, тамно
љубичаста, бела.
(511) Кл. 36:
финансијске услуге, нарочито
обезбеђивање кредитних средстава за мала предузећа у
земљама у развоју, обезбеђивање кредитних средстава за
предузетнике у земљама у развоју и обезбеђивање
кредитних средстава за образовне услуге у земљама у
развоју; услуге осигурања, нарочито пружање услуга
осигурања за мала предузећа и појединце у земљама у
развоју, укључујући услуге које пружају агенти и
брокери као и услуге везане за процену ризика у
осигурању; монетарне и консултантске услуге у вези са
управљањем некретнинама; банкарске услуге, нарочито
све услуге које пружају банкарске и друге институције
повезане са банкама, укључујући узимање депозита и
обезбеђивање штедних рачуна за мала предузећа и
појединце; обезбеђивање мобилних банака, ПОС
терминала и банкомата малим предузећима и
појединцима у земљама у развоју; банкарске
консултантске услуге за мала предузећа и
предузетнике у земљама у развоју.
(111) 71208
(210) Ж- 2015-1797

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 14.09.2016.
(732) LCC PHARM DOO Privredno društvo za
trgovinu i usluge Beograd - Stari Grad, Добрачина
18A, Београд - Стари Град, RS
(740) Александра М. Симић, Милорада Мраковића
Миће 77, 11000 Београд
(540)

GYMNOR ČAJ
(531) 01.15.09; 25.05.02; 25.07.02; 29.01.03
(591) зелена, бела, сива, жута.
(511) Кл. 3: средства за прање и друга средства за
употребу у прању веша; препарати за чишћење,
полирање, нагризајућа средства, абразивна средства;
препарати за одржавање, негу и улепшавање тканина
омекшивачи, средства за побољшање тканина; сапуни
за употребу у домаћинству.
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(511) Кл. 5: медицински чај, биљни чајеви за
медицинске сврхе.
Кл. 30: чај.
(111) 71209
(210) Ж- 2015-1799

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 15.09.2016.
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(732) 4UPharma društvo sa ograničenom odgovornošu
Beograd-Novi Beograd, Др Ивана Рибара 162/32,
11070 Нови Београд, RS
(740) Адвокат Радомир Б. Којић, Небојшина 30/1, 11000 Београд
(540)

Babytol D3+K1
(511) Кл. 5:
витаминске таблете; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететски напици прилагођени за медицинску
употребу; витамински препарати.
(111) 71210
(210) Ж- 2015-1035

(181) 25.06.2025.
(220) 25.06.2015.
(151) 16.09.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

Zglobex Relax
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање, медицински (лековити) спрејеви.
(111) 71211
(210) Ж- 2015-1036

(181) 25.06.2025.
(220) 25.06.2015.
(151) 16.09.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

PropoMucinex
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
(181) 18.08.2026.
(220) 18.08.2016.
(151) 16.09.2016.
(732) Globachem NV, Brustem IndustrieparkLichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

Ж
(111) 71213
(210) Ж- 2016-1404

(181) 18.08.2026.
(220) 18.08.2016.
(151) 16.09.2016.
(732) Globachem NV, Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

DICAVEL
(511) Кл. 5: инсектициди, фунгициди, хербициди,
нематициди, акарициди, родентициди, молускоциди,
инсектифуги, алгициди, гермициди.
(111) 71214
(210) Ж- 2016-1405

(181) 18.08.2026.
(220) 18.08.2016.
(151) 16.09.2016.
(732) Belchim Crop Protection NV, Technologielaan 7,
N-1840 Londerzeel, BE
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

MONARCH 450 SC
(511) Кл. 5: инсектициди, фунгициди, хербициди,
нематициди, акарициди, родентициди, молускоциди,
инсектифуги, алгициди, гермициди.
(111) 71215
(210) Ж- 2015-1800

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 16.09.2016.
(732) 4UPharma društvo sa ograničenom
odgovornošću Beograd-Novi Beograd, Др Ивана
Рибара 162/32, 11070 Нови Београд, RS
(740) Адвокат Радомир Б. Којић, Небојшина 30/1,
11000 Београд
(540)

(111) 71212
(210) Ж- 2016-1403

DIFURE PRO
(511) Кл. 5: инсектициди, фунгициди, хербициди,
нематициди, акарициди, родентициди, молускоциди,
инсектифуги, алгициди, гермициди.

ЗИС / RS / IPO

(531) 03.01.08; 03.01.24; 22.01.01; 24.17.05; 27.01.09;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.15
(591) розе, црвена, бела, наранџаста.
(511) Кл. 5:
витаминске таблете; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететски напици прилагођени за медицинску
употребу; витамински препарати.
(111) 71216
(210) Ж- 2015-1223

(181) 17.07.2025.
(220) 17.07.2015.
(151) 16.09.2016.
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(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 05.05.20; 26.11.12; 27.05.01; 28.03.00
(511) Кл. 25: одећа, водоотпорна одећа, обућа,
опрема за бебе (одећа), покривала за главу, рукавице
(одећа), шалови, чарапе и плетена трикотажа,
каишеви (одећа), костими за маскенбале.
(111) 71219
(210) Ж- 2016-1402

(531) 01.15.03; 02.09.14; 02.09.19; 05.07.02; 24.15.01;
25.01.01; 27.05.11; 29.01.01
(591) црвена и бела.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(111) 71217
(210) Ж- 2015-1386

(181) 18.08.2025.
(220) 18.08.2015.
(151) 16.09.2016.
(732) Vinarija Zvonko Bogdan d.o.o., Тук Угарнице
бб, 24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб Ћосовић адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 03.07.11; 18.01.02; 24.01.15; 24.09.05; 25.01.06;
25.01.15; 27.05.22
(526) LJUTOVAČKA RAKIJA
(511) Кл. 33: ракије као жестока алкохолна пића од воћа.
(111) 71218
(210) Ж- 2015-1702

(181) 15.10.2025.
(220) 15.10.2015.
(151) 16.09.2016.
(732) ТIANJIN YUETIAN INVESTMENT &
DEVELOPMENT CO., LTD, Room 4-101, NO. 33
Guofengxingyuan, Qilizhuang, Xiqing, Tianjin City, CN
(740) Ана Мамић , Господар Јевремова 41,
11000 Београд
(540)
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(181) 18.08.2026.
(220) 18.08.2016.
(151) 16.09.2016.
(732) Globachem NV, Brustem IndustrieparkLichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

SIRENA
(511) Кл. 5: инсектициди, фунгициди, хербициди,
нематициди, акарициди, родентициди, молускоциди,
инсектифуги, алгициди, гермициди.
(111) 71220
(210) Ж- 2015-1808

(181) 06.11.2025.
(220) 06.11.2015.
(151) 19.09.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.17; 29.01.01
(591) бела, наранџаста, црвена.
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди,хербициди.
Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); материјали за обуку и наставу
(изузев апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 71221
(210) Ж- 2015-1888

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) Apatinska pivara Apatin doo, Трг ослобођења
5, 25260 Апатин, RS
(740) Ненад Станковић, Звонко Радовановић,
Љиљана Урзикић Станковић, Сара Пенђер, Душан
Вукадин, Ивана Милетић и Ана Мартиновић,
Његошева 19/II, 11000 Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.03; 29.01.13
(591) црна, бела, црвена.
(511) Кл. 30: сосови као зачини, сосови за месо,
сосови за тестенине, сосови додаци храни.
Кл. 35: оглашавање.
Кл. 40:
услуге конзервисања хране и пића.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 71224
(210) Ж- 2015-1412

(531) 03.04.07; 03.04.14; 06.19.05; 25.01.15; 27.05.03;
29.01.15
(591) црна, бела, жута, браон, окер.
(511) Кл. 32: пиво.
(111) 71222
(210) Ж- 2015-1705

(181) 16.10.2025.
(220) 16.10.2015.
(151) 20.09.2016.

(181) 24.08.2025.
(220) 24.08.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
Београд
(540)

(300) BR.14580633 22.09.2015. EM.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)
(531) 01.15.15; 03.04.07; 25.01.06; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.07; 29.01.15
(591) црвена, браон, тамно браон, крем, беж, бела.
(511) Кл. 30: посластице.
(531) 27.05.09; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, сива.
(511) Кл. 3: препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша; препарати за чишћење,
полирање, и одмашћивање, абразивни препарати;
препарати за очување изгледа, боје и трајности
тканине; омекшивачи, средства за побољшање
тканина; сапуни за употребу у домаћинству.

(111) 71225
(210) Ж- 2015-1715

(111) 71223
(210) Ж- 2015-1820

(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;

(181) 10.11.2025.
(220) 10.11.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) MIN-COMMERCE doo, Аутопут БеоградНови Сад 294А, Београд, RS
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18, 11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 19.10.2025.
(220) 19.10.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) DCP HEMIGAL d.o.o., Текстилна 97,
16000 Лесковац, RS
(540)

DR PERFECT
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дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
(181) 29.07.2024.
(220) 29.07.2014.
(151) 20.09.2016.
(732) Hyundai Corporation, 25, Yulgok-ro 2-gil,
Jongno-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Светогорска 7, 11000 Београд
(540)
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(111) 71228
(210) Ж- 2015-1782

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFAPLAM, Радничка 1, Врање, RS
(540)

(111) 71226
(210) Ж- 2014-1123

(531) 27.05.01
(511) Кл. 8: ручни алат, наиме, маказе за високе
гране, столарска сврдла, нарезнице-матрице, ножеви
за калемљење, секире, бургије, секачи који мељу,
сврдла, тесла, маказе за порубљивање, секачи за
стакло, маказе за резање грана, баштенски
закривљени ножеви, алати за резање, алати за
резбарење и утискивање, пробијачи, сечива, велике
маказе, ручне бушилице, појасеви за држање алата,
одвијачи, кључеви чегртаљке, кључеви за матице,
закивачи, извлакачи ексера и шрафова, уређаји за
вађење ексера и шрафова, пробијачи за ексере,
подесиви насадни кључеви, справе за коси рез,
чекићи за гвожђе, насадни кључеви, клешта за
сечење, ковачки маљеви, клешта, чекићи, длета,
ренда, тестере за бушење, турпије, тестере, маказе за
траву, ручни палетар, ручна ланчана дизалица, точак
за
сечење
и
брушење.
Кл. 9: каблови и калемови за каблове за употребу у
башти и домаћинству.
(111) 71227
(210) Ж- 2015-912

(181) 02.06.2025.
(220) 02.06.2015.
(151) 20.09.2016.
(732) Горан Ангеловски, Станка Опсенице 5,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 11.03.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.15;
27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, црвена.
(511) Кл. 21: чаше.
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(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 29.01.13
(591) црна (C:0% M:0% Y:0% K:0%), црвена (C:0%
M:100% Y:100% K:15%) бела
(511) Кл. 11: котлови који нису делови машина; апарати
за грејање; котлови за грејање; шпорети; пећи; пећи
(апарати за грејање); парни котлови који нису делови
машина; кухињски шпорети (пећи); камин (у
домаћинству);
клима
уређаји;
аспиратори
за
неутралисање мириса и паре у кухињама; пећи, рерне
које нису за лабораторијску употребу; грејне плоче.
(111) 71229
(210) Ж- 2015-1647

(181) 06.10.2025.
(220) 06.10.2015.
(151) 21.09.2016.

(300) 3126073 08.09.2015. GB.
(732) Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 BG
Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

JOY WILL TAKE YOU
FURTHER
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), нарочито
виски и алкохолна пића на бази вискија.
(111) 71230
(210) Ж- 2015-1313

(181) 04.08.2025.
(220) 04.08.2015.
(151) 21.09.2016.
(732) "Velan" Preduzeće za spoljnu i unutrašnju
trgovinu d.o.o., Добановачки пут 44, 11080 ЗемунБеоград, RS
(540)

(531) 26.01.05; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 14:
часовници, ручни часовници,
наруквице (накит), привесци (накит), бижутерија
(накит), брошеви, ланчићи (накит), огрлице (накит),
прстење(накит), минђуше.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 18: женске ташне, школске торбе, путнички
ковчези; сандуци, руксаци, ранчеви, џепни
новчаници, торбе за куповину, актен ташне, торбе за
плажу, ручне торбице, путне торбе, актовке, кофери,
спортске торбе, торбе.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71231
(210) Ж- 2015-1981

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 22.09.2016.

(300) 29881 13.07.2015. AD.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc. ,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Живко Мијатовић & Пертнерс, Студентски Трг 4,
11000 Београд
(540)

CORE KENT
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71232
(210) Ж- 2015-1898

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 22.09.2016.

(300) 014169701 27.05.2015. EM.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Живко Мијатовић & Partners, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.09; 24.03.07; 24.03.18; 26.01.20; 26.01.21;
26.04.10; 27.05.24; 29.01.14
(591) бела, црна, светло зелена, светло плава.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71233
(210) Ж- 2015-1958

(181) 03.12.2025.
(220) 03.12.2015.
(151) 22.09.2016.

(300) 067292 03.06.2015. JM.
(732) Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California,
95014, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

WATCHOS
(511) Кл. 9: рачунари; рачунарске периферије;
рачунарски хардвер; ручни рачунари; таблети;
лаптоп рачунари; ручни дигитални електронски
уређаји који омогућавају приступ интернету и који
служе за слање, примање, и чување телефонских
позива, електронске поште и других дигиталних
података; носиве рачунарске периферије; носиви
рачунарски хардвер; периферије за мобилне уређаје;
носиви дигитални електронски уређаји који
омогућавају приступ интернету, за слање, примање и
чување телефонских позива, електронске поште и
других дигиталних података; радио апарати, радио
преносници и пријемници; медијски плејери, аудио
звучници, телефонски апарати, телекомуникациони
уређаји и рачунари за употребу у моторним
возилима; апарати за снимање гласа и препознавање
гласа; бубице, слушалице; аудио звучници;
микрофони; аудио компоненте и додатна опрема;
апарати за снимање и репродуковање звука;
дигитални аудио и видео плејери и уређаји за
снимање; аудио појачала и пријемници; апарати за
мрежну комуникацију; опрема и инструменти за
електронску комуникацију; апарати и инструменти
за телекомуникацију; телефони; мобилни телефони;
уређаји за бежичну комуникацију за пренос гласа,
података, слика, аудио, видео, и мултимедијалног
садржаја; рачунарски каблови, монитори и екрани,
тастатуре, мишеви и подлоге за мишеве, електронске
оловке, штампачи, и читачи дискова и хард дискови;
апарати и медији за чување података; рачунарски
чипови; оптички апарати и инструменти; фото
апарати;
батерије;
телевизори;
телевизијски
пријемници;
телевизијски
монитори;
сет-топ
боксеви; уређаји за систем глобалног позиционирања
(ГПС); инструменти и уређаји за навигацију; ручни
уређаји
за
репродуковање,
организацију,
преузимање, пренос, руковање и преглед аудио и
медијских датотека; ручни уређаји за контролу
звучника, појачала, стерео система и система за
забаву; ручни и носиви уређаји за репродуковање,
организацију, преузимање, пренос, руковање и
преглед аудио и медијских датотека; стерео системи,
кућни биоскопи, и кућни системи за забаву; системи
за кућни биоскоп и кућну забаву који се састоје од
аудио и видео плејера, звучника, појачала, и
бежичних ручних управљача; рачунарски софтвер;
софтвер за управљање системом рачунара; софтвер
за развој апликација; рачунарски софтвер који се
користи за развој других софтверских апликација;
рачунарски софтвер за конфигурацију, управљање и
контролу мобилних уређаја, носивих уређаја,
мобилних телефона, рачунара, и рачунарских
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периферија; и аудио и видео плејера; рачунарски
софтвер за креирање база података које се користе за
претраживање информација и података за П2П базе
података за друштвене мреже; аудио и видео снимци
који се могу преузети са интернета, који садрже
музику, музичке наступе, и музичке спотове;
електронске књиге, магазини, часописи, билтени,
новине, дневне новине и друге публикације које се
могу преузети са интернета; електрични и
електронски конектори, спојнице, чипови, жице,
каблови, пуњачи, докови, прикључне станице;
интерфејси и адаптери за употребу са горе наведеном
робом; заштитне маске, торбе и футроле које су
прилагођене или обликоване за употребу са
рачунарима,
рачунарским
периферијама,
рачунарским хардвером, ручним рачунарима,
таблетима,
лаптоп
рачунарима,
мобилним
телефонима, телефонима, ручним и носивим
дигиталним уређајима, и аудио и видео плејерима;
даљински управљачи и ручни и носиви уређаји за
управљање аудио и видео плејерима, звучницима,
појачалима, кућним биоскопима, и системима за
забаву; додатна опрема, делови, додаци и апарати за
тестирање за сву наведену робу; електронски
роковници; апарати за проверу поштанских маркица;
регистарске касе; механизми за апарате са жетонима;
диктафони; уређаји за означавање поруба на
сукњама; машине за гласање; електронске ознаке за
робу; машине за бирање награда; факс машине;
апарати и инструменти за мерење тежине; метри;
електронске огласне табле; апарати за мерење;
полупроводнички
дискови
(силиконски);
интегрисана кола; појачала; флуоресцентни екрани;
сијалична влакна за спровођење светла (оптичка
влакна); електричне инсталације за даљинско
управљање индустријским операцијама; громобрани;
електролизери; апарати за гашење пожара;
рендгенски апарати за индустријске потребе; апарати
и опрема за спасавање; пиштаљке; наочаре;
анимирани филмови; уређаји за загревање јаја;
пиштаљке за псе; украсни магнети; електричне
ограде; преносиви уређаји за кочење са даљинским
управљањем; чарапе које се греју на струју.
Кл. 14:
часовничарски и хронометријски
инструменти; ручни сатови; сатови; уређаји за
показивање времена; хронографи који се користе као
уређаји за показивање времена; хронометри;
наруквице за ручне сатове; каишеви за ручне сатове;
кутије за ручне сатове, сатове, и часовничарске и
хронометријске инструменте; делови за ручне
сатове, сатове, и часовничарске и хронометријске
инструменте; накит.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са истим; услуге индустријске
анализе и истраживања; рачунарско програмирање;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
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софтвера; изнајмљивање апарата и опреме за
рачунарски хардвер и софтвер; услуге подршке и
саветовања у вези са развојем рачунарских система,
база података и апликација; пружање информација
на интернету о рачунарском хардверу и софтверу;
услуге креирања, пројектовања и одржавања
вебсајтова; услуге хостинга вебсајтова; услуге
пружања апликативних услуга (АСП) које укључују
хостинг рачунарских софтверских апликација за
друге; услуге пружања апликативних услуга (АСП)
које укључују рачунарски софтвер; пружање
софтвера на интернету који се не може преузети са
истог; пружање претраживача за проналажење
података путем интернета и других мрежа за
електронску комуникацију; рачунарске услуге, наиме
пружање кориснику прилагођених извора новости,
спортских, временских информација, коментара, и
других информација, садржаја из часописа, блогова,
и вебсајтова, и другог текстуалног, аудио, видео, и
мултимедијалног садржаја; креирање индекса
информација које се могу наћи на интернету, сајтова
и других ресурса који се могу наћи на глобалној
рачунарској мрежи, за друге; услуге чувања
електронских података; услуге друштвених мрежа на
интернету; пружање вебсајтова за друштвене мреже;
услуге картографије и мапирања; услуге пружања
информација, савета, и консултовања у вези са свим
наведеним.
(111) 71234
(210) Ж- 2015-1964

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 22.09.2016.

(300) 67310 05.06.2015. JM.
(732) Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ, д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

APPLE WALLET
(511) Кл. 9: рачунари; рачунарске периферије;
рачунарски хардвер; ручни рачунари; таблети;
лаптоп рачунари; ручни дигитални електронски
уређаји који омогућавају приступ интернету и који
служе за слање, примање, и чување телефонских
позива, електронске поште и других дигиталних
података; носиве рачунарске периферије; носиви
рачунарски хардвер; периферије за мобилне уређаје;
носиви дигитални електронски уређаји који
омогућавају приступ интернету, за слање, примање и
чување телефонских позива, електронске поште и
других дигиталних података; радио апарати, радио
преносници, и пријемници; медијски плејери, аудио
звучници, телефонски апарати, телекомуникациони
уређаји, и рачунари за употребу у моторним
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возилима; апарати за снимање гласа и препознавање
гласа; бубице, слушалице; аудио звучници;
микрофони; аудио компоненте и додатна опрема;
апарати за снимање и репродуковање звука;
дигитални аудио и видео плејери и уређаји за
снимање; аудио појачала и пријемници; апарати за
мрежну комуникацију; опрема и инструменти за
електронску комуникацију; апарати и инструменти
за телекомуникацију; телефони; мобилни телефони;
уређаји за бежичну комуникацију за пренос гласа,
података, слика, аудио, видео, и мултимедијалног
садржаја; рачунарски каблови, монитори и екрани,
тастатуре, мишеви и подлоге за мишеве, електронске
оловке, штампачи, и читачи дискова и хард дискови;
апарати и медији за чување података; рачунарски
чипови;
оптички
апарати
и
инструменти;
фотоапарати; батерије; телевизори; телевизијски
пријемници;
телевизијски
монитори;
сет-топ
боксеви; уређаји за систем глобалног позиционирања
(ГПС); инструменти и уређаји за навигацију; ручни
уређаји
за
репродуковање,
организацију,
преузимање, пренос, руковање и преглед аудио и
медијских датотека; ручни уређаји за контролу
звучника, појачала, стерео система и система за
забаву; ручни и носиви уређаји за репродуковање,
организацију, преузимање, пренос, руковање и
преглед аудио и медијских датотека; стерео системи,
кућни биоскопи, и кућни системи за забаву; системи
за кућни биоскоп и кућну забаву који се састоје од
аудио и видео плејера, звучника, појачала, и
бежичних ручних управљача; рачунарски софтвер;
рачунарски софтвер за подешавање, конфигурацију,
управљање и контролу мобилних уређаја, носивих
уређаја,
мобилних
телефона,
рачунара,
и
рачунарских периферија, и аудио и видео плејера;
софтвер за развој апликација; рачунарски софтвер
који се користи за репродуковање, организацију,
преузимање, пренос, руковање и преглед аудио
датотека, и медијских датотека; рачунарски софтвер
који се користи за програмирање и контролу
звучника, појачала, рачунарски софтвер који се
користи за контролу аудио и видео плејера;
рачунарски софтвер за употребу у достављању,
дистрибуцији и преносу дигиталне музике и аудио,
видео, текстуалног и мултимедијалног садржаја
забавног карактера; рачунарски софтвер за креирање
база података које се користе за претраживање
информација и података за П2П базе података за
друштвене мреже; рачунарски софтвер који
омогућава корисницима да програмирају и преносе
податке, аудио, видео, текст и други мултимедијални
садржај, укључујући музику, концерте, видео, радио,
телевизију, вести, спорт, игре, културна дешавања, и
забавне
и
едукативне
програме
путем
комуникационих мрежа; рачунарски софтвер за
идентификацију,
лоцирање,
груписање,
ЗИС / RS / IPO
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дистрибуцију и управљање подацима и везама
између рачунарских софтвера и корисника повезаних
у мреже за електронску комуникацију; рачунарски
софтвер за приступ, преглед и претраживање оnline
база података; аудио и видео снимци који се могу
преузети са интернета, који садрже музику, музичке
наступе, и музичке спотове; електронске књиге,
магазини, часописи, билтени, новине, дневне новине
и друге публикације које се могу преузети са
интернета; електрични и електронски конектори,
спојнице, чипови, жице, каблови, пуњачи, докови,
прикључне станице, интерфејси и адаптери за
употребу са горе наведеном робом; заштитне маске,
торбе и футроле које су прилагођене или обликоване
за
употребу
са
рачунарима,
рачунарским
периферијама, рачунарским хардвером, ручним
рачунарима,
таблетима,
лаптоп
рачунарима,
мобилним телефонима, телефонима, ручним и
носивим дигиталним уређајима, и аудио и видео
плејерима; даљински управљачи и ручни и носиви
уређаји за управљање аудио и видео плејерима,
звучницима, појачалима, кућним биоскопима, и
системима за забаву; додатна опрема, делови, додаци
и апарати за тестирање за сву наведену робу;
електронски роковници; апарати за проверу
поштанских маркица; регистарске касе; механизми
за апарате са жетонима; диктафони; уређаји за
означавање поруба на сукњама; машине за гласање;
електронске ознаке за робу; машине за бирање
награда; факс машине; апарати и инструменти за
мерење тежине; метри; електронске огласне табле;
апарати за мерење; полупроводнички дискови
(силиконски);
интегрисана
кола;
појачала;
флуоресцентни екрани; сијалична влакна за
спровођење светла (оптичка влакна); електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
операцијама; громобрани; електролизери; апарати за
гашење пожара; рендгенски апарати за индустријске
потребе; апарати и опрема за спасавање; пиштаљке;
наочаре; анимирани филмови; уређаји за загревање
јаја; пиштаљке за псе; украсни магнети; електричне
ограде; преносиви уређаји за кочење са даљинским
управљањем; чарапе које се греју на струју.
Кл. 35:
пословно управљање; пословна
администрација; пословне консалтинг услуге;
пружање услуга организовања канцеларијских
функција; агенцијске услуге оглашавања; услуге
оглашавања, маркетинга и промоције; саветовање у
области рекламирања и маркетинга; услуге
промоције ради продаје; промовисање роба и услуга
других; вршење истраживања тржишта; анализа
резултата оглашавања и истраживања тржишта;
дизајн, креирање, припрема, производња и
дистрибуција реклама и рекламног материјала за
друге; услуге медијског планирања; вођење
потрошачких програма лојалности; уређивање и
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спровођење подстицајних наградних програма како
би се промовисала продаја роба и услуга; управљање
компјутеризованом базом података и датотекама;
услуге обраде података; прављење индекса
информација, сајтова и других ресурса доступних на
глобалним рачунарским мрежама и другим
електронским и комуникационим мрежама за друге;
пружање, претраживање, прегледање и преузимање
информација, сајтова, и других ресурса доступних на
глобалним рачунарским мрежама и другим
електронским комуникационим мрежама за друге;
организовање садржаја информација које су добијене
преко глобалне рачунарске мреже и других
електронских комуникационих мрежа у складу са
жељама
корисника;
пружање
пословних,
потрошачких и комерцијалних информација преко
компјутерских мрежа и глобалних комуникационих
мрежа; пословне услуге, наиме, обезбеђивање
компјутерских база података у вези са куповином и
продајом разних врста производа и услуга других;
компилације директоријума за објављивање на
Интернету и другим електронским, рачунарским и
комуникационим мрежама; услуге малопродаје и
оnline малопродаје; услуге малопродаје пружене
путем
Интернета
и
других
рачунарских,
електронских и комуникационих мрежа; услуге
малопродаје у области књига, часописа, периодике,
новина, журнала и других публикација о широком
спектру тема од општег интереса, пружених путем
Интернета и других рачунарских, електронских и
комуникационих мрежа; услуге малопродаје у
области забаве која обухвата филмове, телевизијске
програме, спортске догађаје, музичка дела, и аудио и
аудиовизуелне радове, путем Интернета и других
рачунарских, електронских и комуникационих
мрежа; услуге малопродаје које садрже рачунарске,
електронске
и
забавне
производе,
телекомуникационе апарате, мобилне телефоне,
ручне мобилне дигиталне електронске уређаје, као и
другу потрошачку електронику, рачунарски софтвер
и додатну опрему, периферије, и торбице за такве
производе, путем Интернета и других компјутерских,
електронских
и
комуникационих
мрежа;
приказивање производа у радњи и преко глобалних
комуникационих мрежа и других електронских и
комуникационих мрежа; услуге претплате, наиме,
пружање претплате на текст, податке, слике, аудио,
видео и мултимедијални садржај, пружен путем
интернета и других електронских и комуникационих
мрежа;
омогућавање
преузимања
претходно
снимљеног текста, података, слике, звука, видеа, и
мултимедијалних садржаја за накнаду или пре-паид
претплату, путем Интернета и других електронских
и комуникационих мрежа; уређивање и спровођење
комерцијалних,
трговинских
и
пословних
конференција, представа и изложби; информације,
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саветодавне и консултантске услуге у вези са свим
наведеним.
Кл. 36: финансијске услуге; услуге финансијских
трансакција; услуге у вези са плаћањем рачуна;
пружање сигурних комерцијалних трансакција;
услуге у вези са кредитним и дебитним картицама;
услуге у вези са ауторизацијом плаћања,
верификацијом и обрадом трансакција; услуге у вези
са електронским плаћањем и преносом средстава.
(111) 71235
(210) Ж- 2015-1726

(181) 21.10.2025.
(220) 21.10.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 IbachSchwyz, CH
(740) Душан. Л. Петошевић, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(531) 24.01.03; 24.01.05; 24.13.01
(511) Кл. 3: парфимерија, сапуни, етерична уља,
козметика, лосиони за косу.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља), укључујући клешта, тестере, одвијаче,
шила, алате за чишћење рибље крљушти, резаче за
конопце за пецање, отвараче за конзерве, пинцете,
турпије и турпије за нокте, вишенаменске маказе,
кућне маказе, шнајдерске маказе и маказице за
нокте; џепни ножеви и склопиви ножеви; прибор за
јело, виљушке и кашике; футроле за ножеве.
Кл. 9: апарати и инструменти геодетски, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
контролу
(инспекцију) и спасавање; лењири за мерење, лупе,
наочаре за сунце, аутоматски индикатори висине и
апарати за мерење растојања, барометри, светлосноемитујуће диоде (ЛЕД); апарати за снимање, пренос
и репродуковање звука или слике, укључујући МП3
и компакт диск плејере; телефонски апарати,
укључујући мобилне телефонске апарате; магнетни
носиоци података; дискови за снимање звука,
преносиви меморијски уређаји за компјутере, УСБ
хардвер (универзалне серијске магистрале), УСБ
флеш уређаји, меморијски штапићи; ЦД-ови
(компакт дискови), ДВД-ови и други носачи за
дигитално снимање; навлаке за лаптопове, торбе за
лаптопове.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре и кување, укључујући лампе, џепне
лампе и светиљке.
Кл. 14: дагоцени метали и њихове легуре; накит,
драго камење; часовничарски хронометријски
инструменти.
Кл. 16:
шампане ствари и фотографије;
канцеларијски материјал, опрема за писање, хемијске
оловке, пера за наливпера.
Кл. 18: кoжа и имитација коже, укључујући кожне
футроле за ножеве и џепне ножеве; торбе за ношење,
актн-ташне, кофери и путне торбе; торбе за плажу,
торбе за камповање, торбе за куповину, ручне ташне,
путне ташне, школске торбе; руксаци; кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде (које
нису од драгоцених метала) укључујући отвараче за
флаше, вадичепе, чачкалице, топлотно изоловане
посуде за напитке и храну који нису укључени у
друге класе.
Кл. 25: одећа, укључујући спортску одећу; обућа,
укључујући спортску обућу; покривала за главу,
укључујући капе и шешире.
(111) 71236
(210) Ж- 2016-817

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 23.09.2016.
(732) АГРОАРМ ДОО, Батајнички друм 267 б,
11080 Београд-Земун, RS
(540)

Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

INTELLIFISH
(511) Кл. 1: реагенси за лабораторијску употребу;
раствор за третретман ткива, реагенси за прање, и
пуфери за лабораторијску употребу; везивни реагенси за
лабораторијску употребу; хибридизациони пуфери за
лабораторијску употребу; хибридизациони реагенси за
лабораторијску употребу.
Кл. 5: реагенси за медицинску употребу; раствор за
третретман ткива, реагенси за прање, и пуфери за
медицинску употребу; везивни реагенси за
медицинску употребу; хибридизациони пуфери за
медицинску употребу; хибридизациони реагенси за
медицинску употребу.
(111) 71239
(210) Ж- 2015-1388

(181) 18.08.2025.
(220) 18.08.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

ENTEROBIOTIK

(511) Кл. 1: ђубрива.

(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и
животиње, фластери и
материјали за завијање.

(111) 71237
(210) Ж- 2015-1991

(111) 71240
(210) Ж- 2015-1811

VELES
(181) 10.12.2025.
(220) 10.12.2015.
(151) 23.09.2016.
(300) 4-2015-503720 08.07.2015. PH.
(732) Andrea Bates, 1890 Marietta Boulevard, Atlanta
GA 30318, US
(740) Живко Мијатовић анд Партнерс, Светогорска
7, 11000 Београд
(540)

TASTE THE FEELING
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 71238
(210) Ж- 2015-2003

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, Illinois 60018, US

ЗИС / RS / IPO

(181) 06.11.2025.
(220) 06.11.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) BIOCODEX, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг, 4,
11000 Београд
(540)

NEFALGIC НЕФАЛЖИК
(511) Кл. 5: фармацеутски производи за лечење
акутног бола, а нарочито акутних болова у време
постоперативног тока.
(111) 71241
(210) Ж- 2015-1812

(181) 06.11.2025.
(220) 06.11.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) TERMOMONTAŽA D.O.O., Ул. Ослобођења 93,
21201 Руменка, RS
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Ж
(540)

SANS PAKETNA PODSTANICA

(732) Fresh Square d.o.o., Панчевачки пут 38,
Београд, RS
(540)

(511) Кл. 7:
регулатори-делови машина.
Кл. 11: инсталације за грејање воде; котлови за
грејање.
(111) 71242
(210) Ж- 2015-1790

(181) 03.11.2025.
(220) 03.11.2015.
(151) 23.09.2016.
(732) MLADEGS PAK d.o.o., Вијака бб,
78430 Прњавор, BA
(740) Душан. Л. Петошевић, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(531) 25.03.25; 27.01.12; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена
(511) Кл. 29: чисте супе, говеђе супе, супе од поврћа,
супе од зелења, концентрати за супе; павлаке
(млечни производи); чоколадно млеко; конзервирано
воће;
сушено
поврће.
Кл. 30: какао; пића од кафе; кечап; прашак за
колаче, тесто за колаче, мајонез; мирођије; шећер,
екстракт слада за прехрану, ванила; тестенине за
прехрану; пића од чоколаде; зобене пахуљице;
пудинзи;
какао
са
млеком.
Кл. 32:
воћни сокови, воћни концентрати без
алкохола, воћни напици без алкохола.
(111) 71243
(210) Ж- 2015-1978

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) Preduzeće za promet, marketing i posredovanje
INPHARM Co. d.o.o. Beograd, Цара Душана 266,
Земун, RS
(540)

(531) 25.03.25; 27.05.24; 29.01.03
(591) зелена и бела.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тапиока и саго, брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице, сладоледи, шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће,
сосови (као додаци), зачини, лед.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
(111) 71245
(210) Ж- 2015-1980

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) Preduzeće za promet, marketing i posredovanje
INPHARM Co. d.o.o. Beograd, Батајнички друм 23,
Земун, RS
(540)

InVita
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе.
(111) 71246
(210) Ж- 2016-1421

(181) 26.08.2026.
(220) 26.08.2016.
(151) 26.09.2016.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) Павловић Гордана, адвокат, Павловић
Миливоје, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

ZERBAXA
(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(591) тегет.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе.
(111) 71244
(210) Ж- 2015-1985
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(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 26.09.2016.

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71247
(210) Ж- 2015-2033

(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

ЗИС / RS / IPO
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

UNPLUGGED
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија, етерична уља,
козметика; колоњска вода, тоалетна вода, парфимисани
спрејеви за тело; уља, креме и лосиони за кожу; пена за
бријање, гел за бријање, лосиони за пре и после бријања;
талк пудер; препарати за купање и туширање; лосиони за
косу; шампони и балзами; производи за стилизовање
косе; средства за чишћење зуба; препарати за испирање
уста, који нису медицински; дезодоранси; препарати
против знојења за личну употребу; тоалетни препарати,
који нису медицински.
(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

Ж
(591) црна, жута, жуто-златна
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 71250
(210) Ж- 2015-1462

(181) 03.09.2025.
(220) 03.09.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) Carlsberg Italia S.p.A., Via Ramazzoti 12, Lainate MI, IT
(740) Адвокат Алекса Огњановић, Краља Милутина 23,
Београд
(540)

(111) 71248
(210) Ж- 2015-2030

(531) 05.07.02; 25.01.15; 25.05.02; 27.05.10; 27.07.02;
29.01.04; 29.01.15
(591) плава, љубичаста, розе, беж, златна, црна, бела.
(511) Кл. 32: пиво.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71251
(210) Ж- 2015-2058

(531) 23.01.01; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71249
(210) Ж- 2015-586

(181) 09.04.2025.
(220) 09.04.2015.
(151) 26.09.2016.
(732) Светлана Шкорић, Јеврема Грујића 21,
Београд, RS
(740) Ивана Шкорић Калезић, Јеврема Грујића 21,
Београд
(540)

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(300) UK00003133738 28.10.2015. UK.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington Delaware,
19808, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.05; 24.01.19; 26.11.09;
27.05.24; 29.01.15
(591) светло црвена, тамно црвена, бела.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71252
(210) Ж- 2015-2057
(531) 02.03.16; 02.03.20; 25.05.25; 27.05.13; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.04
ЗИС / RS / IPO

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 26.09.2016.
(300) UK00003133742 28.10.2015. UK.
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Ж
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington Delaware,
19808, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(732) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware
Corporation, 345 Park Avenue, New York,
New York 10154, US
(740) Гордана Павловић, адвокат; Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

OPDIVO
(511) Кл. 5:
употребу.

(531) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.05; 24.01.19; 26.11.09;
27.05.24; 29.01.13
(591) тамно плава, бела, црвена.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.

фармацеутски препарати за људску

(111) 71255
(210) Ж- 2015-1292

(181) 31.07.2025.
(220) 31.07.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) Дарко Радовић, IX ударне Војвођанске
бригаде бр. 18, Бачка Паланка, RS
(740) Бранислав Шушњар, Сремска бр. 3, Нови Сад
(540)

(111) 71253
(210) Ж- 2015-1532

(181) 16.09.2025.
(220) 16.09.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) C.C.T.V Centar MАSTER, Mилоша Бандића 16,
11080 Земун, RS
(540)

(531) 26.03.04; 26.03.18; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24;
29.01.13
(591) црвена (#E31D25; C3% M100% Y100% K0%),
црна (#000000; C75% M68% Y67% K90%), бела
(#FFFFFF; C0% M0% Y0% K0%),
(511) Кл. 9: камере за видео надзор; снимачи за
видео надзор (ДВРови, НВРови, ХДЦВИ снимачи);
додатна опрема за видео надзор: кућишта, носачи,
ПоЕ свичеви, адаптери, илуминатори, дистрибутери;
инсталациони материјал за видео надзор: каблови,
конектори; опрема за алармне системе: сирене,
магнетни контакти, инфрацрвене баријере, аудио
мониторинг уређај; пасивна мрежна опрема: рек
ормани, полице за рек ормане, носачи каблова за рек
ормане, остала додатна опрема за рек ормане.
Кл. 37: услуге инсталирања, одржавања и поправки
система за видео надзор и алармних система.
(111) 71254
(210) Ж- 2016-98
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(181) 20.01.2026.
(220) 20.01.2016.
(151) 27.09.2016.

(531) 06.01.04; 26.02.07; 27.05.13; 29.01.13
(591) црна, црвена и бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; услуге ресторана, услуге
хотела,
услуге
кафеа,
услуге
барова.
Кл. 45: услуге он-лајн друштвених мрежа.
(111) 71256
(210) Ж- 2015-1537

(181) 17.09.2025.
(220) 17.09.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Аутопут 22,
Београд, RS
(740) Ана Шушњар, Јованка Терзић, ПРВА
ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Аутопут 22,
11080 Земун- Београд
(540)

(531) 26.11.06; 26.11.11; 27.01.13; 27.07.25; 29.01.01
(591) црвена, наранџаста.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 35: оглашавање, нарочито: рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање.
Кл. 38: телекомуникације, нарочито: емитовање и
пренос телевизијског програма, телевизијских
емисија; телевизијски програм; емитовање радијских
програма; емитовање и пренос програма кабловске
телевизије;
емитовање
аудио-визуелних
и
мултимедијалних садржаја путем интернета; пренос
вести; емитовање филмова и осталих аудиовизуелних
и мултимедијалних садржаја, видео
садржаја; пренос, емитовање и пријем аудио
садржаја, видео садржаја, непокретних и покретних
слика, текста и података, пренос звука, слике и
података путем интернета.
Кл. 41: припремање обуке; разонода, нарочито:
пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа,
каблолвске телевизије, сателитске телевизије и
интернета, продукција емисија и филмова,
продукција програма кабловске телевизије; спортске
и културне активности.
(111) 71257
(210) Ж- 2015-1538

(181) 17.09.2025.
(220) 17.09.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Аутопут 22,
Београд, RS
(740) Ана Шушњар, Јованка Терзић, ПРВА
ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о, Аутопут 22,
11080 Земун- Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.11; 27.01.13;
27.07.25
(511) Кл. 35: оглашавање, нарочито: рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање.
Кл. 38: телекомуникације, нарочито: емитовање и
пренос телевизијског програма, телевизијских
емисија; телевизијски програм; емитовање радијских
програма; емитовање и пренос програма кабловске
телевизије;
емитовање
аудио-визуелних
и

ЗИС / RS / IPO
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мултимедијалних садржаја путем интернета; пренос
вести; емитовање филмова и осталих аудиовизуелних
и мултимедијалних садржаја, видео
садржаја; пренос, емитовање и пријем аудио
садржаја, видео садржаја, непокретних и покретних
слика, текста и података, пренос звука, слике и
података путем интернета.
Кл. 41: припремање обуке; разонода, нарочито:
пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа,
кабловске телевизије, сателитске телевизије и
интернета, продукција емисија и филмова,
продукција програма кабловске телевизије; спортске
и културне активности.
(111) 71258
(210) Ж- 2015-1854

(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) 3M Company, a Delaware corporation, 3M Center,
2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, US
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

SCOTCH-BRITE
(511) Кл. 21: прибор и посуде за употребу у
домаћинству или кухињски прибор и посуде;
производи за чишћење; четке, јастучићи и сунђери за
прање, чишћење и рибање; четке, јастучићи и
сунђери, сви са дршкама, за прање, чишћење и
рибање; крпе за брисање и крпе за чишћење; крпе за
прашину; рукавице за прашину; мопови; метле;
ђубровници; пајалице (за прашину); апарати за
уклањање длачица и длака кућних љубимаца, који
садрже лепљиве траке и њихова допуна; лепљиве
траке и ваљци за уклањање длачица са одеће;
рукавице за употребу у домаћинству; вакуум гума за
отпушавање тоалета; брисачи прозора; држачи за
сунђере и други производи за домаћинство или
кухињу; четке са дозером за сапун; сунђери за прање
судова са дршком и дозером за течност; кофе за
употребу у домаћинству.
(111) 71259
(210) Ж- 2015-1878

(181) 20.11.2025.
(220) 20.11.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
BEOGRAD, Ресавска 66, Београд, RS
(540)
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(531) 18.01.21; 27.05.07; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.13
(591) плава, црна и жута.
(511) Кл. 35: услуге трговине пнеуматицима на
велико и мало.
Кл. 37: услуге поправљања пнеуматика, услуге
инсталирања пнеуматика.
(111) 71260
(210) Ж- 2015-1859

(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

CRUZE PREMIER
(511) Кл. 12: моторна возила и њихови делови.
(111) 71261
(210) Ж- 2015-1867

(181) 19.11.2025.
(220) 19.11.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
P.O.BOX: (309), Ugland House, Grand Cayman KY11104, KY
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(511) Кл. 35: услуге трговине пнеуматицима на
велико и мало.
Кл. 37: услуге поправљања пнеуматика, услуге
инсталирања пнеуматика.
(111) 71263
(210) Ж- 2015-1947

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

SCHOLL DIAMOND CRYSTALS
(511) Кл. 8: ручни алат и прибор за употребу у
домаћинству све за маникир и педикир; ручни алат
за уклањање задебљале коже; ручни алат за пилинг
коже; ротационе главе са турпијом за уклањање
задебљале коже; ротационе главе са турпијом за
пилинг коже; справице за сечење ноктију, турпије за
нокте; турпије за стопала; маказе; пинцете; делови и
прибор за сву горе наведену робу.
(111) 71264
(210) Ж- 2015-1948

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 27.09.2016.

(300) 2015 32209 29.06.2015. AZ.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.03; 27.05.03; 27.05.11
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и нагризање; абразивни
препарати; сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметика; лосиони за косу; пасте за зубе;
детерџенти.
(111) 71262
(210) Ж- 2015-1877

(181) 20.11.2025.
(220) 20.11.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
BEOGRAD, Ресавска 66, Београд, RS
(540)

(531) 18.01.21; 27.03.15; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, црна и бела.
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(531) 26.01.12; 26.01.19; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01
(591) бела, црна, сива.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71265
(210) Ж- 2015-1949

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 27.09.2016.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.11.02; 26.11.09
(591) бела, црна, сива.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71266
(210) Ж- 2015-1879

(181) 20.11.2025.
(220) 20.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Lilly drogerie d.o.o., Жоржа Клемансоа 19,
11000 Београд, RS
(740) Весна М. Гаковић Анђелић, Др. Агостина Нета 22,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 24.13.01; 24.13.22; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.13
(591) светло плава, црна и бела.
(511) Кл. 3:
козметика и козметички препарати,
нарочито козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке, стопала и тело; козметичке креме,
уља, масти, гелови, лосиони, балзами и млека за негу,
чишћење, ревитализацију и релаксацију ногу, лица, тела,
коже главе, косе и ноктију; креме за регенерацију коже
за козметичку употребу; креме за руке за козметичке
потребе; мирисне креме за тело; ароматерапијске креме;
козметичке креме за учвршћивање коже, лица и тела;
креме и гелови за подручје око очију, креме за
учвршћивање коже око очију; хладне козметичке креме
и гелови за тело; козметички препарати за купање;
козметички препарати за мршављење; дерматолошке
креме (немедицинске), заштитне креме, хранљиве креме,
ноћне и дневне креме (немедицинске), креме за
избељивање коже; немедицински препарати за негу
стопала; препарати против стрија (немедицински);
креме и гелови против бора, креме против старења;
креме и балзами за усне (немедицински); креме за
осетљиву кожу; креме и други препарати који садрже
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уље ноћурка (немедицински); креме и други препарати
који садрже невен (немедицински); креме и други
препарати са пантенолом (немедицински); креме,
лосиони и гелови против целулита; хидрантни препарати
(козметика) и хидрантна козметичка средства, нарочито
хидрантне креме, лосиони, гелови и други препарати за
козметичке сврхе; креме за пилинг коже, нарочито креме
за пилинг лица и тела; раствори за чишћење; козметички
препарати за чишћење и негу лица и тела, нарочито
креме, уља, лосиони и препарати за чишћење и
хидратацију коже; млека, гелови, лосиони и креме за
уклањање шминке; мицеларна вода; козметичке креме за
масажу; гелови за масажу који нису за медицинску
употребу; балзами, осим за медицинске сврхе; препарати
за сунчање (козметички), нарочито козметичке креме,
лосиони и други препарати за сунчање; козметичка
средства за заштиту од сунца, нарочито креме, млека и
уља за заштиту од сунца; креме и препарати за негу
након сунчања; препарати за уклањање шминке;
козметичке маске; козметичке оловке; козметички
јастучићи; козметички серуми; немедицински серуми за
кожу; дезодоранси за људе; парфимерија; етеричне
есенције, етерична уља, етарска уља, лосиони за косу;
сапуни; средства за хигијену, санитарни препарати за
личну хигијену који су тоалетни производи; тоалетне
воде; памучни штапићи за козметичке сврхе; соли за
купање које нису за медицинску употребу; марамице
натопљене са козметичким лосионима; марамице
натопљене препаратима за скидање шминке; козметички
препарати за бебе, нарочито лосиони, креме, уља и други
препарати за негу лица, тела, коже главе и косе за бебе
(тоалетни производи), пудери за бебе (тоалетни
производи), шампони за бебе; влажне марамице за бебе,
влажне марамице за бебе за козметичке потребе;
памучни штапићи за козметичке сврхе; памучна вуна за
козметичку употребу, памучни туфери за козметичку
употребу.
Кл. 5:
фармацеутски препарати и супстанце,
нарочито фармацеутске креме, гелови, лосиони,
раствори и други препарати за негу коже,
фармацеутски препарати за негу коже са
пантенолом, фармацеутски препарати против стрија;
препарати за туширање за медицинску намену;
медицинска уља, гелови, масти, лосиони, пудери,
спрејеви и креме за стопала, тело, лице, руке и кожу;
помаде за фармацеутску и медицинску употребу;
медицинске креме, лосиони и други препарати за
негу стопала, тела, лица и коже; препарати за негу
стопала за медицинску употребу, нарочито
медицинске креме за стопала; гелови, креме и
раствори за дерматолошку употребу; препарати за
третман акни, нарочито креме против акни; креме и
балзами за усне (медицински); креме за кожу са
додатком лека; заштитне креме (медицинске); биљне
креме за медицинске потребе; ноћне и дневне креме
(медицинске);
хидрантне
креме
(фармацеутски
123
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производи); гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; антибиотске креме; аналгетске креме и гелови
за локалну примену, креме против болова; терапеутске
креме (медицинске); вишенаменски медицински балзами
против болова; термална вода; тинктуре за употребу у
медицини; серуми; санитарни препарати за употребу у
медицини, нарочито санитарни препарати за личну
хигијену, осим тоалетних; фластери, материјали за
завијање; дезинфекциона средства; марамице натопљене
фармацеутским лосионима и кремама; медицински
препарати за бебе, нарочито медицински лосиони, креме,
уља и други препарати за негу лица, тела, коже главе и
косе за бебе; медицински пудери за бебе; медицински
алкохол; упијајући памук, упијајућа вата; антисептички
памук, вата; препарати за купање за медицинске сврхе,
терапеутски препарати за купање; мелеми за медицинску
употребу; препарати за лечење опекотина, нарочито
препарати против опекотина од сунца; препарати против
жуљева; препарати против промрзлина; термална вода;
линименти
(гелови
за
масажу);
оподелдок;
опотерапијски препарати; хемијски прeпарати за
фармацеутску употребу; јастучићи за чукљеве;
камфорово уље за медицинску употребу; камфор за
медицинску употребу; хигијенски улошци.
Кл. 16: марамице од папира или целулозе, нарочито
марамице од папира или целулозе за бебе, папирне
марамице за употребу у козметичке сврхе, марамице
од папира или целулозе за уклањање шминке.
(111) 71267
(210) Ж- 2015-1886

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Partners, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)
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обућа; ортопедски артикли; ортопедски улошци и
ђонови; делови и прибор за ортопедску обућу.
Кл. 25: обућа; улошци; улошци и ђонови за обућу;
унутрашњи ђонови; чарапе и плетена трикотажа;
делови и прибор за обућу.
(111) 71268
(210) Ж- 2015-1887

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Partners, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

(531) 02.09.19; 09.09.15; 26.01.05; 26.11.25; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08
(591) плава, жута, црна.
(511) Кл. 10: ортопедски, ортотички, педикирски и
апарати и инструменти за негу стопала; ортопедска
обућа; ортопедски артикли; ортопедски улошци и
ђонови; делови и прибор за ортопедску обућу.
Кл. 25: обућа; улошци; улошци и ђонови за обућу;
унутрашњи ђонови; чарапе и плетена трикотажа;
делови и прибор за обућу.
(111) 71269
(210) Ж- 2015-1894

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) METCO DOO NIŠ, Курсулина 23a, 18000 Ниш, RS
(740) Бошко Ристић, Ирена Ранковић, Александра
Благојевић, Александар Куљак, Наташа Куљак и
Милош Савић, 7. јули 15, 18000 Ниш
(540)

(531) 02.09.19; 09.09.15; 26.01.05; 26.11.25; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, жута, бела.
(511) Кл. 10: ортопедски, ортотички, педикирски и
апарати и инструменти за негу стопала; ортопедска
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(531) 06.19.13; 25.01.06; 25.01.19; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, плава, зелена, наранџаста, бела, жута,
сива.
(511) Кл. 29: месо и месне прерађевине, а нарочито
печеница, панчета, врат и пршут.
(111) 71270
(210) Ж- 2016-690

(181) 19.04.2026.
(220) 19.04.2016.
(151) 28.09.2016.
(732) MIP Pharma d.o.o., Угриновачки пут 3. део
број 3, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.02; 27.05.01; 29.01.04
(591) тамноплава
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; лекови за
медицинску употребу; лекови за људску употребу;
антибиотици;
(111) 71271
(210) Ж- 2015-1983

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) DRENIK ND d.o.o., Делиградска 19, 11000
Београд, RS
(540)

Ж
(111) 71273
(210) Ж- 2015-1972

(181) 08.12.2025.
(220) 08.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Стојков Душко, Колешино 76, Општина Ново
Село, Струмица, MK
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,
11000 Београд
(540)

DOMENICA
(511) Кл. 30: брашно и производи од житарица,
пецива и слаткиши, кондиторски производи, суви
колачи, баклаве, тулумбе, колачи, медењаци, халва,
бадем кондиторски; кекс, кекс petit beurre, слаткиши,
брашно за исхрану, ванила (арома); желеи (воћни
желеи) [кондиторски производи направљени], торте,
колачи, крекери, искристалисани шећер за исхрану,
марципан, производи од млевеног брашна; пиринач
(колачи
од
пиринча),
палачинке,
пастиле
(кондиторски готови производи), пралине, какао,
пецива, пролећне ролнице, кондиторски готови
производи, кикирики кондиторски, слаткиши, бадем
кондиторски, тесто за кекс, колачи, фондант
[кондиторски направљени производи], колачи за чај;
чоколада, шербет (залеђени), шећер.
Кл. 35:
дистрибуција; дистрибуција производа;
дистрибуција рекламног и пропагандног материјала;
рекламирање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови.
(111) 71274
(210) Ж- 2015-1971

(531) 01.15.11; 03.01.14; 03.01.28; 05.05.22; 26.04.15;
27.05.17; 29.01.15
(591) сиво сребрна, тегет, бела, наранџаста, жута,
црвена, тамно плава, светло плава, розе.
(511) Кл. 16: тоалетни папир, папирни кухињски
убруси, папирне марамице, папирне салвете.
(111) 71272
(210) Ж- 2015-1979

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Preduzeće za promet, marketing i posredovanje
INPHARM Co. d.o.o. Beograd, Батајнички друм 23,
Земун, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
(511) Кл. 5: фармацеутски производ.

ЗИС / RS / IPO

(181) 08.12.2025.
(220) 08.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Стојков Душко, Колешино 76, Општина Ново
Село, Струмица, MK
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,
11000 Београд
(540)

DOMENIKA
(511) Кл. 30: брашно и производи од житарица, пецива и
слаткиши, кондиторски производи, суви колачи, баклаве,
тулумбе, колачи, медењаци, халва, бадем кондиторски;
кекс, кекс petit beurre, слаткиши, брашно за исхрану,
ванила (арома); желеи (воћни желеи) [кондиторски
производи направљени], торте, колачи, крекери,
искристалисани шећер за исхрану, марципан, производи
од млевеног брашна; пиринач (колачи од пиринча),
палачинке, пастиле (кондиторски готови производи),
пралине, какао, пецива, пролећне ролнице, кондиторски
готови производи, кикирики кондиторски, слаткиши,
бадем кондиторски, тесто за кекс, колачи, фондант
[кондиторски направљени производи], колачи за чај;
чоколада, шербет (залеђени), шећер.

125

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

Ж
Кл. 35:
дистрибуција; дистрибуција производа;
дистрибуција рекламног и пропагандног материјала;
рекламирање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови.
(111) 71275
(210) Ж- 2015-1849

(181) 17.11.2025.
(220) 17.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Binemikom d.o.o., Тоше Јовановића 11, 11000
Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија, Плавша Драго, Плавша Олга, Плавша
Урош, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

BINEMIKOM
(511) Кл. 7: машине и машински алати; мотори и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим
за сувоземна возила); пумпе (делови мотора и
машина), системи пумпи, делови за пумпе, водене
пумпе,
станице
за
пумпање
воде.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и
инструменти за превођење, прекид, транформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије; опрема за обраду података и компјутери;
апарати за гашење пожара, нарочито booster станице
управљане
пресостатима,
микропроцесором,
фреквентним регулатором или hydrovar уређајем за
примену
у
противпожарним
системима.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу
паре,
кување,
хлађење,
сушење, вентилацију, снабдевање водом и за
санитарне сврхе, нарочито постројења за повишење
притиска
воде, booster станице
управљане
пресостатима,
микропроцесором,
фреквентним
регулатором или hydrovar уређајем за санитарну
воду.
(111) 71276
(210) Ж- 2015-1828

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) "Soko Štark" d.o.o. Beograd, Кумодрашка 249,
Београд, RS
(540)

NELA
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
замена кафе, брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи, посластице, сладоледи, мед, чоколада,
бомбоне, кекс, бисквит, вафел производи, флипс.
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(111) 71277
(210) Ж- 2016-1511

(181) 12.09.2026.
(220) 12.09.2016.
(151) 28.09.2016.
(732) "BIOGENESIS" DOO , Спасеније Цане
Бабовић 17, Бачка Топола, RS
(540)

ZLATICID-SP
(511) Кл. 5: инсектицид.
(111) 71278
(210) Ж- 2016-1509

(181) 12.09.2026.
(220) 12.09.2016.
(151) 28.09.2016.
(732) "BIOGENESIS" DOO , Спасеније Цане
Бабовић 17, Бачка Топола, RS
(540)

ŽUPADECI
(511) Кл. 5: инсектицид.
(111) 71279
(210) Ж- 2015-1966

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) "AVIATOR COFFEE" DOO, Булевар
ослобођења 1б, 11319 Крњево, RS
(540)

(531) 05.07.01; 26.04.18; 27.03.01; 27.05.10; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.04
(591) бела, плава.
(511) Кл. 43: услуге кафића, кафетерија, ресторана.
(111) 71280
(210) Ж- 2016-1543

(181) 19.09.2026.
(220) 19.09.2016.
(151) 28.09.2016.
(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor
1, 86, Bulgaria Blvd., Sofia 1680, BG
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

IPERTAZIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, нарочито за
лечење плућне артеријске хипертензије.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 71281
(210) Ж- 2015-1245

(181) 21.07.2025.
(220) 21.07.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Маја Јовановић пр., израда накита Манола,
Светозара Марковића 6, 11000 Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.11; 27.05.13
(511) Кл. 14: прави и лажни накит; наруквице од
коже и имитације коже, огрлице од коже и имитације
коже.
Кл. 18:
кожни каишеви, кожне нити, ташне,
новчаници.
(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

Ж
(540)

EVERGREEN LINE
(511) Кл. 39:
складиштења.

транспортне услуге и услуге

(111) 71284
(210) Ж- 2015-1829

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) WD-40 Manufacturing Company, 1061 Cudahy
Place, San Diego, California 92110, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(111) 71282
(210) Ж- 2015-1739

(531) 15.01.21; 19.03.01; 24.01.01; 29.01.03
(591) жута, црна, сива.
(511) Кл. 2: заштитни премаз за спречавање рђе.
Кл. 3: препарати за уклањање рђе, укључујући
препарате за чишћење контаката; средства за
одмашћивање осим оних која се користе у
производним процесима; средства за чишћење
металних површина.
Кл. 4:
индустријско уље, укључујући уље за
уклањање рђе; уље за подмазивање.
(111) 71285
(210) Ж- 2015-1832

(531) 26.13.01; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) Кл. 3: детерџенти; препарати и супстанце, све
за употребу у перионицама; оплемењивачи рубља,
омекшивачи за веш; препарати за бељење; препарати
за уклањање мрља; сапуни; сапуни за избељивање
текстила; препарати за ручно прање одеће и
текстила; штирак за прање веша; препарати за
чишћење, полирање, рибање и абразивни препарати.
(111) 71283
(210) Ж- 2015-1842

(181) 17.11.2025.
(220) 17.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) EVERGREEN MARINE CORPORATION
(TAIWAN) LTD. (Corporation incorporated under
the laws Taiwan, R.O.C.), 1-4F, No. 166, Sec. 2,
Minsheng E. Road, Taipei 104, Taiwan, CN
(740) Драгослав М. Ристић, Владан Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
ЗИС / RS / IPO

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, Katy,
Texas 77494, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

RECOOL
(511) Кл. 21: преносиве посуде за лед, храну, и пића,
и делови за њих, све за употребу у домаћинству;
преносиви хладњаци за пића и воду; комплети за
ручавање који се састоје од преносивих посуда у
којима је смештено више мањих наменских посуда
као што су пластичне кутије за сендвиче и боце, све
за привремено складиштење хране, пића и других
течности за пиће; боце за замрзавање које се продају
празне; термално изоловане посуде за храну, пиће и
посуде за воду; преносиви хладњаци.
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Ж
(111) 71286
(210) Ж- 2015-1905

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

GRAND CHEROKEE
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71287
(210) Ж- 2015-1906

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

SAHARA
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71288
(210) Ж- 2015-1907

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

OVERLAND
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71291
(210) Ж- 2015-1910

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

RENEGADE
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71292
(210) Ж- 2015-1914

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Welch Foods Inc., A Cooperative, 300 Baker
Avenue, Suite 101, Concord, MA 01742, US
(740) Гордана Павловић, адвокат и Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

COMPASS
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71289
(210) Ж- 2015-1908

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

WRANGLER
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 71290
(210) Ж- 2015-1909

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US

128

(531) 25.01.06; 26.11.13; 27.05.01
(511) Кл. 29: смрзнуто воће, смрзнути јогурт,
обрађено воће у облику воћних грицкалица, џемови
и желеи, воћни премаз, конзервисано воће, и сушено
и конзервисано воће.
Кл. 30: штапићи од смрзнутог сока, слаткиши са
екстрактом сладића (слатког корена), кондиторски
производи.
Кл. 32: воћни сокови, воћни напици, напици и
безалкохолна пића са укусом воћа, концентрати и
сирупи за прављење истих.
(111) 71293
(210) Ж- 2015-1917

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Digital Vision d.o.o. Novi Sad, Хајдук Вељкова 11,
хала 3, 21000 Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 24.15.15; 26.03.04; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.03
(591) светло зелена.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
наутички, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију); апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије; апарати за снимање, пренос или
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података; дискови за снимање; компакт дискови,
DVD дискови и други дигитални медији за снимање;
електронске оловке (за видео-дисплеје); уређаји
(апарати) који се покрећу жетонима; регистар касе;
електричне рачунарске машине; електронске машине
за обраду података; електронски уређаји за обраду
података; наочаре; наочаре за сунце; оквири за
наочаре; футроле за наочаре и наочаре за сунце;
ланци и гајтани за наочаре и наочаре за сунце; лупе;
камере (фотоапарати); радио; телефони и мобилни
телефони; траке за мобилне телефоне; мерне траке;
контролни сатови (уређаји за евиденцију радног
времена); материјали за електричне водове (жице,
каблови); магнети; рачунари; футроле за мобилне
телефоне; маске за мобилне телефоне; маске за
телефоне (посебно прилагођене); аудио-визуелни
уређаји; индикатори за количину; снимљени дискови
са звучним записом; снимљени дискови са видео
записом; дигитални апарати; смартфони (паметни
телефони); торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове;
таблет рачунари; рачунарски софтвер; футроле,
дигитални рамови за фотографије; маске и додаци за
мобилне телефоне, преносне медија плејере, личне
дигиталне асистенте, рачунаре и таблет рачунаре;
софтверске апликације које се могу преузимати за
мобилне телефоне, рачунаре и таблет рачунаре за
дистрибуцију мултимедијалног садржаја који садржи
текст, графику, слике, аудио и/или видео запис; УСБ
прикључци; утикачи, утичнице и други контакти
(електричне везе); батерије, електричне; опрема за
телефонирање без руку (хендс фри); пуњач за
електричне батерије; слушалице; радио апарати;
исправљачи струје; звучници; електрични каблови;
пуњачи батерија; преносници електронских сигнала;
електричне жице; електронске публикације које се
могу преузимати у виду књига, брошура, каталога и
књижица.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа;
животињско крзно; кишобрани; суцобрани и штапови за
ходање; бичеви; сарачка и седларска роба; штапови;
кутије; путни ковчези; путне торбе; путни сандуци;
кофери; путне торбе за одећу и ранчеви; торбе; торбе
које се носе преко рамена; ручне торбе; торбице;
школске торбе; торбице без ручке; торбице које се носе
око зглоба; вечерње торбе; цегери; несесери (празни);
спортске торбе; торбе за плажу; кутије од коже; мали
предмети од коже; новчаници; новчаници за ситан
новац; футроле и држачи за кредитне картице; футроле;
футроле за визит карте; актен ташне и торбе за списе;
држачи и торбе за документа; футроле за кључеве;
футроле за пасоше; футроле за чековне књижице; путне
организатор торбе; држачи за кравате; привесци за
кључеве; алке за кључеве; кожне коверте; кутије,
футроле и торбе за ношење електричних уређаја,
рачунара, таблет рачунара, мобилних телефона,
преносивих медија плејера и личних дигиталних
асистената; делови и опрема за све горе наведене робе.
(111) 71294
(210) Ж- 2015-1916

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Digital Vision d.o.o. Novi Sad, Хајдук Вељкова
11, хала 3, 21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.03.01; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 9: апарати и инструменти научни, наутички,
геодетски, електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију); апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу електричне енергије; апарати за снимање,
пренос или репродуковање звука или слике; магнетни
носачи података; дискови за снимање; компакт дискови,
DVD дискови и други дигитални медији за снимање;
електронске оловке (за видео-дисплеје); уређаји
(апарати) који се покрећу жетонима; регистар касе;
електричне рачунарске машине; електронске машине за
обраду података; електронски уређаји за обраду
података; наочаре; наочаре за сунце; оквири за наочаре;
футроле за наочаре и наочаре за сунце; ланци и гајтани
за наочаре и наочаре за сунце; лупе; камере
(фотоапарати); радио; телефони и мобилни телефони;
траке за мобилне телефоне; мерне траке; контролни
сатови (уређаји за евиденцију радног времена);
материјали за електричне водове (жице, каблови);
магнети; рачунари; футроле за мобилне телефоне; маске
за мобилне телефоне; маске за телефоне (посебно
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прилагођене); аудио-визуелни уређаји; индикатори за
количину; снимљени дискови са звучним записом;
снимљени дискови са видео записом; дигитални апарати;
смартфони (паметни телефони); торбе за лаптопове;
навлаке за лаптопове; таблет рачунари; рачунарски
софтвер; футроле, дигитални рамови за фотографије;
маске и додаци за мобилне телефоне, преносне медија
плејере, личне дигиталне асистенте, рачунаре и таблет
рачунаре; софтверске апликације које се могу
преузимати за мобилне телефоне, рачунаре и таблет
рачунаре за дистрибуцију мултимедијалног садржаја
који садржи текст, графику, слике, аудио и/или видео
запис; УСБ прикључци; утикачи, утичнице и други
контакти (електричне везе); батерије, електричне; опрема
за телефонирање без руку (хендс фри); пуњач за
електричне батерије; слушалице; радио апарати;
исправљачи струје; звучници; електрични каблови;
пуњачи батерија; преносници електронских сигнала;
електричне жице; електронске публикације које се могу
преузимати у виду књига, брошура, каталога и књижица.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа;
животињско крзно; кишобрани; суцобрани и
штапови за ходање; бичеви; сарачка и седларска
роба; штапови; кутије; путни ковчези; путне торбе;
путни сандуци; кофери; путне торбе за одећу и
ранчеви; торбе; торбе које се носе преко рамена;
ручне торбе; торбице; школске торбе; торбице без
ручке; торбице које се носе око зглоба; вечерње
торбе; цегери; несесери (празни); спортске торбе; торбе
за плажу; кутије од коже; мали предмети од коже;
новчаници; новчаници за ситан новац; футроле и
држачи за кредитне картице; футроле; футроле за визит
карте; актен ташне и торбе за списе; држачи и торбе за
документа; футроле за кључеве; футроле за пасоше;
футроле за чековне књижице; путне организатор торбе;
држачи за кравате; привесци за кључеве; алке за
кључеве; кожне коверте; кутије, футроле и торбе за
ношење електричних уређаја, рачунара, таблет
рачунара, мобилних телефона, преносивих медија
плејера и личних дигиталних асистената; делови и
опрема за све горе наведене робе.
(111) 71295
(210) Ж- 2015-533

(181) 30.03.2025.
(220) 30.03.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) CORE DISTRIBUTION DOO, Омладинских
бригада 90б, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.07.21; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.13
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(591) црвена, светло зелена, тамно зелена, бела
(pantone 199C, pantone 361C, pantone 356C)
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; ђубрива; смеше за гашење ватре;
препарати за каљење и заваривање; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају
у индустрији.
Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 7: машине и машински алати, наиме: 3D
штампачи; алати (делови машина); алтернатори;
апарати за дизање; апарати за електролучно резање;
апарати за прављење газиране воде; апарати за
намотавање, механичко; апарати за прављење
газираних пића; апарати за прање; апарати за точење
пива под притиском; апарати за чишћење,
ацетиленски; брисачи електрични, за кућну
употребу; бућкалице за маслац; ваздушне пумпе за
акваријуме; ваздушне четке за наношење боје;
ваздушни кондензатори; вакумске пумпе (машине);
вентилатори за машине и моторе; вентили (делови
машина); вентили под притиском (делови машина);
винске пресе; витла или калемови (делови машина);
воденични камен; грејачи воде (делови машина);
држачи (делови машина); електричне машине за
заваривање; електричне машине и апарати за
полирање воском; електрични апарати за затварање,
паковање пластике; калупи (делови машина); кесе за
усисиваче; књиговезачке машине и апарати за
индустријску употребу; компресори; кондензатори
на
ваздух;
машине
за
бојење;
машине,
електромеханичке, за припремање пића; машине за
затварање флаша; машине за избељивање; машине за
млевење; машине за млевење брашна; машине за
млекарство; машине за мућење путера; машине за
наношење лепљивих трака; машине за оштрење;
машине за обраду дрвета; машине за обраду стакла;
машине за папир; машине за паковање; машине за
печаћење за индустријску употребу; машине за пиво;
машине за прављење папира; машине за прављење
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конопца; машине за прераду дувана; машине за
прераду коже; машине за прераду пластике; машине
за прераду руда; машине за прераду уља; машине за
производњу минералне воде; машине за производњу
млечних производа; машине за пуњење флаша;
машине за сечење; машине за сечење хлеба; машине
за стругање поврћа; машине за филтрирање; машине
за штампање са клишеом; машине и апарати за
чишћење, електрични; машински алати; миксери,
електрични; млинови за кафу, којима се не управља
ручно; млинови за бибер којима се не управља
ручно; млинови за употребу у домаћинству, којима
се не управља ручно; млинови (машине); ножеви,
електрични; наставци за усисиваче за распршивање
парфема и дезинфекционих средстава; прерађивачи
хране, електрични; пресе за воће, електричне, за
употребу у домаћинству; пресе за грожђе; пумпе за
пиво; пумпе (машине); сепаратори воде; сепаратори
млека/павлаке; усисивачи за прашину; штампарске
машине; штампарске плоче; мотори и погонске
машине (осим за сувоземна возила); машинске
спојнице и трансмисиони елементи (осим за
сувоземна возила); пољопривредне справе осим оних
којима се ручно управља; инкубатори за јаја;
аутоматске машине за продају.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре, и
производи од драгоцених метала са превлаком од
њих, наиме: алке од племенитих метала за кључеве;
амајлије
(накит);
анкери
(часовничарство);
бројчаници (часовничарство); брошеви (накит);
будилници; главни сатови; дијаманти; драго камење;
дугмад за манжетне; златне нити, накит; игле за
кравату; игле (накит); клатна (часовничарство);
копче за накит; кристали за сатове; кутије за накит;
кутије од племенитих метала; кутије за излагање
сатова; кутије за излагање накита; кућишта за сатове
и часовнике; ланчићи (накит); легуре од племенитих
метала; материјали за накит; медаљони (накит);
механизми за сатове; минђуше; накит; накит од
бижутерије; накит од жутог ћилибара; накит од
слоноваче; наруквице (накит); огрлице (накит);
опруге за сатове; перле, накит; платина (метал);
полу-драго камење; привесци за кључеве (обични
или украсни); привесци (накит); прстење (накит);
ручни часовници; сатови; сатови и часовници,
електрични; спинели (драго камење); сребрне нити
(накит); торбице за накит; украси, накит; украси од
црног ћилибара; украсне игле; хронографи (сатови);
хронометри;
хронометријски
инструменти;
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хроноскопи; часовници; шнале за кравате;
штоперице; накит, драго камење; часовничарски и
хронометријски
инструменти;
производи
од
драгоцених метала или са превлаком од њих.
Кл. 16: хартија, картон и производи од њих, наиме:
албуми; алманаси; амбалажа за флаше од картона
или папира; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира (за канцеларијску
употребу); атласи; бележнице; билтени; блокови за
цртање; блокови (канцеларијски материјал); бочице
за мастило; брисачи за налив пера; бројанице;
бројеви (штампарски); ваучери; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; водене боје (сликарске);
восак за калупе, који није за зубарску употребу;
восак за печаћење; воштани папир; вреће за ђубре
(од папира или пластике); врећице (коверте, кесе) од
папира или пластике, за паковање; глутен (лепак) за
папир или употребу у домаћинству; гравуре;
гумиране траке за лепљење папира; гумиране траке
(канцеларијски материјал); гумице (еластичне траке)
за канцеларије; гумице за брисање; дијаграми;
дописнице, разгледнице; држачи за оловке; држачи
оловака; држачи списа, докумената (канцеларијски
прибор);
држачи
страница
књига;
електрокардиографски папир; жигови (печати);
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
јастучићи за мастило; јастучићи за печате;
календари; канцеларијски материјал; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; карбон папир; карте;
картон; картонске кутије за шешире; касете, ормани,
за
канцеларије;
каталози;
клишеи;
књиге;
књиговезачка
платна;
књиговезачке
корице;
књиговодствене књиге; књижице; књиговезачки
материјал; књиговезачки конопци; коверте; комплети
за цртање; конусне папирне кесе; коректорске траке
(канцеларијски прибор); кутије од картона или
хартије; кутије са бојама (производи који се користе
у школама); лепак за канцеларијску или кућну
употребу; лепљиве врпце за папир или употребу у
домаћинству; летци, флајери; листови папира
(канцеларијски); магазини (периодични); манжетне
за држање прибора за писање; марамице од папира;
маркери за књиге; маркери (писаћи прибор);
мастило; материјал за паковање направљен од
скроба; машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске; музичке честитке, разгледнице;
налепнице (канцеларијски прибор); налепнице, које
нису од текстила; наливпера; наливпера и хемијске
оловке (канцеларијски прибор); несесери са
прибором за писање; новине; ножеви за папир
(канцеларијски прибор); овлаживачи врхова прстију
(канцеларисјки прибор); овлаживачи за лепљење
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коверти (канцеларијски реквизити); огласни панои
од папира или картона; оловке; омотачи за флаше од
картона или папира; омоти за папир; омоти
(канцеларијски материјал); папир; папир за
копирање; папир за писање; папир за увијање;
папирне копче; папирне кутије за крем; папирне
марамице за уклањање шминке; папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне посуде;
папирне траке; папирни и картонски материјали за
паковање (пуњење, облагање); папирни омоти за
саксије; папирни филтери за кафу; папир од пулпе,
дрвене масе; паус папир; пера; пера за туш;
пергамент; плакати од папира или картона; планови,
пројекти;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; пластичне фолије за
омотавање; плочице са хватаљком за листове папира;
подлоге за писање; подметачи за пивске чаше;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од папира; подупирачи за књиге;
портикле од папира; постери; прекривачи столова од
папира; приручници; пробадачи (канцеларијски
материјал); производи за брисање; проспекти;
свеске; светлећи папир; скробне пасте (лепила) за
папир или употребу у домаћинству; спајалице;
спојени рамови (штампарски); сребрни папир;
столњаци од папира; стоне салвете од папира; тоалет
папир; траке за везивање (књиговезачке); траке за
цигаре, за увијање цигарета; тубе од картона; убруси
за лице од папира; убруси од папира; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе (канцеларијски
прибор); фасцикле (канцеларијски материјал);
филтер папир; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране; формулари
(штампани); фото-гравуре; фотографије (штампане);
честитке, разгледнице; челична слова (клишеи);
шаблони, матрице за умножавање; шаблони (од
папира); школска опрема (свеске и прибор за
писање); штампане публикације; штампане ствари;
штампани материјал (висока штампа); штампани
роковници; штампарска слова; штампарске реглете;
штампарски бланкети, који нису од текстила;
штампарски бројеви и слова; штампарски комплети,
покретни (канцеларијски реквизит); штампане
ствари; књиговезачки материјал; фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
производи од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог
прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, шкољки,
ћилибара, седефа, морске пене и замене свих ових
материјала, или од пластике, наиме: алке за завесе;
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алке, неметалне, за кључеве; бамбус; браве, које нису
од метала, за возила; браве, неелектричне, које нису од
метала; бурад, која нису од метала; бурад од дрвета за
претакање вина; вешалица за одећу; високе столице за
бебе; витрине (намештај); врата за намештај;
граничници за врата, неметални и не од гуме;
граничници за прозоре, не од метала или гуме; даске за
сечење (табле); декоративни јастучићи; декорације од
пластике за храну; делови од дрвета за намештај;
дивани и софе; дрвене траке; држачи завеса, који нису
од текстила; држачи за пешкире, неметални,
причвршћени; дршке за алат, које нису од метала;
дршке за косе, које нису од метала; дршке за метле,
неметалне; дршке за ножеве, који нису од метала;
дугмад, неметална; душеци; жута амбра, ћилибар;
завеса од перли, украсна; завесе од бамбуса; завесе од
дрва плетене (покућство); завртњи, неметални;
запушачи, неметални; запушачи од плуте; затварачи
врата, неметални; затварачи за прозоре, неметални;
затварачи са навојем, неметални, за флаше; звона за
врата неметална, не-електрична; јастуци; канабе;
канцеларијски намештај; канцеларијски столови;
канцеларијски столови за стајање; кваке, које нису од
метала; кинетичке скулптуре (декорација); китова кост,
необрађена или полуобрађена; књиге-полице за књиге;
колевке од прућа; колица за сервирање чаја; комоде;
конструкције кревета; корпе за рибу; корпе, неметалне;
корпе, пекарске, за хлеб; кочићи за биљке или дрвеће;
кревети; креденци за посуђе; кутије за алате, неметалне,
празне; кутије за излагање накита; кутије од дрвета или
пластике; мердевине, од дрвета или пластике;
намештај; намештај од метала; наслони за главу
(намештај); наслоњаче, лежаљке; натписи од дрвета
или пластике; огледала; оградице за бебе; оквири
кревета (дрвени); опрема за врата, неметална; опрема за
кревете, неметална; опрема за намештај, неметална;
ормани, креденци; палете за претовар робе, које нису
од метала; палете за утовар, које нису од метала;
папирне ролетне, застори; писаћи столови; плакати од
дрвета или пластике; плетарски радови, од прућа;
плетенице од сламе; плута за флаше; подлоге за
спавање; поклопци за флаше, неметални; поклопци,
неметални; полице; полице за намештај; послужавници,
неметални; полице (намештај); посуде, пластичне за
амбалажу; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете,
осим постељине; радни сто, клупа; рамови за слике;
ратан, трска; ручна огледала (тоалетна огледала);
сандуци, гајбе; сандуци за играчке; сандуци за месо,
који нису од метала; сандуци који нису од метала;
сандучићи за писма, не од метала или зидани;
слоновача, непрерађена или полупрерађена; сребрно
стакло (огледала); сталак за убрусе (намештај); сталци
за боце; сталци за новине; сталци за читање, пултови;
сталци (намештај); сталци, постоља, штандови; сто,
клупа (намештај); столице; столови; столови од
метала; табле за поруке; тоалетни сточићи; трска
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(материјал за плетење); фотеље; чепови за боце,
неметални; чивилуци; школски намештај; шкољке;
штандови; штандови за новине.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде,
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна; непрерађено или полупрерађено
стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 22: ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице
од цираде, цираде, једра, вреће (џакови) и торбе (које
нису укључене у друге класе); материјали за пуњење
мадраца (осим од гуме или пластике); сирови
влакнасти текстилни материјали.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли; украси за јелке.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 40: обрађивање материјала, наиме: бојење коже;
бојење тканина; гњечење воћа; галванизација;
вулканизација (обрађивање материјала); гравирање;
дезодорисање ваздуха; димљење хране; дување
стакла; завршна обрада папира; завршна обрада
текстила; замрзавање хране; заштита текстила од
мољаца; конзервисање намирница и пића; млевење;
млевење брашна; обрада воде; обрада дрвета; обрада
папира; обрада тканина; обрађивање коже;
обрађивање метала; освежавање ваздуха; печење
грнчарије; услуге пречишћавања; штампање;
штампање
узорака;
штампање
фотографија.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
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Ж
(111) 71296
(210) Ж- 2015-532

(181) 30.03.2025.
(220) 30.03.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) CORE DISTRIBUTION DOO, Omladinskih
brigada 90b, 11070 Novi Beograd, RS
(540)

(531) 05.07.21; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.13
(591) црвена, светло зелена, тамно зелена, бела.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; ђубрива; смеше за гашење ватре;
препарати за каљење и заваривање; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају
у индустрији.
Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 7: машине и машински алати, наиме: 3D
штампачи; алати (делови машина); алтернатори;
апарати за дизање; апарати за електролучно резање;
апарати за прављење газиране воде; апарати за
намотавање, механичко; апарати за прављење
газираних пића; апарати за прање; апарати за точење
пива под притиском; апарати за чишћење,
ацетиленски; брисачи електрични, за кућну
употребу; бућкалице за маслац; ваздушне пумпе за
акваријуме; ваздушне четке за наношење боје;
ваздушни кондензатори; вакумске пумпе (машине);
вентилатори за машине и моторе; вентили (делови
машина); вентили под притиском (делови машина);
винске пресе; витла или калемови (делови машина);
воденични камен; грејачи воде (делови машина);
држачи (делови машина); електричне машине за
заваривање; електричне машине и апарати за
полирање воском; електрични апарати за затварање,
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паковање пластике; калупи (делови машина); кесе за
усисиваче; књиговезачке машине и апарати за
индустријску употребу; компресори; кондензатори
на
ваздух;
машине
за
бојење;
машине,
електромеханичке, за припремање пића; машине за
затварање флаша; машине за избељивање; машине за
млевење; машине за млевење брашна; машине за
млекарство; машине за мућење путера; машине за
наношење лепљивих трака; машине за оштрење;
машине за обраду дрвета; машине за обраду стакла;
машине за папир; машине за паковање; машине за
печаћење за индустријску употребу; машине за пиво;
машине за прављење папира; машине за прављење
конопца; машине за прераду дувана; машине за
прераду коже; машине за прераду пластике; машине
за прераду руда; машине за прераду уља; машине за
производњу минералне воде; машине за производњу
млечних производа; машине за пуњење флаша;
машине за сечење; машине за сечење хлеба; машине
за стругање поврћа; машине за филтрирање; машине
за штампање са клишеом; машине и апарати за
чишћење, електрични; машински алати; миксери,
електрични; млинови за кафу, којима се не управља
ручно; млинови за бибер којима се не управља
ручно; млинови за употребу у домаћинству, којима
се не управља ручно; млинови (машине); ножеви,
електрични; наставци за усисиваче за распршивање
парфема и дезинфекционих средстава; прерађивачи
хране, електрични; пресе за воће, електричне, за
употребу у домаћинству; пресе за грожђе; пумпе за
пиво; пумпе (машине); сепаратори воде; сепаратори
млека/павлаке; усисивачи за прашину; штампарске
машине; штампарске плоче; мотори и погонске
машине (осим за сувоземна возила); машинске
спојнице и трансмисиони елементи (осим за
сувоземна возила); пољопривредне справе осим оних
којима се ручно управља; инкубатори за јаја;
аутоматске машине за продају.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре, и
производи од драгоцених метала са превлаком од
њих, наиме: алке од племенитих метала за кључеве;
амајлије
(накит);
анкери
(часовничарство);
бројчаници (часовничарство); брошеви (накит);
будилници; главни сатови; дијаманти; драго камење;
дугмад за манжетне; златне нити, накит; игле за
кравату; игле (накит); клатна (часовничарство);
копче за накит; кристали за сатове; кутије за накит;
кутије од племенитих метала; кутије за излагање
сатова; кутије за излагање накита; кућишта за сатове
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и часовнике; ланчићи (накит); легуре од племенитих
метала; материјали за накит; медаљони (накит);
механизми за сатове; минђуше; накит; накит од
бижутерије; накит од жутог ћилибара; накит од
слоноваче; наруквице (накит); огрлице (накит);
опруге за сатове; перле, накит; платина (метал);
полу-драго камење; привесци за кључеве (обични
или украсни); привесци (накит); прстење (накит);
ручни часовници; сатови; сатови и часовници,
електрични; спинели (драго камење); сребрне нити
(накит); торбице за накит; украси, накит; украси од
црног ћилибара; украсне игле; хронографи (сатови);
хронометри;
хронометријски
инструменти;
хроноскопи; часовници; шнале за кравате;
штоперице; накит, драго камење; часовничарски и
хронометријски
инструменти;
производи
од
драгоцених метала или са превлаком од њих.
Кл. 16: хартија, картон и производи од њих, наиме:
албуми; алманаси; амбалажа за флаше од картона
или папира; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира (за канцеларијску
употребу); атласи; бележнице; билтени; блокови за
цртање; блокови (канцеларијски материјал); бочице
за мастило; брисачи за налив пера; бројанице;
бројеви (штампарски); ваучери; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; водене боје (сликарске);
восак за калупе, који није за зубарску употребу;
восак за печаћење; воштани папир; вреће за ђубре
(од папира или пластике); врећице (коверте, кесе) од
папира или пластике, за паковање; глутен (лепак) за
папир или употребу у домаћинству; гравуре;
гумиране траке за лепљење папира; гумиране траке
(канцеларијски материјал); гумице (еластичне траке)
за канцеларије; гумице за брисање; дијаграми;
дописнице, разгледнице; држачи за оловке; држачи
оловака; држачи списа, докумената (канцеларијски
прибор);
држачи
страница
књига;
електрокардиографски папир; жигови (печати);
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
јастучићи за мастило; јастучићи за печате;
календари; канцеларијски материјал; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; карбон папир; карте;
картон; картонске кутије за шешире; касете, ормани,
за
канцеларије;
каталози;
клишеи;
књиге;
књиговезачка
платна;
књиговезачке
корице;
књиговодствене књиге; књижице; књиговезачки
материјал; књиговезачки конопци; коверте; комплети
за цртање; конусне папирне кесе; коректорске траке
(канцеларијски прибор); кутије од картона или
хартије; кутије са бојама (производи који се користе
у школама); лепак за канцеларијску или кућну
употребу; лепљиве врпце за папир или употребу у
домаћинству; летци, флајери; листови папира
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(канцеларијски); магазини (периодични); манжетне
за држање прибора за писање; марамице од папира;
маркери за књиге; маркери (писаћи прибор);
мастило; материјал за паковање направљен од
скроба; машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске; музичке честитке, разгледнице;
налепнице (канцеларијски прибор); налепнице, које
нису од текстила; наливпера; наливпера и хемијске
оловке (канцеларијски прибор); несесери са
прибором за писање; новине; ножеви за папир
(канцеларијски прибор); овлаживачи врхова прстију
(канцеларисјки прибор); овлаживачи за лепљење
коверти (канцеларијски реквизити); огласни панои
од папира или картона; оловке; омотачи за флаше од
картона или папира; омоти за папир; омоти
(канцеларијски материјал); папир; папир за
копирање; папир за писање; папир за увијање;
папирне копче; папирне кутије за крем; папирне
марамице за уклањање шминке; папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне посуде;
папирне траке; папирни и картонски материјали за
паковање (пуњење, облагање); папирни омоти за
саксије; папирни филтери за кафу; папир од пулпе,
дрвене масе; паус папир; пера; пера за туш;
пергамент; плакати од папира или картона; планови,
пројекти;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; пластичне фолије за
омотавање; плочице са хватаљком за листове папира;
подлоге за писање; подметачи за пивске чаше;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од папира; подупирачи за књиге;
портикле од папира; постери; прекривачи столова од
папира; приручници; пробадачи (канцеларијски
материјал); производи за брисање; проспекти;
свеске; светлећи папир; скробне пасте (лепила) за
папир или употребу у домаћинству; спајалице;
спојени рамови (штампарски); сребрни папир;
столњаци од папира; стоне салвете од папира; тоалет
папир; траке за везивање (књиговезачке); траке за
цигаре, за увијање цигарета; тубе од картона; убруси
за лице од папира; убруси од папира; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе (канцеларијски
прибор); фасцикле (канцеларијски материјал);
филтер папир; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране; формулари
(штампани); фото-гравуре; фотографије (штампане);
честитке, разгледнице; челична слова (клишеи);
шаблони, матрице за умножавање; шаблони (од
папира); школска опрема (свеске и прибор за
писање); штампане публикације; штампане ствари;
штампани материјал (висока штампа); штампани
роковници; штампарска слова; штампарске реглете;
штампарски бланкети, који нису од текстила;
штампарски бројеви и слова; штампарски комплети,
ЗИС / RS / IPO
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покретни (канцеларијски реквизит); штампане
ствари; књиговезачки материјал; фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
производи од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог
прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, шкољки,
ћилибара, седефа, морске пене и замене свих ових
материјала, или од пластике, наиме: алке за завесе;
алке, неметалне, за кључеве; бамбус; браве, које нису
од метала, за возила; браве, неелектричне, које нису
од метала; бурад, која нису од метала; бурад од
дрвета за претакање вина; вешалица за одећу; високе
столице за бебе; витрине (намештај); врата за
намештај; граничници за врата, неметални и не од
гуме; граничници за прозоре, не од метала или гуме;
даске за сечење (табле); декоративни јастучићи;
декорације од пластике за храну; делови од дрвета за
намештај; дивани и софе; дрвене траке; држачи
завеса, који нису од текстила; држачи за пешкире,
неметални, причвршћени; дршке за алат, које нису
од метала; дршке за косе, које нису од метала; дршке
за метле, неметалне; дршке за ножеве, који нису од
метала; дугмад, неметална; душеци; жута амбра,
ћилибар; завеса од перли, украсна; завесе од
бамбуса; завесе од дрва плетене (покућство);
завртњи, неметални; запушачи, неметални; запушачи
од плуте; затварачи врата, неметални; затварачи за
прозоре, неметални; затварачи са навојем,
неметални, за флаше; звона за врата неметална, неелектрична;
јастуци;
канабе;
канцеларијски
намештај; канцеларијски столови; канцеларијски
столови за стајање; кваке, које нису од метала;
кинетичке скулптуре (декорација); китова кост,
необрађена или полуобрађена; књиге-полице за
књиге; колевке од прућа; колица за сервирање чаја;
комоде; конструкције кревета; корпе за рибу; корпе,
неметалне; корпе, пекарске, за хлеб; кочићи за биљке
или дрвеће; кревети; креденци за посуђе; кутије за
алате, неметалне, празне; кутије за излагање накита;
кутије од дрвета или пластике; мердевине, од дрвета
или пластике; намештај; намештај од метала;
наслони за главу (намештај); наслоњаче, лежаљке;
натписи од дрвета или пластике; огледала; оградице
за бебе; оквири кревета (дрвени); опрема за врата,
неметална; опрема за кревете, неметална; опрема за
намештај, неметална; ормани, креденци; палете за
претовар робе, које нису од метала; палете за утовар,
које нису од метала; папирне ролетне, застори;
писаћи столови; плакати од дрвета или пластике;
плетарски радови, од прућа; плетенице од сламе;
плута за флаше; подлоге за спавање; поклопци за
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флаше, неметални; поклопци, неметални; полице;
полице за намештај; послужавници, неметални;
полице (намештај); посуде, пластичне за амбалажу;
прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим
постељине; радни сто, клупа; рамови за слике; ратан,
трска; ручна огледала (тоалетна огледала); сандуци,
гајбе; сандуци за играчке; сандуци за месо, који нису
од метала; сандуци који нису од метала; сандучићи
за писма, не од метала или зидани; слоновача,
непрерађена или полупрерађена; сребрно стакло
(огледала); сталак за убрусе (намештај); сталци за
боце; сталци за новине; сталци за читање, пултови;
сталци (намештај); сталци, постоља, штандови; сто,
клупа (намештај); столице; столови; столови од
метала; табле за поруке; тоалетни сточићи; трска
(материјал за плетење); фотеље; чепови за боце,
неметални; чивилуци; школски намештај; шкољке;
штандови;
штандови
за
новине.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде,
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна; непрерађено или полупрерађено
стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 22: ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице
од цираде, цираде, једра, вреће (џакови) и торбе (које
нису укључене у друге класе); материјали за пуњење
мадраца (осим од гуме или пластике); сирови
влакнасти текстилни материјали.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли; украси за јелке.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 40: обрађивање материјала, наиме: бојење коже;
бојење тканина; гњечење воћа; галванизација;
вулканизација (обрађивање материјала); гравирање;
дезодорисање ваздуха; димљење хране; дување
стакла; завршна обрада папира; завршна обрада
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текстила; замрзавање хране; заштита текстила од
мољаца; конзервисање намирница и пића; млевење;
млевење брашна; обрада воде; обрада дрвета; обрада
папира; обрада тканина; обрађивање коже;
обрађивање метала; освежавање ваздуха; печење
грнчарије; услуге пречишћавања; штампање;
штампање
узорака;
штампање
фотографија.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
(111) 71297
(210) Ж- 2015-1123

(181) 08.07.2025.
(220) 08.07.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) DELTA SPORT DOO BEOGRAD, Милентија
Поповића 7в, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.03.01; 27.01.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, црвена.
(511) Кл. 14: накит, драго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 18: кожа и имитација коже, животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема
Кл. 23: пређа и конац, за текстилну употребу.
Кл. 24: текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; прекривачи за кревете;
прекривачи за столове.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71298
(210) Ж- 2015-1913

(181) 25.11.2025.
(220) 25.11.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur, IS
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
ЗИС / RS / IPO
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(540)

PULMOPRESIL
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 71299
(210) Ж- 2015-2007

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 28.09.2016.
(732) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.07; 27.05.13; 27.05.21
(511) Кл. 5: биолошки реагенси и хемијски реагенси
за медицинску употребу; медицински дијагностички
тестови за испитивање телесних течности и ткива
који се користе за откривање, праћење и/или
предикцију болести или других стања, обољења,
нивоа хормона, нивоа лекова, реакције на лекове,
ефикасности функције органа, и/или реакције на
терапију; патрони који садрже медицинске
дијагностичке реагенсе за употребу у анализаторима
крви, хематолошким анализаторима и анализаторима
за мерење, испитивање и анализу телесне течности;
дијагностички препарати за медицинску употребу;
сетови за дијагностичко тестирање који се састоје од
медицинских дијагностичких реагенаса и тестова за
испитивање у области медицинске дијагностике.
Кл. 9: лабораторијски анализатори за испитивање и
комерцијални лабораторијски анализатори за
мерење, испитивање и анализу крви, телесне
течности и/или ткива; лабораторијски инструменти
за ин витро дијагностичко испитивање и/или
анализу; лабораторијска опрема за употребу у
области медицинске дијагностике, наиме, сетови за
лабораторијско испитивање и прикупљање који се
користе за ин витро дијагностику; молекуларни
дијагностички
системи
за
откривање,
квантификовање, идентификацију и функционалну
анализу
нуклеинских
киселина,
генетског
материјала, инфективних агенаса и/или патогена који
се састоје од секвенцера, спектрометра, сензора и
рачунара; аутоматизовани клинички молекуларни
инструменти као што су секвенцери, спектрометри,
сензори и рачунари; лабораторијски инструменти за
скрининг и идентификацију микроба; лабораторијски

ЗИС / RS / IPO

Ж
апарати за генотипизацију, анализе експресије гена,
молекуларно снимање, и анализу ДНК секвенци;
молекуларни дијагностички системи који се састоје од
секвенцера, спектрометра, сензора и рачунара, за
анализу секвенци нуклеинске киселине, нуклеинске
киселине, генетског материјала, инфективних агенаса
или патогена; аутоматизовани клинички молекуларни
лабораторијски инструменти, наиме, хомогенизатори;
лабораторијски инструменти за узимање узорака;
лабораторијски
инструменти
за
скрининг
и
идентификацију микроба; лабораторијски апарати,
наиме, молекуларни дијагностички сензори за анализу
секвенци нуклеинске киселине, нуклеинске киселине,
генетског материјала, инфективних агенаса и/или
патогена; рачунарски хардвер и софтвер за употребу у
области медицинске дијагностике; рачунарски софтвер и
хардвер за употребу у лабораторијама; рачунарски
софтвер и хардвер за медицинске дијагностичке
инструменте; рачунарски софтвер и хардвер који
подржава медицинске дијагностичке инструменте;
рачунарски софтвер и хардвер за хематолошке
анализаторе, анализаторе за клиничку хемију,
имунохемијске
анализаторе,
инструменте
за
скрининг крви и инструменте за испитивање крви,
телесне течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер за подешавање медицинских дијагностичких
инструмената; рачунарски софтвер и хардвер који
подржава хематолошке анализаторе, анализаторе за
клиничку хемију, имунохемијске анализаторе,
инструменте за скрининг крви и инструменте за
испитивање крви, телесне течности и ткива;
рачунарски софтвер и хардвер за подешавање
хематолошких анализатора, анализатора за клиничку
хемију, имунохемијских анализатора, инструмената
за скрининг крви и система за испитивање крви,
телесне течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер
за
праћење
рада
медицинских
дијагностичких инструмената; рачунарски софтвер и
хардвер за праћење рада хематолошких анализатора,
анализатора за клиничку хемију, имунохемијских
анализатора, инструмената за скрининг крви и
система за испитивање крви, телесне течности и
ткива; електронски интерфејсинг података за
медицинске дијагностичке инструменте; електронски
интерфејсинг података за хематолошке анализаторе,
анализаторе за клиничку хемију, имунохемијске
анализаторе, инструменте за скрининг крви, и
системе за испитивање крви, телесних течности и
ткива; рачунарски софтвер и хардвер за управљање
интерфејсом између медицинских дијагностичких
инструмената; рачунарски софтвер и хардвер за
управљање интерфејсом између лабораторијских
инструмената; рачунарски софтвер и хардвер за
решавање проблема у вези са медицинским
дијагностичким инструментима; рачунарски софтвер
и хардвер за решавање проблема у вези са
137

Ж
лабораторијским
инструментима;
рачунарски
софтвер и хардвер за обраду података код
дијагностичко медицинског испитивања; рачунарски
софтвер и хардвер за обраду података лабораторија;
рачунарски софтвер и хардвер за употребу у
медицинским
дијагностичким
испитивањима;
рачунарски софтвер и хардвер за идентификацију и
анализу секвенци нуклеинске киселине, нуклеинске
киселине за идентификацију патогена, карактеристика
отпорности на лекове и форензичких профила;
рачунарски софтвер за фронт-енд процесовање,
контролу инструмената, анализу података и
извештавање
за
инструменте
молекуларне
дијагностике; електронске публикације, наиме,
упутства за монтажу у упутства за употребу ин витро
дијагностичких
инструмената,
лабораторијски
аутоматизовани системи снимљени на рачунарским
средствима, и повезани софтвер.
Кл. 10: хематолошки анализатори намењени за
медицинску дијагностичку употребу; анализатори за
клиничку хемију намењени за медицинску
дијагностичку употребу за испитивање телесних
течности; имунохемијски анализатори за медицинску
дијагностичку употребу; инструменти за скрининг
крви за медицинску употребу; медицински
дијагностички
инструменти
за
ин
витро
дијагностичко
испитивање
и/или
анализе;
молекуларни дијагностички инструменти за анализу
телесних течности; медицински дијагностички
инструменти, наиме, инструменти за једнократно
узимање узорака, опрема за припрему узорака,
сетови за тестирање телесних течности за
медицинску дијагнозу; сетови за прикупљање
узорака који се користе у ин витро дијагностици;
инструменти за анализу крви и системи за употребу
у
медицинској
дијагностици;
медицински
дијагностички анализатори за мерење, испитивање и
анализирање телесне течности; патрони, коморе и
тацне за коморе за медицинску употребу у
медицинским дијагностичким анализаторима крви,
медицинским
дијагностичким
хематолошким
анализаторима, и медицинским дијагностичким
анализаторима за мерење, испитивање и анализу
телесне течности.
Кл. 35: услуге пословног саветовања из области
здравствене заштите; услуге пословног саветовања
из области медицинске дијагностике; услуге
пословног саветовања
упућене здравственим
радницима; услуге пословног саветовања упућене
корисницима здравствене неге; услуге пословног
саветовања за болнице; услуге пословног саветовања
за лабораторије.
Кл. 37: пружање услуга постављања, одржавања и
поправке
медицинских
лабораторијских
инструмената.
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Кл. 41:
обезбеђивање електронских памфлета,
брошура, билтена, материјала за обуку и осталих
публикација везаних за медицинску дијагностику,
здравствена
стања
и
лечење,
медицинске
инструменте и услуге, научне лабораторијске
инструменте и услуге; пружање образовних услуга
везано за медицинске дијагностичке лабораторије.
Кл. 42: пружање услуга техничке подршке у вези са
медицинским
дијагностичким
инструментима,
лабораторијским аутоматизованим системима и
пратећим софтвером и хардвером; пружање услуга
техничке подршке у вези са лабораторијским
инструментима и пратећим софтвером и хардвером;
пружање услуга техничке подршке за софтвер у
области медицинске дијагностике; пружање услуга
оперативног праћења медицинских дијагностичких
инструмената и лабораторијских инструмената;
даљинско праћење медицинских дијагностичких
система и лабораторијских система; пружање услуга
даљинског електронског праћења и решавања
проблема у вези са медицинским дијагностичким
инструментима, лабораторијским инструменатима и
лабораторијским системима; пружање услуга
софтверске
веб
платформе
за
управљање
информацијама, праћење и анализе у области
медицинске дијагностике; хостинг, управљање,
развој и одржавање апликација, софтвера и веб
сајтова везаних за медицинске дијагностичке
инструменте и системе; хостинг, управљање, развој и
одржавање апликација, софтвера и веб сајтова
везаних за лабораторијске инструменте и системе;
рачунарске услуге, наиме, даљинско управљање
подацима за медицинске дијагностичке инструменте
и лабораторијске инструменте; рачунарске услуге,
наиме,
даљинско
управљање
подацима
за
лабораторије; рачунарске услуге, наиме, даљинско
управљање подацима за медицинске дијагностичке
системе; рачунарске услуге, наиме, даљинско
управљање подацима за лабораторијске системе;
рачунарске услуге, наиме, праћење и извештавање о
перформансама
и
грешкама
медицинских
дијагностичких инструмената и система; рачунарске
услуге, наиме, праћење и извештавање о
перформансама и грешкама лабораторијских
инструмената и система; услуге саветовања у
области
информационих
технологија
за
лабораторије; пружање онлајн повезане мреже која
садржи технологију која омогућава корисницима да
деле податке из области медицинске дијагностике;
пружање онлајн повезане мреже која садржи
технологију која омогућава корисницима да деле
лабораторијске податке; омогућавање привременог
коришћења софтвера и апликација које се не могу
преузети за праћење медицинских дијагностичких
инструмената
и
управљање
подацима
из
медицинских
дијагностичких
инструмената;
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Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
омогућавање привременог коришћења софтвера и
апликација које се не могу преузети за праћење
лабораторијских
инструмената
и
управљање
подацима
из
лабораторијских
инструмената;
пружање
услуга
оперативног
праћења
за
лабораторијске инструменте и системе; пружање
услуга оперативног праћења за медицинске
дијагностичке инструменте и системе; пружање
услуга техничке подршке за лабораторијски софтвер
из области медицинске дијагностике; пружање
услуга, намењеним лабораторијама, електронског
решавања проблема на даљину у области
медицинске дијагностике; даљинско праћење
дијагностичких лабораторијских система; пружање
услуга
даљинског
електронског
праћења
медицинских дијагностичких инструмената и
лабораторијских аутоматизованих система; пружање
услуга софтверске веб платформе за управљање
информацијама
у
вези
лабораторијске
и
дијагностичке опреме, праћење и анализа из области
медицинске дијагностике; софтвер као сервис
(СААС) за услуге са софтвером за управљање
подацима и информацијама из области медицинске
дијагностике; услуге саветовања из области
медицинске дијагностике; лабораторијске услуге
саветовања; обезбеђивање вебсајта и друштвених
мрежа са информацијама из области медицинске
дијагностике; услуге везане за медицинско, научно и
технолошко истраживање и развој из области
медицинске дијагностике; услуге везане за
медицинско, научно и технолошко истраживање и
развој из области молекуларне дијагностике; услуге
везане за медицинско, научно и технолошко
истраживање и развој из области пратеће
дијагностике.
Кл. 44: услуге медицинске дијагностике; услуге
молекуларне дијагностике; пратеће дијагностичке
услуге; ин витро дијагностичке услуге; медицинско
испитивање ради дијагностике или лечења; пружање
информација које се односе на дијагнозу, праћење и
лечење здравствених стања; пружање информација
из области медицинске дијагностике, молекуларне
дијагностике, пратеће дијагностике и ин витро
дијагностике; услуге саветовања у области
медицинске дијагностике, молекуларне дијагностике,
пратеће дијагностике и ин витро дијагностике;
лабораторијске информатичке услуге у области
медицинске дијагностике.
(111) 71300
(210) Ж- 2015-1431

(181) 26.08.2025.
(220) 26.08.2015.
(151) 29.09.2016.
(732) Јелица Петковић, Војводе Степе 643a,
Београд, RS
(740) Слободан Голубовић, Книћанинова 3, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 10.05.13; 14.07.20; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.19
(511) Кл. 3:
козметика за косу, нарочито
хидратантни препарати за косу, препарати за
заштиту косе, препарати за обликовање и
учвршћивање косе, средства за храњење косе,
приправци за коврџање косе, препарати за
избељивање косе, маске, креме, лослони за косу,
балзами за косу, лакови за косу, гелови за косу,
средства за испирање косе, восак за косу, препарати
за бојење косе, уља за косу, шампони.
Кл. 44: услуге салона лепоте, услуге физерских
салона, шишање косе, пресађивање косе, третирање
косе, услуге обликовања косе, услуге бојења косе,
услуге за негу косе, козметички третмани за косу,
пружање информација у подручју фризерских
услуга, саветодавне услуге које се односе на негу
косе.
(111) 71301
(210) Ж- 2015-1708

(181) 19.10.2025.
(220) 19.10.2015.
(151) 29.09.2016.
(732) NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO
Društvo za proizvodnju unutrašnju i spoljnu
trgovinu, turizam, špediciju i transport doo,
Омладинских бригада бр. 102, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Дејан Степановић, Војводе Шупљикца 55,
11118 Београд 32
(540)

(531) 02.09.01; 20.01.03; 26.04.03; 27.03.15; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.13
(591) црна, бела, наранџаста.
(511) Кл. 16: држачи за графитне оловке; oловке;
гумице за брисање; држачи за оловке; зарезачи за
оловке, електронски и неелектронски; заставе (од
папира); јастучићи за мастило; јастучићи за печате;
коверте; креда за писање; лењири за цртање; лењири,
угаоници; маркери (писаћи прибор); материјали за
моделирање; материјали за цртање; моделарска
глина; оловке за цртање; пастелне бојице (креде у
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Ж
боји); посудице за боје; свеске; брисачи за налив
пера; налив пера и хемијске оловке (канцеларијски
прибор); шестари за цртање; држачи списа,
докумената(канцеларијски прибор); коректорске
траке (канцеларијски прибор); манжетне за држање
прибора за писање; маркери (писаћи прибор);
несесери са прибором за писање; ножеви за папир
(канцеларијски прибор); папирне облоге за фиоке,
ормане, парфимисане или не; папирне посуде;
папирне траке; папирни и картонски материјали за
паковање (пуњење, облагање); подметачи за чаше од
папира; спајалице; фасцикле за списе(канцеларијски
прибор); школска опрема (свеске и прибор за
писање); школске табле.
Кл. 18: мрежасте торбе за куповину; путне торбе;
путне торбе за одећу; спортске торбе; торбе; торбе за
куповину; торбе за куповину са точкићима; торбе за
плажу; торбе (коверте, кесе) од коже за паковање;
школске торбе
Кл. 21:
држачи за свеће; кашике за мешање
(кухињски прибор); кухињски прибори; папирни
тањири; подметачи за чаше, непапирни и
неплатнени; подметачи (стони прибор); прстенови за
свеће; расхладне торбе и кесе; тањири; тањири за
једнократну употребу; тоалетни несесери; чаше за
пиће;
чаше,
папирне
или
пластичне.
Кл. 28: апарати за игре; базени за пливање (за игру);
балони за игру; дама (игра); држачи свећа за
новогодишње јелке; жетони за игре; игре; игре
грађења; игре и играчке; игре на табли; карте за игру;
кликери за игру; конфете; лопте за игру;
мађионичарски прибор; новитети за забаве и
плесове; папирни шешири за забаве; постоља за
божићну јелку; салонске игре; чаше за мешање
коцки; шаљиви предмети за забаву (новитети).
(111) 71302
(210) Ж- 2015-2040

(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 29.09.2016.
(732) AERO BALKAN Doo, Панчевачки пут 85,
Београд, RS
(540)

(531) 20.01.17; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 2: акрилне боје за уметнике; акварел боје;
боје
за
сликаре;
темпере
(боје).
Кл. 16:
држачи лепљиве траке за кућну или
канцеларијску употребу; држачи лепљивих трака
(канцеларијски прибор); двостране лепљиве траке за
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канцеларијску употребу; двостране лепљиве траке за
кућну употребу; четкице за бојење; кутије за
сликарске боје (школски прибор); лепљива трака;
лепљива трака за канцеларијске сврхе; лепљиве
траке за канцеларијску или кућну употребу; лепљиве
траке за све врсте паковања; лепљиве траке за
канцеларијске сврхе; лепљиве канцеларијске фолије;
одвојиви самолепљиви листићи за поруке;
самолепљиви блокови; самолепљиви листићи;
самолепљиве траке за канцеларију или кућне
потребе; самолепљиве траке за канцеларијске
потребе; самолепљиви материјали за канцеларијску
употребу; сликарски комплети за децу; сликарски
комплети за уметнике; сталци за самолепљиве
листиће; самолепљива трака за затварање картонских
кутија; самолепљива трака за затварање за
канцеларијску употребу; траке (лепљиве) (канцеларијске); водене боје (готово сликање);
лепљиве траке за све врсте паковања.
(111) 71303
(210) Ж- 2015-2029

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 29.09.2016.
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

ANGAL
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 71304
(210) Ж- 2015-1218

(181) 16.07.2025.
(220) 16.07.2015.
(151) 29.09.2016.
(732) OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.02; 26.11.09; 26.11.12
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71305
(210) Ж- 2015-1897

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 29.09.2016.
ЗИС / RS / IPO
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(732) BRIDGESTONE CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
Manufactures and Merchants of, 1-1, Kyobashi 3chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 01.13.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.14
(591) црна, бела, сива, црвена.
(511) Кл. 35: малопродаја гума и делова и опреме за
возила; услуге малопродаје возила; услуге
малопродаје пружене у продавницама возила и
опреме за возила; услуге велепродаје у вези са
возилима и њиховим деловима.
Кл. 37: аутомобилске услуге, наиме, поправка и
одржавање аутомобила; одржавање и поправка гума
за возила; одржавање и поправка моторних возила и
њихових делова; прање возила.
(111) 71306
(210) Ж- 2015-1889

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац,
RS
(540)

BRONHOKLIR

Ж
(540)

FerriMore
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71309
(210) Ж- 2015-2032

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Apatinska pivara Apatin doo Apatin,
Трг ослобођења 5, 25260 Апатин, RS
(740) Адвокат Ана Мартиновић, Адвокатска
канцеларија Станковић и партнери, Његошева 19/II,
11000 Београд
(540)

(531) 03.04.07; 03.04.13; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.14
(591) црна, бела, браон, окер.
(511) Кл. 32: пиво.
Кл. 35: оглашавање.
(111) 71310
(210) Ж- 2015-2028

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING, 62 Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG
(740) Мила Михаиловић, адвокат, Хиландарска 5/I,
11000 Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71307
(210) Ж- 2015-1890

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

FerriLip
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71308
(210) Ж- 2015-1891

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.14; 02.09.01; 05.07.13; 10.01.12; 27.03.02;
27.05.09
(511) Кл. 34: дуван са укусом јабуке; цигарете са
укусом јабуке; цигаре са укусом јабуке; цигарилоси
са укусом јабуке; филтери за цигарете са укусом
јабуке; папир за цигарете / цигарет-папир са укусом
јабуке.
(111) 71311
(210) Ж- 2015-2031

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Ива Лалатовић, Славка Ћурувије 43, Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 26.11.09; 27.05.01; 27.05.15
(511) Кл. 14: амајлије (накит); брошеви (накит);
кутије за накит (ковчежићи); ланчићи (накит);
материјали за накит; медаљони (накит); минђуше;
накит; накит од бижутерије; наруквице (накит);
огрлице (накит); перле за израду накита; перле,
накит; привесци за кључеве (обични или украсни);
привесци (накит); прстење (накит); торбице за накит;
украси,
накит;
копче
за
накит.
Кл. 24: штампане памучне тканине; тканине које се
лепе топлотом; тканине за текстилну употребу;
текстилни материјал; платна, тканине; пластични
материјали (замена за тканине); памучне тканине,
платно; памучне тканине; етикете од платна.
Кл. 25: блузе, кошуље; боди (женски доњи веш);
боди (женско рубље); готова, конфекцијска одећа;
дресови (одећа); ешарпе за ношење; капе (за главу)
качкети; комплети (одећа); костими за маскенбале;
кошуље кратких рукава; мајице; мале капе уз главу;
мараме, шалови; одећа; одела; опрема за бебе
(одећа); панталоне; панталоне, гаћице за бебе
(одећа); пиџаме; покривала за главу; портикле, које
нису од папира; слипови (доњи веш); спортске
мајице, дресови; спортске трегер мајице; сукње;
сукње-панталоне; траке за главу (одећа); хаљине;
хаљине на трегере; хеланке (панталоне); џемпери;
шалови; шалови мараме.
(111) 71312
(210) Ж- 2015-2046

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила бр. 1-3,
IV спрат, 11000 Београд
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе, светло зелена.
(511) Кл. 5: фармацеутски прапарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
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(111) 71313
(210) Ж- 2015-2047

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила бр. 1-3,
IV спрат, 11000 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе.
(511) Кл. 5: фармацеутски прeпарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
(111) 71314
(210) Ж- 2015-2045

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS
MANUFACTURING CO., LTD., a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants of, No. 200, Terajimacho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.17
(511) Кл. 15: музички инструменти.
(111) 71315
(210) Ж- 2015-1336

(181) 05.08.2025.
(220) 05.08.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Privredno društvo za trgovinu i proizvodnju
hemijskih proizvoda INTERALLIS CHEMICALS d.o.o.,
Незнаног јунака 27a, Савски венац - Београд, RS, RS
(740) Александар С. Ковачевић, адвокат, Булевар
Михаила Пупина 11, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.17; 29.01.04
(591) плава, тегет, бела.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије; апарати
за снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер;
апарати за гашење пожара.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде,
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна; непрерађено или полупрерађено
стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 22: конопци и узице; мреже; шатори, тенде и
цираде; једра, вреће (џакови); материјали за
постављање и пуњење (осим папира, картона, гуме
или пластике); сирови влакнасти текстилни
материјали.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71316
(210) Ж- 2015-1950

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Schöffel Sportbekleidung GmbH, LudwigSchöffel-Straße 15, 86830 Schwabmünchen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3 ,
11000 Београд
(540)

Ж
(111) 71317
(210) Ж- 2015-1951

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Schöffel Sportbekleidung GmbH, LudwigSchöffel-Straße 15, 86830 Schwabmünchen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

SCHÖFFEL
(511) Кл. 18: руксаци; торбе за планинарење;
водоотпорне торбе; торбе за ношење око струка;
џепови на предњој страни горњег дела одеће (у
пределу груди); спортске торбе; кофери и путне
торбе; торбе; торбице у облику кесе (вреће); торбе за
пренос и торбе које се носе преко рамена, торбе за
камповање; заштитне навлаке за торбе и торбице;
пртљаг; новчаници, футроле за кључеве; мараме за
ношење беба; носиљке за ношење деце на леђима;
кишобрани и сунцобрани; алпинистички штапови и
штапови за ходање, штапови за нордијско ходање,
штапови за пешачење.
(111) 71318
(210) Ж- 2015-745

(181) 08.05.2025.
(220) 08.05.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Предузеће за производњу, промет и услуге
"MAXIMA" д.о.о., Драгише Мишовића 16, 32240
Лучани, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) наранџаста, црна, бела.
(511) Кл. 2: водоотпорне боје за дрво и метал за
декоративне и архитектонске сврхе.
(111) 71319
(210) Ж- 2015-1650
(531) 26.03.01; 26.03.06
(511) Кл. 18: руксаци; торбе за планинарење;
водоотпорне торбе; торбе за ношење око струка;
џепови на предњој страни горњег дела одеће (у
пределу груди); спортске торбе; кофери и путне
торбе; торбе; торбице у облику кесе (вреће); торбе за
пренос и торбе које се носе преко рамена, торбе за
камповање; заштитне навлаке за торбе и торбице;
пртљаг; новчаници, футроле за кључеве; мараме за
ношење беба; носиљке за ношење деце на леђима;
кишобрани и сунцобрани; алпинистички штапови и
штапови за ходање, штапови за нордијско ходање,
штапови за пешачење.
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(181) 07.10.2025.
(220) 07.10.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) AUDIOTEL V DOO, Галовићи бб, Косјерић, RS
(540)

(531) 24.09.01; 24.09.13; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава (3005c), златна (875c)
(511) Кл. 32: минералне и содне воде.
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(111) 71320
(210) Ж- 2015-1996

(181) 10.12.2025.
(220) 10.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО
ЗРЕЊАНИН, Краља Петра Првог бр. 6,
23000 Зрењанин, RS
(540)
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Кл. 42: дизајн ентеријера (уређење унутрашњег
простора); дизајнирање амбалаже.
(111) 71321
(210) Ж- 2015-1171

(181) 13.07.2025.
(220) 13.07.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

TWITTER
(531) 26.04.03; 26.04.09; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава (C:100, М:45, Y:0, K:5) и црвена (C:0,
M:100, Y:100, K:0)
(511) Кл. 11: апарати за осветљавање од керамике,
производњу паре, снабдевање водом и за санитарне
сврхе; керамичке каде; каде за седење за купатила;
опрема за купатила; бидеи; водокотлићи; тушеви;
гасни бојлери; лавабои (делови санитарних
инсталација); тоалетне шоље; даске за тоалетне
шоље; славине за спајање за цеви на воду; писоари;
санитарије од керамике; каде за купање; кабине за
тушеве; хидромасажне каде; пластичне каде;
славине; апарати за хидромасажу.
Кл. 19:
грађевински материјали неметални
(керамички); керамичке плочице за покривање
подова и зидова; газишта за степенице, неметална;
гранит; мозаик за грађевинарство; зидне облоге у
грађевинарству, неметалне; предмети исклесани од
камена; плочице, неметалне, за грађевине; плочице
за подове, неметалне; степеништа, неметална; подне
плочице неметалне; зидне плочице, неметалне.
Кл. 20: намештај; огледала; плочице од огледала;
ручна огледала (тоалетна огледала); производи (који
нису обухваћени класама); лавабои са ормарићем,
комодом (намештај); параван, преграда (намештај);
врата за намештај.
Кл. 35: оглашавање; лепљење плаката; рекламирање
преко плаката; дистрибуција рекламног материјала;
презентација
робе;
дистрибуција
узорака;
изнајмљивање огласних материјала; објављивање
рекламних текстова; рекламирање; рекламирање на
радију; рекламирање преко телевизије; уређивање
излога; организовање изложби за привредне и
рекламне потребе; промоција, продаја за друге;
услуге набавке за трећа лица; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; услуга графичке обраде материјала
за рекламне сврхе; маркетинг; услуге посредовања у
трговини; дизајнирање рекламног материјала.
Кл. 39: испорука робе; складиштење робе; превоз
намештаја;
транспортне
услуге;
шпедиција;
посредовање у услугама шпедиције.
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(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем или жетоном; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података, рачунари;
рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за
сакупљање,
уређивање,
организацију,
модификовање, означавање, пренос, чување и
дељење података и информација; софтвер и
софтверске апликације које омогућавају пренос,
приступ, организацију и управљање слањем
текстуалних порука, слањем инстант порука, блог
дневницима
на
интернету,
текстовима,
веблинковима, аудио, видео садржајем и сликама
преко интернета и других мрежа за комуникацију;
рачунарски софтвер који се користи за побољшање
могућности и карактеристика другог софтвера и
софтвера на интернету који се не може преузети са
интернета; софтвер за приступ информацијама на
глобалној рачунарској мрежи; софтвер који се може
преузети са интернета,и преко бежичних уређаја;
софтвер за приступ, слање и примање информација
на глобалној рачунарској мрежи; софтвер за
рачунаре, преносиве ручне дигиталне електронске
уређаје за комуникацију, мобилне уређаје, и уређаје
за жичну и бежичну комуникацију који олакшавају
комуникацију и пренос података у области
друштвених мрежа; софтвер у виду мобилних
апликација; софтвер у виду мобилних апликација
које се користе са рачунарима, преносивим ручним
дигиталним
електронским
уређајима
за
комуникацију, мобилним уређајима и жичним и
бежичним уређајима за комуникацију који
олакшавају комуникацију; софтвер у виду мобилне
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апликације за друштвене мреже; софтвер у виду
мобилних апликација за доставу података, порука,
локација, фотографија, линкова, аудио садржаја,
видео садржаја, слика, текста и других сродних
података у реалном времену; софтвер који се може
преузети са интернета за постављање, дељење,
приказивање и гледање у реалном времену садржаја
који креирају корисници; софтвер који олакшава
рекламирање на интернету, пословно промовисање,
повезивање корисника друштвених мрежа са
компанијама и који служи за стварање стратегије,
увид у стање и маркетинг; интерфејс за
програмирање апликација (АПИ) за софтвер трећих
лица; рачунарски софтвер за прикупљање,
уређивање, организацију, измену, пренос, чување и
дељење података и информација; рачунарски
софтвер за електронску трговину који омогућава
корисницима да врше електронске пословне
трансакције преко мобилних уређаја, и рачунарских
и комуникационих мрежа; рачунарски софтвер,
наиме, софтверске апликације које корисници
користе за олакшавање електронског плаћања и
комерцијалних трансакција; рачунарски софтвер за
прикупљање, анализу, чување и пренос података и
информација у вези са трансакцијама при
електронском плаћању; рачунарски софтвер и
софтвер за мобилне апликације који се може
преузети са интернета који се користи за пружање
услуга продаје на мало и наручивања широког
спектра потрошачке робе и услуга које други
пружају; рачунарски софтвер и софтвер за мобилне
апликације који се може преузети са интернета који
омогућава трговцима да пружају информације о
попустима и купцима дају попусте, рабате, награде,
купоне, кредит, и посебне понуде за робе и услуге;
софтвер који се може преузети са интернета за
вођење, управљање, учествовање у, и праћење
програма за лојалност купаца.
Кл. 35: оглашавање и маркетинг; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови; услуге
оглашавања и маркетинга на интернету; анализа
пословних података; услуге промоције; пословно
умрежавање; услуге за повезивање корисника
друштвених мрежа са компанијама на интернету;
услуге пословног консалтинга и пружања пословних
информација; услуге пословног мониторинга и
консалтинга, наиме, пружање стратегија, увида у
стање, маркетиншких смерница, и за анализу
пословних и података, активности и трендова на
тржишту; пословно, потрошачко и истраживање
тржишта; промоција производа и услуга других
пружањем огласа и линкова ка вебсајтовима других
лица; обрада података у области електронског
плаћања; обезбеђивање пословне базе података на
интернету која се може претраживати, а која садржи
пословне информације, информације о оглашавању и
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информације о истраживању тржишта; услуге
истраживања тржишта и давања информација из
истраживања тржишта; прикупљање информација у
рачунарске базе података; обезбеђивање вебсајтова
који садрже информације и рецензије о производима;
услуге продаје на мало на интернету које укључују
хемијске производе који се употребљавају у науци,
фотографији, пољопривреди, хортикултури и
шумарству;
непрерађене
вештачке
смоле,
непрерађене пластичне материје; ђубрива; смеше за
гашење ватре; препарате за каљење и заваривање;
хемијске супстанце за конзервирање намирница;
материје за штављење; боје, фирнајзе, лакове;
средства за заштиту од рђе и труљења дрвета;
материје за бојење; нагризајућа средства; сирове
природне смоле; метале у облику листовa и праха за
сликање, декорисање, штампање и уметност;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарата за чишћење, полирање,
рибање и абразивне препарате; сапуне; парфимерију,
етерична уља, козметику, лосионе за косу; пасте за
зубе; мазива; једињења за скупљање, влажење и
везивање прашине; горива (укључујући моторна
течна горива) и материје за осветљавање; свеће и
фитиље за осветљавање; фармацеутске, медицинске
и ветеринарске препарате; санитарне препарате за
употребу у медицини; дијететску храну и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храну за бебе; дијететске
додатке (додатке исхрани) за људе и животиње;
фластере, материјале за завијање; материјале за
пломбирање зуба, зубарску смолу; дезинфекциона
средства; препарате за уништавање животињских
штеточина; фунгициде, хербициде; обичне метале и
њихове легуре; металне грађевинске материјале;
металне преносиве конструкције; материјале од
метала за железничке шине; неелектричне каблове и
жице од обичног метала; браварске производе, мале
металне гвожђарске производе; цевчице и цеви од
метала; сефове; руде; машинске алате; моторе и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
машинске спојнице и трансмисионе елементе (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе осим
оних којима се ручно управља; инкубаторе за јаја;
аутоматске машине за продају; ручне алате и справе
(којима се ручно управља); прибор за јело; хладно
оружје; бријаче; апарате и инструменте научне,
поморске, геодетске, фотографске, кинематографске,
оптичке, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарате и
инструменте за превођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије;
апарате
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; магнетне носаче
података, дискове за снимање; компакт дискове,
ДВД и друге дигиталне носаче података; механизме
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за апарате који се покрећу новцем; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер; апарате за гашење
пожара; хируршке, медицинске, зубарске и
ветеринарске апарате и инструменте; вештачке
удове, очи и зубе; ортопедске артикле; хируршке
материјале за зашивање; апарате за осветљавање,
грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе;
возила; апарате за кретање по земљи, ваздуху и води;
ватрено оружје; муницију и пројектиле; експлозиве;
средства за ватромет; драгоцене метале и њихове
легуре; накит, драго камење; часовничарске и
хронометријске инструменте; музичке инструменте;
штампане
ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије; канцеларијски материјал; лепкове за
канцеларијску и кућну употребу; уметничке
материјале; кичице; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); материјале за обуку и
наставу (осим апарата); пластични материјал за
паковање; штампарска слова; клишеи; пластику у
екструдираном облику за употребу у производњи;
материјале за непропусно затварање, заптивање и
изоловање; савитљиве неметалне цеви; животињске
коже, крзна; кофере и путне торбе; кишобране и
сунцобране; штапове за ходање; бичеве, сарачку и
седларску
опрему;
грађевинске
материјале
(неметалне); неметалне круте цеви за градњу;
асфалт, катран и битумен; неметалне преносиве
конструкције; споменици (неметални); намештај,
огледала, оквире за слике; кућне или кухињске
справе и посуде; чешљеве и сунђере; четке (изузев
кичица); материјале за прављење четки; прибор за
чишћење;
челичну вуну;
непрерађено
или
полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларију, порцелан и грнчарију;
конопце и узице; мреже; шаторе, тенде и цираде;
једра; вреће; материјале за постављање и пуњење
(осим гуме или пластике); сирове влакнасте
текстилне материјале; пређу и конац, за текстилну
употребу; текстил и замену за текстил; прекриваче за
кревете; прекриваче за столове; одећу, обућу,
покривала за главу; чипку и вез, траке (пантљике) и
гајтане; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; тепихе, асуре, простирке и отираче,
линолеум и друге материјале за покривање подова;
прекриваче за зидове (нетекстилне); игре и играчке;
гимнастичке и спортске артикле; украсе за јелке;
месо, рибу, живину и дивљач; месне екстракте;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; желее, џемове, компоте; јаја, млеко и млечне
производи; јестива уља и масти; кафу, чај, какао и
замену кафе; пиринач; тапиоку и саго; брашно и
производе од житарица; хлеб, колаче и посластице;
сладоледе; шећер, мед, меласу; квасац, прашак за
пециво; со; сенф; сирће, сосове (као додатке); зачине;
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лед; пољопривредне, вртларске и шумарске
производе; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад;
пиво; минералне и содне воде и друга безалкохолна
пића; воћне напитке и воћне сокове; сирупе и друге
препарате за производњу пића; алкохолне напитке
(осим пива); дуван; артикле за пушаче; шибице;
услуге оглашавања; услуге вођења послова; услуге
пословног управљања; услуге канцеларијских
послова; услуге осигурања; услуге финансијских
послова; услуге монетарних послова; услуге послова
везано за непокретности; услуге грађевинског
конструисања; услуге телекомуникација; услуге
транспорта; услуге паковања и складиштења робе;
услуге организације путовања; образовне услуге;
услуге припремања обуке; услуге разоноде; услуге
организације спортских и културних активности;
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; услуге
пројектовања и развоја рачунарског хардвера и
софтвера; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
привременог
смештаја;
медицинске
услуге;
ветеринарске услуге; услуге хигијенске заштите и
неге лепоте за људе и животиње; услуге
пољопривреде, хортикултуре и шумарства; правне
услуге; услуге обезбеђења ради заштите имовине и
лица; које пружају други; услуге наручивања на
интернету које укључује широк спектар робе и
услуга широке потрошње које пружају други;
компјутеризована обрада поруџбина на интернету;
услуге пословног посредовања за продају и куповину
робе и услуга; услуге чувања и преузимања података
за пренос, приказивање и чување трансакција,
личних и финансијских информација; управљање и
праћење кредитних картица, дебитних картица,
поклон картица, припејд картица, картица са
одложеним плаћањем, и других видова платног
промета у пословне сврхе; обезбеђивање именика на
интернету са пословним информацијама и водича за
оглашавање који садржи робу и услуге које пружају
други; промоција робе и услуга других лица
пружањем платформе на интернету која омогућава
корисницима да остваре попусте, рабате и
специјалне понуде за производе и услуге; промоција
робе и услуга других лица путем обезбеђивања
награда, купона, кредита, рабата, специјалних
понуда, линкова ка малопродајним вебсајтовима
других лица, и информација о попустима преко
интернета и других комуникационих мрежа;
обезбеђивање система који се заснива на мрежи и
портала на интернету у области трговине на линији
потрошач-компанија који омогућавају корисницима
да унесу, уређују и мењају своје потрошачке жеље,
информације о трансакцијама и плаћањима, а које
ЗИС / RS / IPO
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омогућавају трговцима да креирају, огласе,
управљају и дају понуде купцима; организовање и
вођење програма подстицаја и награде за промоцију
продаје широког спектра робе и услуга трећих лица;
услуге у вези са лојалношћу потрошача и услуге
потрошачких клубова, за комерцијалне, промотивне
и/или огласне сврхе; обезбеђивање програма
подстицаја и награда за потрошаче који користе
припејд кеш картице, дебитне картице и кредитне
картице путем издавања и обраде купона за
лојалност за честу куповину код компанија које
учествују у истом.
Кл.
38:
телекомуникационе
услуге;
телекомуникационе
услуге,
наиме,
пружање
телекомуникацијских и услова на интернету за
интеракцију у реалном времену између корисника
рачунара, мобилних и ручних рачунара, и жичних и
бежичних
уређаја
за
комуникацију;
телекомуникационе
услуге,
омогућавање
појединцима да шаљу и примају текстуални, аудио и
видео садржај путем електронске поште, СМС,
мобилних апликација, инстант порука или вебсајта;
обезбеђивање
причаоница
на
интернету
и
електронских огласних табли за пренос текстуалног,
аудио и видео садржаја између корисника из области
општег интересовања; обезбеђивање форума за
заједнице на интернету где корисници могу да деле
информације, фотографије, аудио и видео садржај;
пренос порука; електронско слање, примање и
прослеђивање порука; виртуалне причаонице које се
заснивају на електронским порукама и текстуалним
порукама; обезбеђивање форума на интернету за
пренос порука између корисника рачунара;
електронски пренос података; електронски пренос
стримованих аудио и видео датотека преко рачунара
и мрежа за комуникацију; електронски пренос аудио
и видео датотека које се могу преузети преко
рачунара
и
мрежа
за
комуникацију.
Кл. 41:
oбразовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
обезбеђивање дневника на интернету, наиме, блогова
који садрже садржај који креирају корисници у
области друштвених мрежа; дневници на интернету,
наиме, блогови који садрже личне податке и
мишљења из области општег интересовања;
обезбеђивање информација у реалном времену које
се односе на најновије приче, идеје, мишљења, вести
и информације од личног интересовања у области
забаве, спорта, моде, образовања, хобија, рекреације,
тренинга, познатих личности, културе, актуелних
догађаја и писања блогова преко интернета и других
мрежа за комуникацију; обезбеђивање сајтова који
садрже блогове које креирају корисници са
информацијама које се односе на најновије приче,
идеје, мишљења, вести и информације од личног
интересовања; обезбеђивање информација у вези са
ЗИС / RS / IPO
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широким спектром тема; обезбеђивање вебсајтова који
садрже блогове и текстуалне, аудио и видео датотеке
које се не могу преузети са интернета; обезбеђивање базе
података која се може претраживати на интернету која се
односи на теме и људе из индустрија забаве и спорта;
обезбеђивање електронске базе података на интернету у
области забаве; обезбеђивање информација у области
вести и забаве
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге
софтвера као услуге (СААС), наиме, хостинг
софтвера који могу користити друга лица у
комуникацији између људи и организација,
употребом бежичних и жичних мрежа, преко
рачунара и мобилних уређаја; обезбеђивање
платформе за комуникацију мобилним уређајима;
обезбеђивање
интерактивних
вебсајтова;
обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се
не може преузети са интернета; обезбеђивање
привременог приступа на интернету садржају који се
не може преузети са интернета; пружање
апликационих услуга које укључују софтвер са
интерфејсом за програмирање апликација(АПИ);
рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање платформе
са технологијом која омогућава корисницима
интернета да постављају, отпремају, прегледају и
деле податке, информације и мултимедијални
садржај; рачунарске услуге, наиме, креирање
заједнице на интернету у којој регистровани
корисници могу да учествују у дискусијама, да
добијају повратне информације од других корисника,
да стварају виртуалне заједнице, и користе услуге
које
пружају
друштвене
мреже;
хостинг
интерактивних вебсајтова и софтвера на интернету
који се не може преузети са интернета за доставу у
реалном времену података, порука, локација,
фотографија, линкова, текстуалног, аудио и видео
садржаја и других података; обезбеђивање
платформе на интернету и софтвера који се не може
преузети са интернета за постављање, дељење,
приказивање и прегледање садржаја у реалном
времену који креирају корисници; обезбеђивање
вебсајтова који омогућавају корисницима да
прегледају текстуалне, аудио и видео материјале и
дају свој коментар; рачунарске услуге, наиме,
креирање заједнице на интернету у којој корисници
могу да учествују у дискусијама и да се укључе у
друштвене мреже; обезбеђивање привременог
приступа рачунарском софтверу који се не може
преузети са интернета а који се користи за креирање,
пројектовање, уређивање и организацију текста,
слика, аудио и видео датотека; обезбеђивање
софтвера на интернету који се не може преузети са
интернета а који сакупља, анализира, чува и преноси
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Ж
податке и информације у вези са трансакцијама
приликом електронског плаћања; обезбеђивање
софтвера на интернету који се не може преузети са
интернета а који олакшава електронско плаћање и
комерцијалне трансакције; обезбеђивање платформе
на интернету и интерактивних вебсајтова који се
користе за пружање услуга продаје на мало и
наручивања широког спектра потрошачке робе и
услуга које нуде друга лица; обезбеђивање
платформи на интернету и интерактивних вебсајтова
који омогућавају трговцима да пружају информације
о попустима и омогућавају купцима да остваре
попусте, рабате, награде, купоне, кредите, и
специјалне понуде за робу и услуге; обезбеђивање
привременог приступа софтверу који се не може
преузети са интернета, а који служи за вођење,
управљање, учествовање у, и праћење програма за
лојалност потрошача.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
заштите имовине и лица; услуге друштвених мрежа
на интернету; обезбеђивање вебсајтова на интернету
за потребе друштвених мрежа; обезбеђивање
рачунарских база података на интернету и база
података које се могу претраживати на интернету у
области друштвених мрежа; обезбеђивање вебсајтова
за друштвене мреже за потребе забаве; обезбеђивање
услуга
провере
идентитета
корисника
у
трансакцијама; услуге безбедности на рачунару,
наиме, провера и верификовање идентитета
корисника и праћење рачунарских система у
безбедносне сврхе.
(111) 71322
(210) Ж- 2015-2060

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) Živko Mijatović and Partners, d.o.o., Светогорска
7, 11000 Београд
(540)

ALINIQ ACTIVE SENSE
(511) Кл. 9:
лабораторијски анализатори за
испитивање
и
комерцијални
лабораторијски
анализатори за мерење, испитивање и анализу крви,
телесне течности и/или ткива; лабораторијски
инструменти за ин витро дијагностичко испитивање
и/или анализу; лабораторијска опрема за употребу у
области медицинске дијагностике, наиме, сетови за
лабораторијско испитивање и прикупљање који се
користе за ин витро дијагностику; молекуларни
дијагностички
системи
за
откривање,
квантификовање, идентификацију и функционалну
анализу
нуклеинских
киселина,
генетског
материјала, инфективних агенаса и/или патогена који
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се састоје од секвенцера, спектрометра, сензора и
рачунара; аутоматизовани клинички молекуларни
инструменти као што су секвенцери, спектрометри,
сензори и рачунари; лабораторијски инструменти за
скрининг
и
идентификацију
микроба;
лабораторијски апарати за генотипизацију, анализе
експресије гена, молекуларно снимање, и анализу
ДНК секвенци; молекуларни дијагностички системи
који се састоје од секвенцера, спектрометра, сензора
и рачунара, за анализу секвенци нуклеинске
киселине,
нуклеинске
киселине,
генетског
материјала, инфективних агенаса или патогена;
аутоматизовани
клинички
молекуларни
лабораторијски
инструменти,
наиме,
хомогенизатори; лабораторијски инструменти за
узимање узорака; лабораторијски инструменти за
скрининг
и
идентификацију
микроба;
лабораторијски апарати, наиме, молекуларни
дијагностички сензори за анализу секвенци
нуклеинске
киселине,
нуклеинске
киселине,
генетског материјала, инфективних агенаса и/или
патогена; уређаји за калибрацију за калибрацију
анализатора крви, хематолошких анализатора и
анализатора за мерење, испитивање и анализу
телесне течности; лабораторијски инструменти за
скрининг и идентификацију паразита; патрони,
коморе и коморне тацне за употребу у анализаторима
крви
за
испитивање
и
комерцијалним
лабораторијским
анализаторима
крви,
хематолошким анализаторима за испитивање и
комерцијалним лабораторијским хематолошким
анализаторима, и лабораторијским анализаторима за
испитивање и комерцијалним лабораторијским
анализаторима за мерење, испитивање и анализу
телесне течности; рачунарски хардвер и софтвер за
употребу у области медицинске дијагностике;
рачунарски софтвер и хардвер за употребу у
лабораторијама; рачунарски софтвер и хардвер за
медицинске дијагностичке инструменте; рачунарски
софтвер и хардвер који подржава медицинске
дијагностичке инструменте; рачунарски софтвер и
хардвер за хематолошке анализаторе, анализаторе за
клиничку хемију, имунохемијске анализаторе,
инструменте за скрининг крви и инструменте за
испитивање крви, телесне течности и ткива;
рачунарски софтвер и хардвер за подешавање
медицинских
дијагностичких
инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер који подржава
хематолошке анализаторе, анализаторе за клиничку
хемију, имунохемијске анализаторе, инструменте за
скрининг крви и инструменте за испитивање крви,
телесне течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер за подешавање хематолошких анализатора,
анализатора за клиничку хемију, имунохемијских
анализатора, инструмената за скрининг крви и
система за испитивање крви, телесне течности и
ЗИС / RS / IPO
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ткива; рачунарски софтвер и хардвер за праћење
рада медицинских дијагностичких инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за праћење рада
хематолошких анализатора, анализатора за клиничку
хемију, имунохемијских анализатора, инструмената
за скрининг крви и система за испитивање крви,
телесне течности и ткива; електронски интерфејсинг
података за медицинске дијагностичке инструменте;
електронски интерфејсинг података за хематолошке
анализаторе, анализаторе за клиничку хемију,
имунохемијске
анализаторе,
инструменте
за
скрининг крви, и системе за испитивање крви,
телесних течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер за управљање интерфејсом између
медицинских
дијагностичких
инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за управљање
интерфејсом између лабораторијских инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за решавање проблема
у
вези
са
медицинским
дијагностичким
инструментима; рачунарски софтвер и хардвер за
решавање проблема у вези са лабораторијским
инструментима; рачунарски софтвер и хардвер за
обраду података код дијагностичко медицинског
испитивања; рачунарски софтвер и хардвер за обраду
података лабораторија; рачунарски софтвер и
хардвер за употребу у медицинским дијагностичким
испитивањима; рачунарски софтвер и хардвер за
идентификацију и анализу секвенци нуклеинске
киселине, нуклеинске киселине за идентификацију
патогена, карактеристика отпорности на лекове и
форензичких профила; рачунарски софтвер за фронтенд процесовање, контролу инструмената, анализу
података и извештавање за инструменте молекуларне
дијагностике.
Кл. 35: услуге пословног саветовања из области
здравствене заштите; услуге пословног саветовања
из области медицинске дијагностике; услуге
пословног саветовања
упућене здравственим
радницима; услуге пословног саветовања упућене
корисницима здравствене неге; услуге пословног
саветовања за болнице; услуге пословног саветовања
за лабораторије.
Кл. 37:
техничке услуге подршке из области
медицинске дијагностике; пружање услуга техничке
подршке за медицинске дијагностичке инструменте;
оперативно праћење инструмената за испитивање
крви, телесних течности и ткива и оперативно
праћење повезаних података; пружање услуга
оперативног праћења лабораторијске опреме;
пружање услуга техничке подршке за медицинске
дијагностичке
инструменте;
пружање
услуга
намењеним лабораторијама решавања проблема на
лицу места из области ин витро дијагностике;
пружање
услуга
оперативног
праћења
лабораторијских и медицинских инструмената;
пружање услуга постављања, одржавања и поправке
ЗИС / RS / IPO
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медицинских
дијагностичких
инструмената;
пружање услуга постављања, одржавања и поправке
лабораторијских инструмената; пружање услуга
техничке подршке, наиме, решавање проблема у
смислу
утврђивања
проблема
ин
витро
дијагностичких
лабораторијских
инструмената,
медицинских дијагностичких инструмената и
лабораторијских аутоматизовних система.
Кл. 41: пружање обуке из области здравствене неге;
пружање обуке из области медицинске дијагностике;
пружање обуке о коришћењу и раду медицинских
дијагностичких инструмената и тестова; пружање
обуке везане за контролу квалитета медицинским
лабораторијама,
здравственим
радницима
и
здравственим
установама;
пружање
обуке
медицинским
лабораторијама,
лекарима
и
здравственим радницима; пружање обуке и
образовних услуга у вези рада лабораторија, процеса
рада лабораторија, лабораторијског софтвера,
информатике,
медицинских
дијагностичких
инструмената,
лабораторијских
инструмената,
медицинских дијагностичких реагенса и тестова.
Кл. 42: пружање софтверских услуга везаних за
медицинску дијагностику; пружање услуга везаних за
медицински софтвер; пружање софтверских услуга из
области здравља; инсталирање, одржавање и оправка
софтвера и хардвера у вези са инструментима за
медицинску дијагностику; пружање услуга техничке
подршке за лабораторијски софтвер из области
медицинске дијагностике; даљинско електронско
оперативни систем за праћење дијагностичких
лабораторија, лабораторијских аутоматизованих система
и медицинских дијагностичких инструмената; пружање
услуга софтверске веб платформе за управљање
информацијама
лабораторијске
и
медицинске
дијагностике; услуге пружања софтверске веб
платформе у области здравља; услуге пружања
софтверске веб платформе у области медицинске
дијагностике; софтвер као сервис (СААС) за услуге из
области медицинске дијагностике; софтвер као сервис
(СААС) за услуге из области здравља; платформа као
сервис (ПААС) у пољу медицинске дијагностике;
платформа као сервис из области здравља; процењивање
сигурности, квалитета, одрживости животне средине,
губитка,
ефикасности,
оперативних
застоја,
флексибилност и агилности објеката за испитивање
медицинске дијагностике; спровођење претрага и
анализа у лабораторијама, здравственим установама,
здравственим системима и извештавање у вези са
оперативним учинком лабораторија, здравствених
установа и здравствених система; спровођење
оперативног претраживања, праћења и анализа које су у
вези са инструментима за медицинску дијагностику,
испитивањима и огледима; анализирање и извештавање
оперативне претраге података које су у вези са
медицинским инструментима за дијагностику, тестови и
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огледи; услуге праћења, анализе и извештавања које су у
вези са медицинском лабораторијском опремом,
управљање медицинским лабораторијским инвентаром,
управљање медицинским лабораторијским квалитетом,
подаци и информације о управљању, праћењу,
анализирању и извештавању у области медицинске
дијагностике.
Кл. 44:
услуге медицинске дијагностике; услуге
здравствене неге; услуге саветовања из области
медицинске дијагностике; услуге саветовања из области
здравља; услуге саветовања за медицинске лабораторије,
здравствене раднике, кориснике здравствених услуга и
болнице; медицинске услуге за дијагнозу стања људског
тела; ин витро дијагностичке услуге; медицинско
испитивање ради дијагностике или лечења; управљање
медицинског испитивања пацијената, наиме, услуге
медицинског дијагностичког испитивања, праћења и
извештавања; услуге испитивања, праћења, анализирања
и извештавање у медицинској дијагностици; пружање
информација из области медицинске дијагностике;
пружање информација које се односе на дијагнозу,
праћење и лечење здравствених стања; пружање
информација из области медицинске дијагностике у вези
рада лабораторија, процеса рада лабораторија,
лабораторијске
аутоматизације,
лабораторијског
софтвера, информатике, инструмента медицинске
дијагностике,
лабораторијских
инструмената,
медицинских дијагностичких реагенаса и тестова;
пружање информација из области здравственог
менаџмента; пружање информација из области
здравствене аналитике.
(111) 71323
(210) Ж- 2015-1961

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) HELIOS SRBIJA AD, Радована Грковића 24,
32300 Горњи Милановац, RS
(740) Ана Мамић, Београд, Господар Јевремова 41.
(540)

(531) 27.05.02; 29.01.01; 29.01.08
(591) жута (М40%, Y100%) и црна
(511) Кл. 1: хемијски производи за употребу у
индустрији, нарочито хемијски производи за израду
боја; лепкови за индустријску употребу; лепкови за
керамику;
непрерађене
вештачке
смоле.
Кл. 2: боје; фирнајзи; лакови; разређивачи за боје и
лакове; средства за заштиту против рђе.
Кл. 19:
малтер; цемент; премази (грађевински
материјал).
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(111) 71324
(210) Ж- 2015-1379

(181) 17.08.2025.
(220) 17.08.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Preduzeće za trgovinu I usluge ROAMING
ELECTRONICS DOO Beograd (Voždovac), Трише
Кацлеровића 27Л, 11000 Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава, сива, бела.
(511) Кл. 7: електрични кућни апарати, наиме:
блендери, соковници, миксери и веш машине.
Кл. 9: мобилни телефони, пуњачи батерија за
мобилне телефоне, УСБ каблови за мобилне
телефоне и пратећа опрема за мобилне телефоне,
наиме: маске, звучници, бежични звучници,
слушалице, бежичне слушалице, бежичне слушалице
на бази радио фреквенција кратког подручја,
комплети слушалица са микрофоном, микрофони,
базне станице за мобилне телефоне, батерије за
мобилне телефоне, стилуси (оловке) за мобилне
телефоне (за унос података), каишеви за мобилне
телефоне, футроле за мобилне телефоне, меморијске
картице, заштитне фолије за екране мобилних
телефона, држачи за мобилне телефоне који
омогућавају hands-free комуникацију, каблови за
hands-free комуникацију, држачи за мобилне
телефоне који се инсталирају у аутомобилима,
адаптери за СИМ картице, контролери за мобилне
телефоне, wi-fi антене за мобилне телефоне,
адаптери; таблет уређаји и пратећа опрема за таблет
уређаје, наиме: маске, звучници, бежични звучници,
слушалице, бежичне слушалице, бежичне слушалице
на бази радио фреквенција кратког подручја,
комплети слушалица са микрофоном, микрофони,
пуњачи батерија, бежични пуњачи батерија, УСБ
пуњачи батерија, батерије за таблет уређаје,
тастатуре, мишеви, постоља, држачи, базне станице
за таблет уређаје, футроле за таблет уређаје, wi-fi
антене за таблет уређаје, заштитне фолије, стилуси
(оловке) за таблет уређаје (за унос података),
меморијске картице, заштитне фолије за екране
таблет уређаја, адаптер, wеb камере за таблет
уређаје; телевизори, сталци за телевизоре, носачи за
телевизоре са равним екраном, даљински управљачи
за телевизоре и пратећа опрема за телевизоре, наиме:
адаптери, УСБ адаптери, каблови, собне антене,
батерије за телевизоре и даљинске управљаче, wеb
камере за телевизоре, 3Д наочаре за 3Д телевизоре.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
Кл. 11:
апарати за производњу паре, кување,
хлађење и сушење, а нарочито: фенови, тостери,
микроталасне пећнице, шпорети и фрижидери.
(111) 71325
(210) Ж- 2015-2059

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) Živko Mijatović and Partners, d.o.o., Светогорска
7, 11000 Београд
(540)

ALINIQ ALWAYS ON
(511) Кл. 9:
лабораторијски анализатори за
испитивање
и
комерцијални
лабораторијски
анализатори за мерење, испитивање и анализу крви,
телесне течности и/или ткива; лабораторијски
инструменти за ин витро дијагностичко испитивање
и/или анализу; лабораторијска опрема за употребу у
области медицинске дијагностике, наиме, сетови за
лабораторијско испитивање и прикупљање који се
користе за ин витро дијагностику; молекуларни
дијагностички
системи
за
откривање,
квантификовање, идентификацију и функционалну
анализу
нуклеинских
киселина,
генетског
материјала, инфективних агенаса и/или патогена који
се састоје од секвенцера, спектрометра, сензора и
рачунара; аутоматизовани клинички молекуларни
инструменти као што су секвенцери, спектрометри,
сензори и рачунари; лабораторијски инструменти за
скрининг
и
идентификацију
микроба;
лабораторијски апарати за генотипизацију, анализе
експресије гена, молекуларно снимање, и анализу
ДНК секвенци; молекуларни дијагностички системи
који се састоје од секвенцера, спектрометра, сензора
и рачунара, за анализу секвенци нуклеинске
киселине,
нуклеинске
киселине,
генетског
материјала, инфективних агенаса или патогена;
аутоматизовани
клинички
молекуларни
лабораторијски
инструменти,
наиме,
хомогенизатори; лабораторијски инструменти за
узимање узорака; лабораторијски инструменти за
скрининг
и
идентификацију
микроба;
лабораторијски апарати, наиме, молекуларни
дијагностички сензори за анализу секвенци
нуклеинске
киселине,
нуклеинске
киселине,
генетског материјала, инфективних агенаса и/или
патогена; уређаји за калибрацију за калибрацију
анализатора крви, хематолошких анализатора и
анализатора за мерење, испитивање и анализу
телесне течности; лабораторијски инструменти за
скрининг и идентификацију паразита; патрони,
коморе и коморне тацне за употребу у анализаторима
крви
за
испитивање
и
комерцијалним

ЗИС / RS / IPO

Ж
лабораторијским
анализаторима
крви,
хематолошким анализаторима за испитивање и
комерцијалним лабораторијским хематолошким
анализаторима, и лабораторијским анализаторима за
испитивање и комерцијалним лабораторијским
анализаторима за мерење, испитивање и анализу
телесне течности; рачунарски хардвер и софтвер за
употребу у области медицинске дијагностике;
рачунарски софтвер и хардвер за употребу у
лабораторијама; рачунарски софтвер и хардвер за
медицинске дијагностичке инструменте; рачунарски
софтвер и хардвер који подржава медицинске
дијагностичке инструменте; рачунарски софтвер и
хардвер за хематолошке анализаторе, анализаторе за
клиничку хемију, имунохемијске анализаторе,
инструменте за скрининг крви и инструменте за
испитивање крви, телесне течности и ткива;
рачунарски софтвер и хардвер за подешавање
медицинских
дијагностичких
инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер који подржава
хематолошке анализаторе, анализаторе за клиничку
хемију, имунохемијске анализаторе, инструменте за
скрининг крви и инструменте за испитивање крви,
телесне течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер за подешавање хематолошких анализатора,
анализатора за клиничку хемију, имунохемијских
анализатора, инструмената за скрининг крви и
система за испитивање крви, телесне течности и
ткива; рачунарски софтвер и хардвер за праћење
рада медицинских дијагностичких инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за праћење рада
хематолошких анализатора, анализатора за клиничку
хемију, имунохемијских анализатора, инструмената
за скрининг крви и система за испитивање крви,
телесне течности и ткива; електронски интерфејсинг
података за медицинске дијагностичке инструменте;
електронски интерфејсинг података за хематолошке
анализаторе, анализаторе за клиничку хемију,
имунохемијске
анализаторе,
инструменте
за
скрининг крви, и системе за испитивање крви,
телесних течности и ткива; рачунарски софтвер и
хардвер за управљање интерфејсом између
медицинских
дијагностичких
инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за управљање
интерфејсом између лабораторијских инструмената;
рачунарски софтвер и хардвер за решавање проблема
у
вези
са
медицинским
дијагностичким
инструментима; рачунарски софтвер и хардвер за
решавање проблема у вези са лабораторијским
инструментима; рачунарски софтвер и хардвер за
обраду података код дијагностичко медицинског
испитивања; рачунарски софтвер и хардвер за обраду
података лабораторија; рачунарски софтвер и
хардвер за употребу у медицинским дијагностичким
испитивањима; рачунарски софтвер и хардвер за
идентификацију и анализу секвенци нуклеинске
151

Ж
киселине, нуклеинске киселине за идентификацију
патогена, карактеристика отпорности на лекове и
форензичких профила; рачунарски софтвер за фронтенд процесовање, контролу инструмената, анализу
података и извештавање за инструменте молекуларне
дијагностике.
Кл. 35: услуге пословног саветовања из области
здравствене заштите; услуге пословног саветовања
из области медицинске дијагностике; услуге
пословног саветовања
упућене здравственим
радницима; услуге пословног саветовања упућене
корисницима здравствене неге; услуге пословног
саветовања за болнице; услуге пословног саветовања
за лабораторије.
Кл. 37:
техничке услуге подршке из области
медицинске дијагностике; пружање услуга техничке
подршке за медицинске дијагностичке инструменте;
оперативно праћење инструмената за испитивање
крви, телесних течности и ткива и оперативно
праћење повезаних података; пружање услуга
оперативног праћења лабораторијске опреме;
пружање услуга техничке подршке за медицинске
дијагностичке
инструменте;
пружање
услуга
намењеним лабораторијама решавања проблема на
лицу места из области ин витро дијагностике;
пружање
услуга
оперативног
праћења
лабораторијских и медицинских инструмената;
пружање услуга постављања, одржавања и поправке
медицинских
дијагностичких
инструмената;
пружање услуга постављања, одржавања и поправке
лабораторијских инструмената; пружање услуга
техничке подршке, наиме, решавање проблема у
смислу
утврђивања
проблема
ин
витро
дијагностичких
лабораторијских
инструмената,
медицинских дијагностичких инструмената и
лабораторијских
аутоматизовних
система.
Кл. 42: пружање софтверских услуга везаних за
медицинску дијагностику; пружање услуга везаних
за медицински софтвер; пружање софтверских
услуга из области здравља; инсталирање, одржавање
и оправка софтвера и хардвера у вези са
инструментима за медицинску дијагностику;
пружање
услуга
техничке
подршке
за
лабораторијски софтвер из области медицинске
дијагностике; даљинско електронско оперативни
систем за праћење дијагностичких лабораторија,
лабораторијских
аутоматизованих
система
и
медицинских
дијагностичких
инструмената;
пружање услуга софтверске веб платформе за
управљање информацијама лабораторијске и
медицинске
дијагностике;
услуге
пружања
софтверске веб платформе у области здравља; услуге
пружања софтверске веб платформе у области
медицинске дијагностике; софтвер као сервис
(СААС) за услуге из области медицинске
дијагностике; софтвер као сервис (СААС) за услуге
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из области здравља; платформа као сервис (ПААС) у
пољу медицинске дијагностике; платформа као
сервис
из
области
здравља;
процењивање
сигурности, квалитета, одрживости животне средине,
губитка,
ефикасности,
оперативних
застоја,
флексибилност и агилности објеката за испитивање
медицинске дијагностике; спровођење претрага и
анализа у лабораторијама, здравственим установама,
здравственим системима и извештавање у вези са
оперативним учинком лабораторија, здравствених
установа и здравствених система; спровођење
оперативног претраживања, праћења и анализа које
су у вези са инструментима за медицинску
дијагностику,
испитивањима
и
огледима;
анализирање и извештавање оперативне претраге
података које су у вези са медицинским
инструментима за дијагностику, тестови и огледи;
услуге праћења, анализе и извештавања које су у
вези са медицинском лабораторијском опремом,
управљање
медицинским
лабораторијским
инвентаром,
управљање
медицинским
лабораторијским квалитетом, подаци и информације
о управљању, праћењу, анализирању и извештавању
у области медицинске дијагностике.
(111) 71326
(210) Ж- 2015-1992

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
"DENIS" D.O.O., Саве Ковачевића бб, Нови Пазар, RS
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава (тегет)
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71327
(210) Ж- 2015-1835

(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 5,
21000 Нови Сад, RS
(540)

MEGA STIM
(511) Кл. 1: ђубрива.
(111) 71328
(210) Ж- 2015-1902

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 30.09.2016.
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(732) Предузеће за трговину и услуге АМАКС
ДОО Нови Сад, Максима Горког 17а,
21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Данило Милошевић, Радничка 13,
21000 Нови Сад
(540)

Ж
(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
(111) 71331
(210) Ж- 2015-1670

(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Александар Стошовић, Јастребовљева 14,
11030 Београд, RS
(540)

(531) 03.04.02; 26.01.15; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.24
(511) Кл. 29: млеко, јогурт, млечни намази, маслац,
сиреви, млечни напици, сухомеснати производи, јаја.
(111) 71329
(210) Ж- 2015-1963

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) HELIOS SRBIJA AD, Радована Грковића 24,
32300 Горњи Милановац, RS
(740) Ана Мамић , Господар Јевремова 41,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(591) тамно сива
(511) Кл. 1: лепкови за индустријску употребу;
лепкови за керамику; непрерађене вештачке смоле.
Кл. 2: боје; фирнајзи; лакови; разређивачи за боје и
лакове.
Кл. 19:
малтер; цемент; премази (грађевински
материјал).
(111) 71330
(210) Ж- 2015-2049

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 30.09.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила бр.
1-3, IV спрат, 11000 Београд
(540)

(531) 20.07.01; 24.09.05; 24.09.13; 24.09.23; 27.05.09;
27.05.13; 27.07.01
(511) Кл. 29: воће, конзервисано; џемови; залеђено
воће; смрзнуто воће; кристализовано воће; воће,
кувано; воћни желе; воћна пулпа; мармелада; воће
конзервисано у алкохолу; воће у конзерви; ајвар
(конзервисана паприка); компоти.
Кл. 32: сирупи за пића; минерална вода (пиће); cтoнe
воде; препарати за прављење ликера; безалкохолна
пића.
Кл. 33: ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери (горка алкохолна пића);
дестилована пића; јабуковача; вино; џин; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
крушковача; алкохолна пића, изузев пива; рум;
водка.
(111) 71332
(210) Ж- 2015-1551

(181) 18.09.2025.
(220) 18.09.2015.
(151) 04.10.2016.
(732) Нишавић Лука, Илије Стојадиновића 22/8,
11000 Београд, RS
(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 27.01.01; 27.05.13; 27.07.02;
27.07.11; 29.01.02; 29.01.13
(591) црна, бела, жута.
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Ж
(511) Кл. 9: наочаре, наочаре за сунце, траке,
каишеви, рамови за наочаре са диоптријом, оквири
цвикера, ланци за наочари, окулари, футроле за
наочаре и наочаре за сунце, цвикери, стакла за
наочаре, наочаре са диоптријом, оквири цвикера,
ланци за наочари.
Кл. 18: кожа и имитација коже, кофери, путне торбе
и
торбице,
кишобрани,
сунцобрани.
Кл. 25: oдећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71333
(210) Ж- 2015-1663

(181) 09.10.2025.
(220) 09.10.2015.
(151) 04.10.2016.
(732) Društvo za trgovinu na veliko i malo eksportimport "SAVREMENA AMBALAŽA" DOO , Чачак,
Булевар ослободилаца бб, RS
(740) Соња Марушић, Чачак, Рајићева 5-7
(540)

цртање, инструмент за цртање сличан раздељивачу,
угломер, квадрати за цртање и повлачење, комплет
квадрата, математички инструменти, оловке за
копирање, оловке за означавање стакла, оловке за
наставника
(за
штиклирање);
сав
други
канцеларијски материјал у класи 16.
(111) 71335
(210) Ж- 2015-1969

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 04.10.2016.
(732) SZTKR "PS" Pantović Slađana PR,
Богићевићева 8, Чачак, RS
(540)

(531) 20.01.17; 20.05.25; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.13
(591) црна, бела, црвена.
(511) Кл. 16: самолепљива трака, стреч филмови и
пуцкава фолија.
Кл. 40: услуге везане за обрађивање материјала и
штампе, самолепљивих трака, стреч филмова и
пуцкавих фолија.

(531) 24.17.02; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.15; 27.05.24
(511) Кл. 14: накит; бижутерија.
Кл. 18: производи од коже и имитације коже,
нарочито торбе, козметичке торбе, футролe за визит
карте, кутије за шешире, торбе за куповину, путне
торбе за одећу, ранчеви, спортске торбе, торбе за
плажу, торбе за паковање, футроле за кључеве,
новчаници.
Кл. 22: торбе за чист веш, торбе за прљав веш.
Кл. 24: текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама, нарочито јастучнице.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.

(111) 71334
(210) Ж- 2015-1725

(111) 71336
(210) Ж- 2015-2035

(181) 21.10.2025.
(220) 21.10.2015.
(151) 04.10.2016.
(732) HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED,
510 Himalaya House, 79 Palton Road, Mumbai 400001, IN
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

SIVO
(511) Кл. 16:
канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); оловке за писање, резачи (оштрачи), гумице
за брисање, лењири, механичке (техничке) оловке,
олово за механичке оловке, оловке у боји, оловке у
боји растворљиве у води, воштане боје (оловке),
уљни пастели, трајни маркери, фломастери и
маркери за означавање, маркери за беле табле, креде,
хемијске оловке, гел оловке, допуна за хемијске
оловке и гел оловке, комплет инструмената за
математику који садржи компас за повлачење и
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(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 05.10.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

M-SEDON
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање.
(111) 71337
(210) Ж- 2015-2071

(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 05.10.2016.
(732) Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, Illinois 60018, US

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

VYSIS
(511) Кл. 1: реагенси за лабораторијску употребу;
раствор за претретман ткива, реагенси за прање, и
пуфери за лабораторијску употребу; везивни реагенси за
лабораторијску употребу; хибридизациони пуфери за
лабораторијску употребу; хибридизациони реагенси за
лабораторијску употребу.
Кл. 5: реагенси за медицинску употребу; раствор за
претретман ткива, реагенси за прање, и пуфери за
медицинску употребу; везивни реагенси за
медицинску употребу; хибридизациони пуфери за
медицинску употребу; хибридизациони реагенси за
медицинску употребу.
(111) 71338
(210) Ж- 2015-2048

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 05.10.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила бр. 1-3,
IV спрат, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 35: услуге малопродаје које се пружају
средствима глобалне комјутерске мреже; "оn-line"
дистрибутивне малопродајне и велепродајне услуге
са свом робом и робом широке потрошње;
обезбеђивање продаје и испорука путем "оn-line"
куповине
и
компјутерских
мрежа
и/или
дистрибутивним
каналима;
услуге
компјутеризованих "оn-line" поруџбина за широке
изборе врсте робе за потрошаче; обезбеђивање wеб
страница са приказом рејтинга, прегледа и препорука
о производима и услугама у сврху трговине,
постављено од стране корисника; обезбеђивање
информација путем интернета у виду потрошачких
водича
за
робу
и
услуге
других.
Кл. 39: испорука роба; организовање транспорта,
диструбуције и испоруке робе; све наведене услуге у
вези са робом нарученом путем компјутерске мреже.
Кл. 42: услуге које се односе на компјутеризовану
оn-line претрагу ради поручивања путем средстава
компјутерских мрежа, испоруке и транспорта робе за
потрошаче; обезбеђивање привременог коришћења
компјутерских софтвера који су "оn-line"и које не
могу бити преузимани, за плаћање, аутентификацију,
управљање и праћење; услуге пружања интерактивне
веб странице са технологијом која корисницима
омогућава улаз, приступ, претрагу, управљање,
надгледање и генерисање информација и извештаја о
продаји производа и услуга.
(111) 71340
(210) Ж- 2015-1169

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе, светло зелена.
(511) Кл. 5: фармацеутски прeпарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) A007 d.o.o., Trg. D. Petrovića 3, 10000 Zagreb,
HR
(740) Драгољуб М. Ћосовић, адвокат, Булевар
Арсенија Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(181) 13.07.2025.
(220) 13.07.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) ГАЛЕНИКА а.д. , Батајнички друм бб, Београд
11080 Земун, RS
(540)

(111) 71339
(210) Ж- 2015-1861

(531) 25.01.01; 25.07.15; 26.04.18; 26.11.21; 26.15.01;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) љубичаста, розе, бела.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71341
(210) Ж- 2015-1903

(531) 01.01.02; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, наранџаста.

ЗИС / RS / IPO

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) "ФРУШКОГОРСКИ ВИНОГРАДИ" друштво
са ограниченом одговорношћу за производњу,
трговину и услуге Баноштор, Дунавска 5,
Баноштор, Беочин, RS
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Ж
(740) Адвокат Исидора Николић Савин,
Мирослава Антића 4, Нови Сад
(540)

крема за кожу, шампон за косу и тело, регенератор за
косу, средство за размрсивање косе, сапун у свим
облицима за употребу на људском телу, купка за бебе,
производи за заштиту од сунца, креме за сунчање,
средство против добијања боје при сунчању (san blok) и
лосиони, уља и креме за после сунчања.

(531) 27.05.01
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти;
конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).

(111) 71344
(210) Ж- 2015-1803

(111) 71342
(210) Ж- 2015-1904

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) "ФРУШКОГОРСКИ ВИНОГРАДИ" друштво
са ограниченом одговорношћу за производњу,
трговину и услуге Баноштор , Дунавска 5,
Баноштор, Беочин, RS
(740) Адвокат Исидора Николић Савин,
Мирослава Антића 4, Нови Сад
(540)

(531) 28.05.00
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти;
конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation),
One Johnson & Johnson Plaza , New Brunswick,
New Jersey, US
(740) Драгослав М. Ристић, Владан О. Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

(181) 05.11.2025.
(220) 05.11.2015.
(151) 06.10.2016.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza , New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Драгослав М. Ристић, Владан О. Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

JOHNSON'S
(511) Кл. 3: производи за негу и чишћење коже и косе.
(111) 71345
(210) Ж- 2015-1635

(181) 02.10.2025.
(220) 02.10.2015.
(151) 07.10.2016.
(732) Душан Кнежевић, Шпанских Бораца 38а/7,
11070 Нови Београд, RS
(540)

PARKETOL
(511) Кл. 19: грађевински материјали који нису од
метала.
Кл. 35: оглашавање.
(111) 71346
(210) Ж- 2015-1882

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 07.10.2016.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

(111) 71343
(210) Ж- 2015-1802

JOHNSON'S
(511) Кл. 3: козметички и тоалетни производи, пудер
за тело, лосион за косу и тело, уље за косу и тело,
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(531) 02.01.25; 02.09.22; 05.07.02; 26.01.14; 26.04.18;
26.11.08; 27.05.02; 27.07.02; 29.01.14
(591) плава, зелена, црвена, црна
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(111) 71347
(210) Ж- 2015-1883

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 07.10.2016.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

Ж
(531) 03.06.03; 29.01.03
(591) светло зелена, тамно зелена
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; пиво.
(111) 71350
(210) Ж- 2015-2075

(531) 02.09.25; 05.07.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.08;
27.05.02; 27.07.02; 29.01.14
(591) плава, наранџаста, зелена
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(111) 71348
(210) Ж- 2015-1896

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 07.10.2016.
(732) Društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda,
trgovinu i usluge ŽITOPRERADA DM d.o.o.,
Башаидски пут бб, Нови Бечеј, RS
(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија
Ђерић, Катарина Костић, Таковска 19, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 05.05.23; 08.01.10; 10.03.16; 25.01.01;
26.11.08; 27.03.01; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.15
(591) тамно браон, светло браон, жута, црвена,
зелена, плава, беж
(511) Кл. 30: колачи и посластице.
(111) 71349
(210) Ж- 2015-2093

(181) 24.12.2025.
(220) 24.12.2015.
(151) 07.10.2016.
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way,
Сorona, California 92879, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд,
(540)

(181) 22.12.2025.
(220) 22.12.2015.
(151) 10.10.2016.
(732) Abbott Point of Care Inc., 400 College Road
East, Princeton, New Jersey 08540, US
(740) Живко Мијатовић & Пертнерс, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

I-STAT
(511) Кл. 5: реагенси за медицинску дијагностику;
препарати за тестирање за медицинску употребу;
дијагностички тестови за медицинску употребу;
патрони који садрже реагенсе за употребу у
медицинској дијагностици.
Кл. 9: софтвер и хардвер који се користи за тестирање
крви, телесних течности и ткива; софтвер и хардвер за
конфигурисање система за тестирање крви, телесних
течности и ткива; софтвер за интерфејс електронских
података и апарати за системе за тестирање крви,
телесних течности и ткива; компјутерски хардвер и
софтвер за употребу у области медицинске дијагностике;
софтвер за управљање инструментима за медицинску
дијагностику и/или лабораторијским инструментима;
компјутерски софтвер и хардвер за управљање
интерфејсом између инструмената за медицинску
дијагностику и и/или лабораторијских инструмената;
компјутерски софтвер и хардвер за управљање процесом
рада лабораторије за медицинску дијагностику; софтвер
и
хардвер
за
управљање
лабораторијским
информацијама; компјутерски софтвер и хардвер за
праћење инструмената за медицинску дијагностику
и/или лабораторијских инструмената; компјутерски
софтвер и хардвер за решавање проблема у вези
инструмената за медицинску дијагностику и/или
лабораторијских инструмената; компјутерски софтвер за
обраду података медицинског дијагностичког тестирања
и/или лабораторијских података.
(111) 71351
(210) Ж- 2015-2000

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 10.10.2016.
(732) Grand prom d.o.o. Beograd, Surčinska 6a ,
Beograd, RS
(540)

JAZZVA
(511) Кл. 11: апарати за загревање и кување, апарати
за загревање млека и припрему млечне пене; апарати
за припрему напитака укључујући кафу, чај, какао,
капућино; апарати за кафу, посуде за припрему кафе,
ЗИС / RS / IPO
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Ж
електрични апарати за филтрацију (перколатори);
делови и опрема за напред наведену робу;
електричне машине за припрему напитака, и
допуњиви елементи, патроне (кертриџи) и резервни
делови за такве машине; филтери за кафу,
електрични; апарати за филтрацију (перколатори) за
кафу, електрични.
Кл. 35: оглашавање; писање рекламних текстова;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
уређивање излога.
Кл. 43: изнајмљивање апарата за кување; кафићи;
кетеринг хране и пића; кафетерије; ресторани;
ресторани за самопослуживање; снек-барови; услуге
барова; кантине.
(181) 23.12.2025.
(220) 23.12.2015.
(151) 10.10.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
(111) 71354
(210) Ж- 2015-2002

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) BKTVNews on-line d.o.o., Теразије 28, Београд, RS
(540)

(111) 71352
(210) Ж- 2015-2085

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе, светло зелена.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски суплементи за људе.
(111) 71353
(210) Ж- 2015-2086

(181) 23.12.2025.
(220) 23.12.2015.
(151) 10.10.2016.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) тамно плава, светло плава, розе.
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(531) 25.03.25; 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.13
(591) плава, сива, бела, црна.
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови, рекламирање
путем медија.
Кл. 38: телекомуникације, пренос сигнала, ТВ програм.
Кл. 41: услуге образовања и обучавања лица у свим
видовима, припремање обуке, разонода, издавачка
делатност, издавање текстова и часописа, спортске и
културне активности.
(111) 71355
(210) Ж- 2015-2091

(181) 24.12.2025.
(220) 24.12.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) Acoma d.o.o., Дунавски Кеј 23, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Олга Плавша и Урош Плавша ,
Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 19.11.25; 19.13.25; 19.19.00; 27.01.16; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, жута.
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти, нарочито
поклопци за контејнере за одлагање медицинског
отпада.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
(111) 71356
(210) Ж- 2015-2061

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) КОСИДБА НА РАЈЦУ, Карађорђева 7,
14240 Љиг, RS
(740) ПЛАВША& ПЛАВША ПАТЕНТНА
КАНЦЕЛАРИЈА, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 14.09.07; 27.05.01; 27.05.09; 28.05.00
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71357
(210) Ж- 2015-1567

(181) 21.09.2025.
(220) 21.09.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) "М АГРАР - 024 БВ" д.о.о., Ивана Горана
Ковачића 7, Суботица, RS
(740) Дражен Рацић, Ђуре Ђаковића 15,
24000 Суботица
(540)

(531) 01.03.01; 05.07.02; 06.19.01; 26.01.06; 26.01.18;
27.05.05; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.15
(591) зелена, жута, браон, плава, бела.
(511) Кл. 31: зрневље, живе животиње; свеже воће и
поврће; семе; природне биљке и цвеће; храна за
животиње; слад.
Кл. 44:
услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
(111) 71358
(210) Ж- 2015-1984

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) Solidity Real Estate d.o.o. Beograd, Мајке
Јевросиме 47-49, 11103 Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 26.15.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) тамно сива, наранџаста и бела.
(511) Кл. 35: услуге рекламних агенција; услуге дељења
проспеката директно или поштом; дистрибуирање
узорака; рекламирање у вези са банкарским зајмовима;
рекламирање путем радија; консултантске услуге у вези
са истраживањем тржишта; консултантске и саветодавне
услуге које се односе на пословно управљање;
консултантске услуге које се односе на вођење и
управљање хотелима.
Кл. 36:
услуге управљања непокретностима
(администрирање
зградама),
нарочито
услуге
изнајмљивања или/и процене некретнина, или/и услуге
финансирања; промет и посредовање некретнинама;
процена тржишне, грађевинске и ликвидационе
вредности некретнина и опреме; студије изводљивости
изградње пројеката некретнина.
Кл. 37:
грађевинске услуге наиме надзирање
грађевинских пројеката; консултације о грађењу;
надзирање финансирања пројеката у изградњи и
састављање извештаја о изградњи.
(111) 71359
(210) Ж- 2015-2043

(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 11.10.2016.
(732) ЛЕД МАРКЕТ ДОО, Велибора Марковића 8,
Врњачка Бања, RS
(540)

(531) 27.01.01; 27.05.09; 29.01.04; 29.01.05
(591) бордо, плава, црна.
(511) Кл. 11: сијалице, уличне светиљке, стоне
лампе, зидне лампе, подне лампе, спот лампе,
плафоњере, лустери, канцеларијске висеће лампе,
канцеларијске уградне и надградне лампе, уградне лампе
за халогене сијалице, уградне лампе за рефлекторске
сијалице, лампе рефлектори, рамови за лампе, уградне
лампе за неонске сијалице, баштенске лампе, лампе за
спољну употребу, неонске лампе, пуњиве лампе са
батеријом, рефлектори за халогене сијалице, рефлектори
за металхалогене сијалице са пригушницом, кућишта за
рефлекторе,
флуоресцентне
компакт
сијалице,
инкадесцентне сијалице, халогене сијалице, флуо цеви,
стартери, утикачи, утичнице, прикључни подсклопови,
прикључни подсклопови са каблом и утикачем,
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сијалична грла, светла за возила, лампе са светлосним
луком, џепне батеријске лампе, ЛЕД диоде, уређаји за
осветљење, апарати за осветљавање, наиме лед апарати
за осветљавање.
Кл. 35: услуге промета на велико електро робе и
материјала, услуге промета на мало, електро робе и
материјала, увоз, извоз и дистрибуција (промет на
велико) електро робе и материјала, презентација
робе, услуге продаје путем лицитације, маркетинг,
оптимизација саобраћаја са Интернет странице,
оптимизација за претраживаче, услуге посредовања у
трговини, пружање пословних информација путем
Интернет странице, обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга, услуге аукцијске
продаје преко интернета, услуге компјутеризоване
продаје на мало преко интернета, услуге продаје
робе преко интернета (оnline продаја).
(111) 71360
(210) Ж- 2015-2137

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 12.10.2016.
(732) Todić Predrag, Cesta na Brdo 081, 1000 Ljubljana, SI
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 02.01.21; 03.07.01; 22.05.10; 25.05.05; 27.05.24; 29.01.12
(591) плава, бела.
(511) Кл. 36:
агенције за промет некретнина,
посредовање у промету некретнина, процена
некретнина, управљање непокретностима, издавање
пословног
простора,
лизинг
непокретности.
Кл. 37: услуге које пружају извођачи или подизвођачи
радова при конструисању и изградњи трајних
грађевина, као и услуге које пружају лица или
организације које се баве рестаурацијом објеката.
(111) 71361
(210) Ж- 2015-2062

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 12.10.2016.
(732) JERRY CATERING SERVICE DOO
BEOGRAD, Војислава Илића бр. 141, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 06.19.16; 27.01.10; 27.01.12; 27.05.17
(511) Кл. 29: месо, млеко, сир.
Кл. 44: узгој животиња.
(111) 71362
(210) Ж- 2015-2064

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 12.10.2016.
(732) Александар Белановић, Васе Стајића 22Б,
Нови Сад, RS
(740) Емил Сомер, Максима Горког 53, Нови Сад
(540)

(531) 20.05.24; 20.05.25; 25.07.15; 26.11.08; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.13
(591) зелена (C:100, M:70, Y:0, K:0 и зелени
градијент), плава (плави градијент), сива (сиви
градијент)
(511) Кл. 12: електрика за моторна сувоземна возила,
мотори и делови мотора за моторна сувоземна возила,
стартери мотора, грејачи за моторе, свећице за моторе,
ламбда сонде, разводници паљења, бобине за паљење,
магнетни индуктори за паљење, пумпе за убризгавање,
пумпе за гориво, регулатори брзине мотора, млазнице и
носачи млазница за убризгавање горива, филтери за
гориво, филтери за уље, филтери за ваздух, хидрауличне
пумпе и мотори, хидраулични цилиндри, хидраулични
резервоари, хидраулични филтери; пнеуматске кочнице
за моторна сувоземна возила, пнеуматски компресори,
резервоари за компримовани ваздух, контролни
вентили, кочиони вентили; турбокомпресори, уређаји
за паљење мотора са унутрашњим сагоревањем;
сигурносни појасеви за моторна сувоземна возила,
ваздушни јастуци за моторна возила, сензори за
ваздушне јастуке; серво кочнице и ваздушне кочнице за
моторна возила, анти - лок кочиони системи, системи за
контролу вуче, мењачи за моторна сувоземна возила,
системи контроле динамике возила, брисачи
аутомобилских стакала.
Кл. 37:
инсталација, одржавање и поправка
моторних возила и делова за моторна возила, уређаја
за навигацију, уређаја за сервис возила, акумулатора
и електро агрегата, инсталација за грејање и климауређаје у моторним возилима.
(111) 71363
(210) Ж- 2015-1998
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(732) Вива 92 Д.о.о., Железничка 20,
37000 Крушевац, RS
(540)

(531) 01.03.09; 01.03.13; 05.03.14; 26.04.19; 27.05.02;
27.07.01; 29.01.13
(591) зелена, жута, наранџаста.
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; сарделе; кикирики путер; путер; какао путер;
маслац од какаа; кокосов путер; путер крем; беланце
од јаја; крваве кобасице; крвавица; говеђа супа,
бујон; говеђа супа; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље
репице за исхрану; концентрати за бујон;
концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће;
супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће; јестива уља;
павлака (млечни производ); сир; смрзнуто воће;
кристализовано воће; крокети; љускари, који нису
живи; урме; млеко; рак, који није жив; рибљи
филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за
исхрану; желе од меса; дивљач, која није жива;
ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне
супстанце за производњу; јестиве масти; смеше које
садрже маст за кришке; хлеба; харинге, неживе;
јастози, који нису живи; кукурузно уље; уље
палминих коштица за исхрану; сусамово уље;
остриге, које нису живе; рибљи желатин за исхрану;
шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; месне
прерађевине; кефир (пиће од млека); кумис (пиће од
млека); напици од млека, у којима млеко преовлађује
-сурутка; производи од млека; бодљикави јастог,
који није жив; сланина; конзервисано сочиво;
маргарин; мармелада; животињска мождина, срж, за
исхрану; шкољке, љускари, који нису живи; шкољке,
које нису живе; палмино уље за исхрану; прерађен
орах; јаја; јаја у праху; јетрена паштета; лук,
конзервисан; маслине, конзервисане; маслиново уље
за исхрану; јестиво уље од костију; пектин за
кулинарске намене; пикалили, кисело сецкано
поврће; сенф и љути зачини; кисели краставац;
грашак, конзервирани; кобасице; усољено месо;
састојци за припремање супе; парадајз пире; салате
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од поврћа; свињска маст; салате од воћа; сардине,
неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за исхрану;
туњевина, нежива; сок од парадајза за кување;
сунцокретово
уље
за
исхрану;
шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље;
конзервисан пасуљ; јетра; храна припремљена од
рибе; воћни чипс; шкољке капице, које нису живе;
воће конзервисано у алкохолу; полен припремљен
као храна; шкампи, рачићи, који нису живи;
конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; jaja пужева за јело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чaype свилене бубе, за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука; сос
од бруснице (компот); тахини (намаз од сусама);
хумус (намаз од леблебија); печене морске (нори)
алге; грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи
(јело од ферментисаног поврћа); сојино млеко
(замена за млеко); милкшејк; ајвар (конэервисана
паприка); сунцокретове семенке, припремљене;
рибљи мусеви; безалкохолни пунч од жуманаца;
мусеви од поврћа; рибља икра, припремљена;
семенке, припремљене; алое вера за људску исхрану;
конзервисан бели лук; протеинско млеко; уље од
лана за кулинарске намене; уље од семена лана за
кулинарске намене; нискокалорични чипс од кромпира;
лецитин за кулинарске намене; млечни ферменти за
кулинарске намене; компоти; кондензовано млеко;
сметана (кисела павлака); раженка (ферментисано
печено млеко); ферментисано млеко; парадајз пире;
паста од поврћа; паста од плавог патлиџана; млеко од
кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од бадема за
кулинарске сврхе; млеко од пиринча (замена за млеко);
артичоке, конзервиране.
Кл. 30:
алге (зачин); прехрамбена тестенина;
тестенина; бадемово тесто; семе аниса; семе
звездастог аниса; кондиторски производи за
украшавање новогодишње јелке; немедицински
биљни чајеви; ароме за кафу; ароматични додаци за
храну; додаци јелима; хлеб без квасца; соли за
конзервисање намирница; двопек; кекс; бисквити,
суви колачићи; сладни бисквити; слаткиши од
пеперминта; слаткиши (бомбоне); вафел производи;
слатке земичке, колачићи; какао; кафа; непржена
кафа; биљни препарати за употребу као замена за
кафу; колачи; цимет (зачин); капра; карамеле
(бомбоне); кари (зачин); препарати од житарица;
жвакаћа гума; цикорија (замена за кафу); чај;
чоколада; марципан; каранфилић (зачин); зачински
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додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс;
кукурузне пахуљице; кокице; препарати за
учвршћивање мућење павлаке, шлага; сладолед;
палачинке; есенције за исхрану, изузев етеричних
есенција и есенцијалних уља; кухињска со; додаци за
згушњавање хране за кување; куркума; природни
заслађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
брашнаста храна; скроб за јело; ферменти за тесто;
фондани (слаткиши); ситни колачи; шећер; ароме за
колаче, које нису етерична уља; прашак за колаче;
тесто за колаче; ђумбир (зачин); везивни агенси за
сладолед (сладолед и млечни сладолед); везивни
агенси за сладолед; везивни агенси за сладолед и
млечни сладолед; лед, природни или вештачки; лед
за освежавање; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; прекрупа за људску исхрану;
сирће; кечап (сос); какао напици са млеком; пића од
кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком;
средства за подизање теста; квасац; материјали за
везивање кобасица; колачићи од бадема (слатка
пецива); макарони; млевени кукуруз; кукуруз,
млевени, ласа; кукуруз, пржени; пржени кукуруз;
хлеб; малтоза; меласа за исхрану; златни сируп
(шећерни сируп), меласа; ментол за посластице; мед;
ољуштени јечам; сенф; орашчићи; резанци; танки
резанци; пите; млевени јечам; сендвичи; пастиле
(бомбоне); пецива; пти-бер кекс; векне хлеба;
зачинска паприка; пице; бибер; брашно од кромпира;
пудинг; пралине; равиоли; слатки корен (слаткиши);
пиринач; шафран (зачин); саго; сосеви (додаци
храни); целерова со; гриз; шербет (ледени); шербет
(залеђени); шпагети; тапиока; брашно тапиоке; тарт
(слатка пита без горње коре); ванила (арома);
ванилин (замена за ванилу); резанци за супу; пите
(од меса); векна са месом; омекшивачи за месо, за
употребу у домаћинству; сладолед и млечни
сладолед; прашак за сладолед; прашак за сладолед и
млечни сладолед; слаткиши од бадема; посластице
од кикирикија; ароме, које нису етерична уља; ароме
за пића, које нису етерична уља; млевени овас;
ољуштени овас; храна на бази овса; овсене
пахуљице; овсено брашно; штапови од слатког
корења (посластица); пивско сирће; пића на бази
кафе; пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде;
замене за кафу; бомбоне; чипс (производ од
житарица); чау-чау (зачин); кус-кус (гриз); сладни
екстракти за храну; слад за људску исхрану;
прополис (пчелињи производ); прополис; релиш
(додатак јелу); матични млеч; морска вода за кување;
суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески
крем; воћни желе (слаткиши); мусли; колачи од
пиринча; умак, сос од соје; смрзнути јогурт
(посластичарски); чатни (додатак јелима); пролећне
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ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); паста од
соје, (додатак јелима); грицкалице на бази житарица;
грицкалице на бази пиринча; сува зрна кукуруза без
љуске; кукурузни гриз; прашак за пециво; бикарбона
сода за кување; сода бикарбона за кување;
конзервисане баштенске траве (зачини); готови
оброци од резанаца; глазуре за колаче; чоколадни
мусеви; десерти у облику муса (слаткиши); воћни
преливи (сосеви); маринаде; сендвичи са сиром
(чизбургери); песто (сос); глазуре за шунку; ланено
семе эа људску исхрану; семе лана за људску исхрану;
пшеничне клице за људску исхрану; високопротеинске
плочице од житарица; тартар крем за кување; глутенски
додаци за кулинарске намене; сосови за тестенине;
плочице од житарица; палмин шећер; тесто,
полупрерађен производ; цветови или лишће као замена
за чај; тесто за слатка пецива; вареники (пуњене
кнедле); пељмени (кнедле пуњене месом); чоколадни
украси за торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво
воће са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво
воће у праху; бели лук у праху (зачин).
Кл. 31: агруми (јужно воће), свежи; алге за људску
или животињску; исхрану; ораси; животињска
менажерија; живе животиње; храна за животиње;
дрвеће; божићне јелке; стабла дрвећа; жбуње; овас
(зоб); бобице, свеже воће; со за стоку; репа, свежа;
мекиње; нерезано дрвеће; дрвено иверје за
производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором;
кокосов орах, ..... сиров; шећерна трска; рогач, сиров;
семе житарица, непрерађено; гљиве, свеже; клице
печурки за размножавање; сточне погаче; уљасте
погаче; кестен, свеж; креч за животињску исхрану;
корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити за псе;
лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; кокос; храна за
птице; погача од уљане репице за стоку; краставци,
свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња за исхрану
животиња; копра; шкољке (живе); свеже поврће;
бундеве, свеже; тиквице, свеже; венци од природног
цвећа; јаја за узгој (оплођена); слама за покривање
компоста; отпади од дестилације за животињску
конзумацију; помије; узгајана стока; препарати за
товљење животиња; брашно од пиринча за сточну
исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за
декорацију, осушено; полен (сировина); сено; храна
за јачање животиња; сточна храна; храна за стоку;
пшеница; воће; свеже; тpaвa, природна; травњаци,
природни; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље (житарице); семе за
животињску конзумацију; семење; семе за садњу;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; ланено брашно (сточна
храна); производи за простирке за тресетне
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подлошке; простирке; кукуруз; кукурузна сточна
погача; слад за вpењe и дестилацију; воћна пулпа;
комина од воћа (воћна пулпа); лешник; брашно за
животиње; рибља икра; јаја свилене бубе; луковице;
цветне луковице; лук, свеж; маслине, свеже;
поморанџе, свеже; јечам; коприва; сипина кост за
птице; сламене простирке; слама (сточна храна);
палме (лишће палминог дрвета); стабла палме; каша
за товљење стоке; риба, жива; винова лоза; борова
шишарка; бибер (биљка); биљке, сушене, за
декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир,
свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за
животиње; корење за исхрану; грожђе, свеже;
рабарбара, свежа; жбунови ружа; раж; свилена буба;
јестив сусам, непрерађен; тартуфи, свежи; талог
након дестилације; живина, жива; алгаровила за
животињску исхрану; бадем (воће); кикирики, свеж;
брашно од кикирикија за животиње; погаче од
кикирикија за животиње; нус производи прераде;
житарица за исхрану животња; остаци након прераде
шећерне трске (сировина); мамци за пецање, живи;
ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи; дaгње,
живе; остриге, живе; храна за кућне љубимце; сирова
кора дрвета; јастози обични (живи); храна за
преживање за животиње; напитци за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану; пиринач,
непрерађен; морски краставци (живи); папир са песком
за кућне љубимце (простирка); мирисни песак за кућне
љубимце (простирка); алое вера биљке; спанаћ, свеж;
семе лана за исхрану животиња; ланено семе за исхрану
животиња; брашно од семена лана за исхрану
животиња; ланено брашно за исхрану животиња;
пшеничне клице за исхрану животиња; артичоке,
свеже; харинга, жива; лосос, жив; сардине, живе; туна,
жива; бели лук, свеж.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво; але
пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво;
пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од
сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; воде (пића); препарати за прављење
газиране воде; литијум вода; минерална вода (пиће);
препарати за прављење минералне воде; селтерс
вода; стоне воде; шира; лимунаде; екстракти хмеља
за производњу пива; сокови од поврћа (пића); сирупи
за лимунаде; препарати за прављење ликера;
сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп;
сода вода; шербети (пића); сок од парадајза (пиће);
безалкохолна пића; млеко од бадема (пиће); пилуле
за газирање пића; прашкови за газирање пића;
газирана вода; сарсапарила(безалкохолни напитак);
аперитиви, безалкохолни; коктели, безалкохолни;
воћни нектар (безалкохолни); изотоници; млеко од
кикирикија (безалкохолни напитак); сок од јабуке,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; смутис (кашасти
ЗИС / RS / IPO

Ж
напици од воћа или поврћа); безалкохолна пића од
алое вера; коктели на бази пива; напици од соје, осим
замена за млеко.
Кл. 33: ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери (горка алкохолна пића); ликер од
аниса; анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована
пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви
(ликери и жестока пића); вино; џин; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
пикет; крушковача; саке; виски; алкохолне есенције;
алкохолни екстракти; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохол од
пиринча; рум; водка; помешана алкохолна пића, која
нису на бази пива; нира (алкохолно пиће на бази
шећерне трске); баијиу (кинеско пиће од
дестилованог алкохола).
Кл. 34: шибице; усници од ћилибара за муштикле;
дуван; кесе эа дуван; усници за цигарете; филтери за
цигарете; упаљачи за пушаче; резервоари гаса за
упаљаче; лупе; блокови папира за цигарете;
упијајући папир за дуванске луле; дуван за жвакање;
цигаре; секачи за цигаре; кутије за цигаре; кутије за
цигарете, табакере; држачи цигара; цигарете које
садрже замену дувана, које нису за медицинску
употребу; цигарете; џепне машинице за увијање
цигарета; муштикле; усници за муштикле; папир за
цигарете; цигарилоси; чистачи за дуванске луле;
кремени; траве за пушење; сталци за луле; држачи за
шибице; посуде за дуван; бурмут; кутије за бурмут;
кутије за шибице; пепељаре за пушаче; пљуваонице
за пушаче; хјумидори, кутије за чување цигара;
електронске цигарете; раствори са течним
никотином за електричне цигарете; орални
вапоризатори за пушаче; ароме, изузев есенцијалних
уља, за дуван; ароме, изузев есенцијалних уља, за
употребу у електронским цигаретама.
(111) 71364
(210) Ж- 2015-1999

(181) 09.12.2025.
(220) 09.12.2015.
(151) 12.10.2016.
(732) Вива 92 Д.о.о., Железничка 20,
37000 Крушевац, RS
(540)

(531) 01.03.09; 01.03.13; 05.03.14; 18.01.08; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13
(591) зелена, жута, наранџаста.
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
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масти; сарделе; кикирики путер; путер; какао путер;
маслац од какаа; кокосов путер; путер крем; беланце
од јаја; крваве кобасице; крвавица; говеђа супа,
бујон; говеђа супа; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље
репице за исхрану; концентрати за бујон;
концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће;
супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће; јестива уља;
павлака (млечни производ); сир; смрзнуто воће;
кристализовано воће; крокети; љускари, који нису
живи; урме; млеко; рак, који није жив; рибљи
филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за
исхрану; желе од меса; дивљач, која није жива;
ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне
супстанце за производњу; јестиве масти; смеше које
садрже маст за кришке; хлеба; харинге, неживе;
јастози, који нису живи; кукурузно уље; уље
палминих коштица за исхрану; сусамово уље;
остриге, које нису живе; рибљи желатин за исхрану;
шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; месне
прерађевине; кефир (пиће од млека); кумис (пиће од
млека); напици од млека, у којима млеко преовлађује
-сурутка; производи од млека; бодљикави јастог,
који није жив; сланина; конзервисано сочиво;
маргарин; мармелада; животињска мождина, срж, за
исхрану; шкољке, љускари, који нису живи; шкољке,
које нису живе; палмино уље за исхрану; прерађен
орах; јаја; јаја у праху; јетрена паштета; лук,
конзервисан; маслине, конзервисане; маслиново уље
за исхрану; јестиво уље од костију; пектин за
кулинарске намене; пикалили, кисело сецкано
поврће; сенф и љути зачини; кисели краставац;
грашак, конзервирани; кобасице; усољено месо;
састојци за припремање супе; парадајз пире; салате
од поврћа; свињска маст; салате од воћа; сардине,
неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за исхрану;
туњевина, нежива; сок од парадајза за кување;
сунцокретово
уље
за
исхрану;
шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље;
конзервисан пасуљ; јетра; храна припремљена од
рибе; воћни чипс; шкољке капице, које нису живе;
воће конзервисано у алкохолу; полен припремљен
као храна; шкампи, рачићи, који нису живи;
конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; jaja пужева за јело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
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крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чaype свилене бубе, за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука; сос
од бруснице (компот); тахини (намаз од сусама);
хумус (намаз од леблебија); печене морске (нори)
алге; грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи
(јело од ферментисаног поврћа); сојино млеко
(замена за млеко); милкшејк; ајвар (конэервисана
паприка); сунцокретове семенке, припремљене;
рибљи мусеви; безалкохолни пунч од жуманаца;
мусеви од поврћа; рибља икра, припремљена;
семенке, припремљене; алое вера за људску исхрану;
конзервисан бели лук; протеинско млеко; уље од
лана за кулинарске намене; уље од семена лана за
кулинарске намене; нискокалорични чипс од
кромпира; лецитин за кулинарске намене; млечни
ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана (кисела павлака);
раженка
(ферментисано
печено
млеко);
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; млеко од бадема за кулинарске
сврхе; млеко од пиринча (замена за млеко); артичоке,
конзервиране.
Кл. 30:
алге (зачин); прехрамбена тестенина;
тестенина; бадемово тесто; семе аниса; семе
звездастог аниса; кондиторски производи за
украшавање новогодишње јелке; немедицински
биљни чајеви; ароме за кафу; ароматични додаци за
храну; додаци јелима; хлеб без квасца; соли за
конзервисање намирница; двопек; кекс; бисквити,
суви колачићи; сладни бисквити; слаткиши од
пеперминта; слаткиши (бомбоне); вафел производи;
слатке земичке, колачићи; какао; кафа; непржена
кафа; биљни препарати за употребу као замена за
кафу; колачи; цимет (зачин); капра; карамеле
(бомбоне); кари (зачин); препарати од житарица;
жвакаћа гума; цикорија (замена за кафу); чај;
чоколада; марципан; каранфилић (зачин); зачински
додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс;
кукурузне пахуљице; кокице; препарати за
учвршћивање мућење павлаке, шлага; сладолед;
палачинке; есенције за исхрану, изузев етеричних
есенција и есенцијалних уља; кухињска со; додаци за
згушњавање хране за кување; куркума; природни
заслађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
брашнаста храна; скроб за јело; ферменти за тесто;
фондани (слаткиши); ситни колачи; шећер; ароме за
колаче, које нису етерична уља; прашак за колаче;
тесто за колаче; ђумбир (зачин); везивни агенси за
сладолед (сладолед и млечни сладолед); везивни
агенси за сладолед; везивни агенси за сладолед и
ЗИС / RS / IPO
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млечни сладолед; лед, природни или вештачки; лед
за освежавање; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; прекрупа за људску исхрану;
сирће; кечап (сос); какао напици са млеком; пића од
кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком;
средства за подизање теста; квасац; материјали за
везивање кобасица; колачићи од бадема (слатка
пецива); макарони; млевени кукуруз; кукуруз,
млевени, ласа; кукуруз, пржени; пржени кукуруз;
хлеб; малтоза; меласа за исхрану; златни сируп
(шећерни сируп), меласа; ментол за посластице; мед;
ољуштени јечам; сенф; орашчићи; резанци; танки
резанци; пите; млевени јечам; сендвичи; пастиле
(бомбоне); пецива; пти-бер кекс; векне хлеба;
зачинска паприка; пице; бибер; брашно од кромпира;
пудинг; пралине; равиоли; слатки корен (слаткиши);
пиринач; шафран (зачин); саго; сосеви (додаци
храни); целерова со; гриз; шербет (ледени); шербет
(залеђени); шпагети; тапиока; брашно тапиоке; тарт
(слатка пита без горње коре); ванила (арома);
ванилин (замена за ванилу); резанци за супу; пите
(од меса); векна са месом; омекшивачи за месо, за
употребу у домаћинству; сладолед и млечни сладолед;
прашак за сладолед; прашак за сладолед и млечни
сладолед; слаткиши од бадема; посластице од
кикирикија; ароме, које нису етерична уља; ароме за
пића, које нису етерична уља; млевени овас; ољуштени
овас; храна на бази овса; овсене пахуљице; овсено
брашно; штапови од слатког корења (посластица);
пивско сирће; пића на бази кафе; пића на бази какаоа;
пића на бази чоколаде; замене за кафу; бомбоне; чипс
(производ од житарица); чау-чау (зачин); кус-кус (гриз);
сладни екстракти за храну; слад за људску исхрану;
прополис (пчелињи производ); прополис; релиш
(додатак јелу); матични млеч; морска вода за кување;
суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески
крем; воћни желе (слаткиши); мусли; колачи од
пиринча; умак, сос од соје; смрзнути јогурт
(посластичарски); чатни (додатак јелима); пролећне
ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); паста од соје,
(додатак јелима); грицкалице на бази житарица;
грицкалице на бази пиринча; сува зрна кукуруза без
љуске; кукурузни гриз; прашак за пециво; бикарбона
сода за кување; сода бикарбона за кување;
конзервисане баштенске траве (зачини); готови оброци
од резанаца; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса (слаткиши); воћни преливи
(сосеви); маринаде; сендвичи са сиром (чизбургери);
песто (сос); глазуре за шунку; ланено семе эа људску
исхрану; семе лана за људску исхрану; пшеничне
клице за људску исхрану; високопротеинске плочице
од житарица; тартар крем за кување; глутенски
додаци за кулинарске намене; сосови за тестенине;
плочице од житарица; палмин шећер; тесто,
ЗИС / RS / IPO
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полупрерађен производ; цветови или лишће као
замена за чај; тесто за слатка пецива; вареники (пуњене
кнедле); пељмени (кнедле пуњене месом); чоколадни
украси за торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво
воће са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво
воће у праху; бели лук у праху (зачин).
Кл. 31: агруми (јужно воће), свежи; алге за људску
или животињску; исхрану; ораси; животињска
менажерија; живе животиње; храна за животиње;
дрвеће; божићне јелке; стабла дрвећа; жбуње; овас
(зоб); бобице, свеже воће; со за стоку; репа, свежа;
мекиње; нерезано дрвеће; дрвено иверје за
производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором;
кокосов орах, сиров; шећерна трска; рогач, сиров;
семе житарица, непрерађено; гљиве, свеже; клице
печурки за размножавање; сточне погаче; уљасте
погаче; кестен, свеж; креч за животињску исхрану;
корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити за псе;
лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; кокос; храна за
птице; погача од уљане репице за стоку; краставци,
свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња за исхрану
животиња; копра; шкољке (живе); свеже поврће;
бундеве, свеже; тиквице, свеже; венци од природног
цвећа; јаја за узгој (оплођена); слама за покривање
компоста; отпади од дестилације за животињску
конзумацију; помије; узгајана стока; препарати за
товљење животиња; брашно од пиринча за сточну
исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за
декорацију, осушено; полен (сировина); сено; храна
за јачање животиња; сточна храна; храна за стоку;
пшеница; воће; свеже; тpaвa, природна; травњаци,
природни; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље (житарице); семе за
животињску конзумацију; семење; семе за садњу;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; ланено брашно (сточна
храна); производи за простирке за тресетне
подлошке; простирке; кукуруз; кукурузна сточна
погача; слад за вpењe и дестилацију; воћна пулпа;
комина од воћа (воћна пулпа); лешник; брашно за
животиње; рибља икра; јаја свилене бубе; луковице;
цветне луковице; лук, свеж; маслине, свеже;
поморанџе, свеже; јечам; коприва; сипина кост за
птице; сламене простирке; слама (сточна храна);
палме (лишће палминог дрвета); стабла палме; каша
за товљење стоке; риба, жива; винова лоза; борова
шишарка; бибер (биљка); биљке, сушене, за
декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир,
свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за
животиње; корење за исхрану; грожђе, свеже;
рабарбара, свежа; жбунови ружа; раж; свилена буба;
јестив сусам, непрерађен; тартуфи, свежи; талог
након дестилације; живина, жива; алгаровила за
животињску исхрану; бадем (воће); кикирики, свеж;
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брашно од кикирикија за животиње; погаче од
кикирикија за животиње; нус производи прераде;
житарица за исхрану животња; остаци након прераде
шећерне трске (сировина); мамци за пецање, живи;
ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи; дaгње,
живе; остриге, живе; храна за кућне љубимце; сирова
кора дрвета; јастози обични (живи); храна за
преживање за животиње; напитци за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану; пиринач,
непрерађен; морски краставци (живи); папир са
песком за кућне љубимце (простирка); мирисни
песак за кућне љубимце (простирка); алое вера биљке;
спанаћ, свеж; семе лана за исхрану животиња; ланено
семе за исхрану животиња; брашно од семена лана за
исхрану животиња; ланено брашно за исхрану
животиња; пшеничне клице за исхрану животиња;
артичоке, свеже; харинга, жива; лосос, жив; сардине,
живе; туна, жива; бели лук, свеж.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво; але
пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво;
пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од
сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; воде (пића); препарати за прављење
газиране воде; литијум вода; минерална вода (пиће);
препарати за прављење минералне воде; селтерс
вода; стоне воде; шира; лимунаде; екстракти хмеља
за производњу пива; сокови од поврћа (пића); сирупи
за лимунаде; препарати за прављење ликера;
сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп;
сода вода; шербети (пића); сок од парадајза (пиће);
безалкохолна пића; млеко од бадема (пиће); пилуле
за газирање пића; прашкови за газирање пића;
газирана вода; сарсапарила(безалкохолни напитак);
аперитиви, безалкохолни; коктели, безалкохолни;
воћни нектар (безалкохолни); изотоници; млеко од
кикирикија (безалкохолни напитак); сок од јабуке,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; смутис (кашасти
напици од воћа или поврћа); безалкохолна пића од
алое вера; коктели на бази пива; напици од соје, осим
замена за млеко.
Кл. 33: ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери (горка алкохолна пића); ликер од
аниса; анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована
пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви
(ликери и жестока пића); вино; џин; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
пикет; крушковача; саке; виски; алкохолне есенције;
алкохолни екстракти; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохол од
пиринча; рум; водка; помешана алкохолна пића, која
нису на бази пива; нира (алкохолно пиће на бази
шећерне трске); баијиу (кинеско пиће од
дестилованог алкохола).
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Кл. 34: шибице; усници од ћилибара за муштикле;
дуван; кесе эа дуван; усници за цигарете; филтери за
цигарете; упаљачи за пушаче; резервоари гаса за
упаљаче; лупе; блокови папира за цигарете;
упијајући папир за дуванске луле; дуван за жвакање;
цигаре; секачи за цигаре; кутије за цигаре; кутије за
цигарете, табакере; држачи цигара; цигарете које
садрже замену дувана, које нису за медицинску
употребу; цигарете; џепне машинице за увијање
цигарета; муштикле; усници за муштикле; папир за
цигарете; цигарилоси; чистачи за дуванске луле;
кремени; траве за пушење; сталци за луле; држачи за
шибице; посуде за дуван; бурмут; кутије за бурмут;
кутије за шибице; пепељаре за пушаче; пљуваонице
за пушаче; хјумидори, кутије за чување цигара;
електронске цигарете; раствори са течним
никотином за електричне цигарете; орални
вапоризатори за пушаче; ароме, изузев есенцијалних
уља, за дуван; ароме, изузев есенцијалних уља, за
употребу у електронским цигаретама.
(111) 71365
(210) Ж- 2016-1602

(181) 27.09.2026.
(220) 27.09.2016.
(151) 13.10.2016.
(732) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А,
11080 Земун-Београд, RS
(540)

DICLOPRAM
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, аналгетици.
(111) 71366
(210) Ж- 2015-1780

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 13.10.2016.
(732) Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFAPLAM, Радничка 1, Врање, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна (C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%), црвена
(C:0%, M:100%, Y:100%, K:15%), бела
(511) Кл. 11: котлови који нису делови машина;
апарати за грејање; котлови за грејање; шпорети;
пећи; пећи (апарати за грејање); парни котлови који
нису делови машина; кухињски шпорети (пећи);
камин (у домаћинству); клима уређаји; аспиратори за
неутралисање мириса и паре у кухињама; пећи,
рерне које нису за лабораторијску употребу; грејне
плоче.
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(111) 71367
(210) Ж- 2015-1781

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 13.10.2016.
(732) Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFAPLAM, Радничка 1, Врање, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна (C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%), црвена
(C:0%, M:100%, Y:100%, K:15%), бела
(511) Кл. 11: котлови који нису делови машина;
апарати за грејање; котлови за грејање; шпорети;
пећи; пећи (апарати за грејање); парни котлови који
нису делови машина; кухињски шпорети (пећи);
камин (у домаћинству); клима уређаји; аспиратори за
неутралисање мириса и паре у кухињама; пећи,
рерне које нису за лабораторијску употребу; грејне
плоче.
(111) 71368
(210) Ж- 2011-1937

(181) 23.12.2021.
(220) 23.12.2011.
(151) 14.10.2016.
(732) Telenor d.o.o., 11070 Нови Београд,
Омладинских бригада 90, RS
(540)

Ж
(740) Гордана М. Поповић, Борис С. Поповић,
Лидија Б. Ђерић, Катарина Б. Костић, Таковска 19,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.03; 29.01.01
(591) наранџаста, црна, бела.
(511) Кл. 2: боје, фирнајзи и лакови за индустријску
и ручну употребу у грубим и завршним грађевинско
молерским радовима, анти-корозивни препарати.
Кл. 37: извођачки или подизвођачки радови при
конструисању и изградњи сталних грађевина,
конструисање и изградња грађевина, путева,
мостова.
(111) 71370
(210) Ж- 2015-1993

(181) 10.12.2025.
(220) 10.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(300) 86657441 10.06.2015. US and 86663251
15.06.2015. US.
(732) FOSSIL GROUP, INC., a Delaware
corporation, 901 S. Central Expressway, Richardson,
Texas 75080, US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић адвокати,
Теразије 29/v, 11000 Београд
(540)

FOSSIL

(531) 24.17.03; 24.17.25; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.13
(591) бела, црна, зелена.
(511)
Кл.
9:
компјутерски
програми.
Кл. 16: хартија, картон и производи од њих, који
нису укључени у друге класе; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 71369
(210) Ж- 2015-1709

(181) 19.10.2025.
(220) 19.10.2015.
(151) 14.10.2016.
(732) "Banja Komerc Bekament" DOO Banja, ,
Аранђеловац, RS

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 3: Приоритет од дана подношења пријаве,
10.12.2015. године: парфеми и колоњске воде.
Кл. 4: Приоритет од 10.6.2015. године по основу
пријаве US 86657441:свеће.
Кл. 9: Приоритет од 15.6.2015. године по основу
пријаве
US 86663251: бежични комуникацијски
уређаји који се користе за телекомуникациону
функционалност; електронски уређаји за праћење за
идентификацију, складиштење, извештавање, праћење,
постављање и скидање података и информација;
апликације и софтвери за паметне сатове и мобилне
уређаје који се могу преузимати а које омогућавају
корисницима контролу приказа и доступност
информација на уређају, укључујући мобилне уређаје
који се могу уградити у одећу или преносне додатке
одећи; преносни дигитални електронски уређаји у
облику сатова и накита; паметни (смарт) сатови.
Кл. 10: Приоритет од 15.6.2015. године по основу
пријаве
US 86663251: здравствени уређаји за
праћење, за фитнес, вежбање и велнес који служе за
праћење и приказивање информација добијених
током фитнес тренинга.
Кл. 14: Приоритет од 15.6.2015. године по основу
пријаве US 86663251: часовничарски и хронометријски
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инструменти, сатови, хронометри, наруквице за сатове,
траке за сатове, накит; преносни дигитални
електронски уређаји у облику сатова или накита.
Кл. 42: Приоритет од 15.6.2015. године по основу
пријаве
US 86663251. софтверске услуге за
идентификацију,
складиштење,
извештавање,
праћење, постављање и скидање података и
информација.
(111) 71371
(210) Ж- 2015-2066

(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Giros Plus 2016 doo Beograd-Čukarica,
Београд, Стевана Филиповића 1А, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска 19/7,
11000 Београд
(540)
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електронских цигарилоса и електронских лула које
не испуштају дим; Право првенства на основу пријаве
US, бр. 86/496,359 од 6.1.2015. године за: патрони
испуњени течношћу за електронске цигарете,
електронске
цигаре,
електронске
цигарилосе,
електронске уређаје за испуштање паре, и испариваче.
Кл. 34: Право првенства на основу пријаве US, бр.
86/496,360 од 6.1.2015. године за: дувански производи,
наиме, електронске цигарете, електронске цигаре,
електронски цигарилоси и електронске луле које не
испуштају дим; футроле и кутијице за електронске
цигарете, електронске цигаре, електронске цигарилосе
и електронске луле које не испуштају дим; Право
првенства од дана подношења пријаве 30.6.2015.
године: дувански производи, наиме, прерађен или
непрерађен дуван, дуван за пушење, бездимни дуван,
цигаре, цигарете, цигарилоси, резани дуван, дуван за
жвакање, бурмут, снус, испаривач за дуван; делови и
компоненти, наиме, атомизери, картомизери, батерије и
адаптери за електронске цигарете, електронске цигаре,
електронске цигарилосе, и електронске уређаје који
испуштају пару; никотинске пастиле направљане од
дувана за оралну употребу; футроле и кутијице за
електронске уређаје за испуштање паре, и испариваче.

(531) 08.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19; 29.01.07
(591) браон
(511) Кл. 29: млевено месо (обликовано месо за
роштиљ) замрзнуто; паковани оброци који се
углавном састоје од меса.
Кл. 30:
лепиња са сусамом; бургер земичка.
Кл. 35: услуге велепродаје робе са списка наведене у
класама 29 и 30.

(111) 71373
(210) Ж- 2015-1735

(111) 71372
(210) Ж- 2015-1070

(511) Кл. 1: азотна ђубрива.

(181) 30.06.2025.
(220) 30.06.2015.
(151) 17.10.2016.
(300) 86/496,357 06.01.2015. US; 86/496,359
06.01.2015. US and 86/496,360 06.01.2015. US.
(732) Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street,
Richmond, Virginia 23230, US
(740) Адвокат Никола Клиска, Студентски трг 4,
Београд
(540)

(181) 22.10.2025.
(220) 22.10.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) ЗОРКА-КЛОТИЛД-АГРОТЕХНОХЕМ доо,
Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS
(540)

MIKRAMID
(111) 71374
(210) Ж- 2015-1870

(181) 19.11.2025.
(220) 19.11.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Влада Степановић, Санџачка 5а, Београд, RS
(740) Драган Милић, Његошева 28а, Београд
(540)

MOUNTAIN FROST MENTHOL
(511) Кл. 9: Право првенства на основу пријаве US,
бр. 86/496,357 од 6.1.2015. године: батерије, пуњачи
за батерије, и адаптери за аутомобил за пуњење
батерија електронских цигарета, електронске цигаре,
електронски цигарилоси, електронски уређаји за
испуштање паре, и испаривачи.
Кл. 30: Право првенства од дана подношења
пријаве 30.6.2015. године: патрони испуњени
течношћу која садржи састојке за ароматизовање
електронских цигарета, електронских цигара,
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(531) 01.03.06; 03.13.04; 03.13.05; 05.05.23; 06.19.13;
27.05.02; 29.01.15
(591) жута, браон, зелена, црвена, бела, наранџаста,
љубичаста.
(511) Кл. 5: витамински препарати, еликсири, матични
млеч за медицинску употребу, матични млеч као додатак
ЗИС / RS / IPO
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исхрани, прополис за фармацеутску употребу, прополис
као додатак исхрани, полен као додатак исхрани.
Кл. 29: полен припремљен као храна.
Кл. 30: мед, додаци јелима, слаткиши, природни
заслађивачи, слаткиши од бадема, посластице од
кикирикија, прополис, матични млеч.
(111) 71375
(210) Ж- 2015-1899

(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

MAX FACTOR FALSE LASH
EPIC
(511) Кл. 3: козметика.
(111) 71376
(210) Ж- 2015-2098

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић,Реља Мирков и Милан Лазић „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 01.15.21; 02.05.01; 02.05.06; 02.09.08; 02.09.10;
26.04.18; 27.05.09; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава, тамно плава, светло плава,
зелена, љубичаста, розе, тамно розе.
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71378
(210) Ж- 2015-2100

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић, Реља Мирков и Милан Лазић „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.05; 02.09.08; 02.09.10; 04.05.21; 29.01.05
(591) плава, тамно плава, светло плава, зелена, црна,
розе, бела.
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71379
(210) Ж- 2015-2101
(531) 02.05.01; 02.05.06; 02.09.08; 02.09.10; 29.01.13
(591) плава, бела, розе.
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71377
(210) Ж- 2015-2099

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић, Реља Мирков и Милан Лазић „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић, Реља Мирков и Милан Лазић, „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 02.09.08; 02.09.10; 04.05.21; 27.05.09; 29.01.15
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(591) црвена, бела, плава, тамно плава, светло плава,
зелена, љубичаста, црна, розе, тамно розе.
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71380
(210) Ж- 2015-2102

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић, Реља Мирков и Милан Лазић „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.02; 02.09.08; 02.09.10; 04.05.21; 16.03.13;
26.01.01; 29.01.15
(591) зелена, светло зелена, светло плава, сива, црна, бела
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71381
(210) Ж- 2015-2103

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Драган Карановић, Дејан Николић, Драгомир
Којић, Реља Мирков и Милан Лазић „Карановић &
Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 02.09.08; 02.09.10; 04.05.21; 16.03.13;
26.04.18; 27.05.09; 29.01.15
(591) црвена, бела, тамно плава, светло плава, зелена,
светло зелена, сива, љубичаста, тамно розе, црна.
(511) Кл. 3: паста за зубе и препарати за испирање уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 71382
(210) Ж- 2015-2104

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 17.10.2016.
(732) TOP SHOP INTERNATIONAL SA,
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

HOT SHAPERS
(511) Кл. 25: одећа; доњи веш; обућа; покривала за
главу.
(111) 71383
(210) Ж- 2015-2112

(181) 28.12.2025.
(220) 28.12.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, RMS
05-15, 13a/f South Tower, World Finance ctr Harbour
city, 17 Canton RD TST KLN, HK
(740) Драгољуб М. Ћосовић адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.07.03; 27.01.01; 27.05.01
(511) Кл. 9: мобилни телефони; електричне батерије;
пуњачи за електричне батерије; кућишта за звучнике;
"hands free" (додаци за коришћење без руку) сетови
за телефоне; прикључци за електричне водове;
меморијски уређаји за компјутере; слушалице; видео
екрани; камере (фотографске); индикатори количине;
индуктори (електрични); електричне инсталације за
даљинску контролу индустријских операција;
сигнализационе плоче, светлосне или механичке;
основна плоча (wаfers) за интегрисана кола.
(111) 71384
(210) Ж- 2015-1866

(181) 19.11.2025.
(220) 19.11.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) Милан Пешић, Партизанске авијације 35/33,
11070 Нови Београд, RS
(740) Борис Д. Миљуш, Партизанске авијације 35/30,
Нови Београд
(540)

(531) 14.07.20; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 3: лосиони за косу, боје за косу, козметика,
шампони, балзами за косу, производи за исправљање косе.
Кл. 44: услуге фризерских салона.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 71385
(210) Ж- 2015-2082

(181) 14.12.2025.
(220) 14.12.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) Миро Бајић, Саве Ковачевића 1, стан 10,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 44: услуге лабораторијско-биохемијских
анализа у вези са третманом људи.
(111) 71386
(210) Ж- 2015-1783

(181) 30.10.2025.
(220) 30.10.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) "MMM PIZZA GROUP", Društvo sa
ograničenom odgovornošću , Народног фронта 23,
Нови Сад, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, и производи
израђени од ових материјала, наиме, торбе, ранчеви,
спортске торбе, и пртљаг; животињска кожа, крзно;
кофери и путне торбе; кишобрани и сунцобрани;
штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска
опрема.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; малопродајне,
онлајн, и каталошке услуге у области обуће, одеће,
покривала за главу, торби.
(111) 71388
(210) Ж- 2015-2108

(181) 28.12.2025.
(220) 28.12.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) DŽEMO MURATOVIĆ PR, Krojačko
konfekcijska radnja M-STAR, Генерала Живковића
33, 36300 Нови Пазар, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 71389
(210) Ж- 1967-9149

(531) 08.01.06; 08.07.08; 08.07.25; 19.03.25; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) сива, црвена.
(511) Кл. 29:
месо,
месне прерађевине.
Кл. 43: улуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 71387
(210) Ж- 2015-2068

(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 18.10.2016.
(732) Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street,
Ventura, California 93001, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 06.01.04; 06.03.05; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.24

ЗИС / RS / IPO

(181) 12.09.2017.
(220) 24.03.1967.
(151) 18.10.2016.
(732) StyleMark Eyewear Holding B.V., Paasheuvelweg
16, 1105 BH Amsterdam Zuidoost, NL.
(540)

POLAROID
(511) Кл. 9: наочаре и наочаре за сунце; наочаре за
сунце без диоптрије, сочива за наочаре за сунце без
диоптрије; наочаре за сунце које се каче на постојеће
наочаре, наочаре за сунце које се стављају преко
постојећих наочара; готове наочаре, наочаре за
читање и наочаре са диоптријом; офталмолошка
сочива, контактна сочива са диоптријом; контактна
сочива без диоптрије; оквири за наочаре, оквири за
наочаре за сунце и оквири за цвикере; стереоскопске
3Д наочаре које се продају засебно и нису део
електронског система за игре или другог система;
заштитне наочаре; сигурносне наочаре; врпце за
држање наочара око врата, кутије за наочаре и
комплети за поправку наочара; кутије за контактна
сочива; кутије за одржавање контактних сочива;
материјали за поларизовање светлости који су
саставни делови наочара или наочара за сунце.
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Ж
(111) 71390
(210) Ж- 2015-1954

(181) 03.12.2025.
(220) 03.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) D.V.A. SAGAL AGRAR d.o.o., Веселина
Маслеше бр. 32, Београд, RS
(740) Mitić Alimpijević Ana, Resavska br. 26a, Beograd
(540)

(111) 71393
(210) Ж- 2015-1955

(531) 04.05.01; 05.07.13; 29.01.15
(591) жута, зелена, црвена, браон.
(511) Кл. 16: папир, картон, штампане ствари.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде.
Кл. 25: одећа и обућа.
Кл. 28: игре и играчке, нарочито друштвене игре,
карте за игру, плишане играчке, фигурице за игру.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
Кл. 32: воћни напици и воћни сокови.

(531) 04.05.01; 05.07.08; 29.01.15
(591) наранџаста, роза, зелена.
(511) Кл. 16: папир, картон, штампане ствари.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде.
Кл. 25: одећа и обућа.
Кл. 28: игре и играчке, нарочито друштвене игре,
карте за игру, плишане играчке, фигурице за игру.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
Кл. 32: воћни напици и воћни сокови.

(111) 71391
(210) Ж- 2015-1202

(111) 71394
(210) Ж- 2015-2056

(181) 15.07.2025.
(220) 15.07.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) Галеника а.д.,, Батајнички друм бб,
11080 Београд, RS
(540)

RETRARGIN
РЕТРАРГИН
(511) Кл. 5: дентални препарати, изузев материјала
за пломбирање зуба, и зубарске смоле.
(111) 71392
(210) Ж- 2015-2097

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn
Hills, Michigan 48326, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000 Београд
(540)

DESERTHAWK
(511) Кл. 12: путнички аутомобили искључујући
аутомобилске гуме.
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(181) 03.12.2025.
(220) 03.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) D.V.A. SAGAL AGRAR d.o.o., Веселина
Маслеше бр. 32, Београд, RS
(740) Mitić Alimpijević Ana, Resavska br. 26a, Beograd
(540)

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 19.10.2016.

(300) 86-679312 30.06.2015. US.
(732) Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street,
Richmond, Virginia 23230, US
(740) Адвокат Никола Клиска, Студентски трг 4, Београд
(540)

GREEN SMOKE E-VAPOR
(511) Кл. 35: пружање онлајн малопродајних услуга
везано за електронске цигарете, електронске
цигарете за једнократну употребу, комплети за
електронске цигарете, и прибор који се уз њих
продаје, наиме, картомизери, допуњиве патроне,
батерије, пуњачи за батерије, батерије за електронске
цигарете, напајања и адаптери за кола за пуњење
електронских цигарета, патроне које се продају
напуњене течношћу која садржи ароматизоване
састојке за електронске цигарете.
(111) 71395
(210) Ж- 2015-1946

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse
124, 4070 Basel, CH

ЗИС / RS / IPO
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(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000 Београд
(540)

ROACCUTANE
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 71396
(210) Ж- 2015-1960

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) MEDIPOINT SERVICES A.S., Příborská 1000,
Místek, Post code 738 01, Frýdek-Místek, CZ
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 24.13.22; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена, бела.
(511) Кл. 3: антиперспирантни сапун, козметичке
боје, млеко за чишћење за тоалетну употребу,
препарати за чишћење протеза, дезодоранси за
употребу код људи или животиња, депилатори,
дезодирајући сапун, дезинфекциони сапун, гелови за
избељивање зуба, препарати за бријање и после
бријања, антисептичке стипсе, козметика, соли за
купање, не за медицинску употребу, козметичке
креме, спреј за косу, лакови за нокте, сјајеви за усне,
млеко од бадема за козметичку употребу,
медицински сапун, препарати за прање за интимну
хигијену и деодорирајући производи, одстрањивачи
лака за нокте, уљани препарати за хигијену,
парфеми, пловућац, лосиони за козметичку употребу,
антиперспиранти (средства за хигијену), кармини,
суви шампони, шампони, шампони за кућне
љубимце, средства за хигијену, козметичке марамице
натопљене лосионом, немедицинска средства за
испирање уста, вата за парфимеријску употребу,
памучни штапићи за козметичку употребу, вата за
козметичку употребу, вазелин за козметичку
употребу, козметички препарати за мршављење,
пасте за зубе.
Кл. 5:
фармацеутски производи, производи за
терапијску употребу у хуманој медицини или
ветерини, наиме упијајући тампони, упијајућа вата,
алгинати - додаци исхрани, алкалоиди за медицинску
употребу, алкохол за фармацеутске потребе,
ЗИС / RS / IPO

Ж
аминокиселине за медицинску употребу, аналгетици,
анестетици, антихелминтици (лекови за избацивање
црва из организма), антибактеријска средства,
дезинфекциона средства, антибиотици, средства за
контрацепцију
(хемијска),
антипиретици,
антисептици,
диуретици,
лековито
блато,
бактеријски
препарати
за
медицинску
и
ветеринарску употребу, мелеми за медицинску
употребу, сода бикарбона за фармацеутску употребу,
протеински препарати за медицинску употребу,
биолошки препарати за медицинску употребу,
биолошки препарати за ветеринарску употребу,
препарати од бизмута за фармацеутску употребу,
бронходилаторни агенси, абразиви (за зубе), биљни
чајеви за медицинску употребу, лековито биље,
цигарете без дувана за медицинску употребу, влакна
за фармацеутску употребу, миришљаве соли,
супозиторије, препарати за чишћење контактних
сочива, дезодоранси који нису за људску употребу
или за животиње, детерџенти за медицинску
употребу,
хигијенске
гаћице,_дезинфекциона
средства за хигијенску употребу, дијагностички
препарати за медицинску уптребу, хемијски
препарати
за
дијагностификовање
трудноће,
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу, дијететска храна прилагођена за
медицинску употребу, дигестиви за фармацеутске
употребе, додаци исхрани, минерали, хранљиви
додаци, лекови за медицинску употребу, ензимски
препарати за медицинску употребу, ензимски
препарати за ветеринарску употребу, еукалиптол за
фармацеутску употребу, фармацеутски препарати од
коморача за медицинску употребу, ферменти за
фармацеутску
употребу,
формалдехид
за
фармацеутску употребу, фунгициди, завоји, глукоза,
глицерин за медицинску употребу, гвајакол за
фармацеутску употребу, гумигут за медицинску
употребу, препарати за лечење хемороида,
хемостатични штапићи, лековите печурке (не храна),
хормони за медицинску употребу, фластери од
горушице, хигијенске пелене, хигијенске марамице,
хигијенски улошци, хемијски препарати за
фармацеутску употребу, кинин за медицинску
употребу, хируршки завоји, хируршке маске, хлорал
за фармацеутску употребу, инфузија (медицинска),
јодид и јод за фармацеутску употребу, тинктуре јода,
упијајуће гаћице за пацијенте који пате од
инконтиненције, тартар за фармацеутску употребу,
капсуле за лекове, карбол против биљних ваши,
кокаин за медицинску употребу, колодион за
фармацеутску
употребу,
лековито
корење,
медицинске соли за купање, креозот (уљана
мешавина једињења фенола) за фармацеутску
употребу, кураре, лекови за жуљеве, лактоза за
фармацеутску употребу, зубарски лак, лаксативи,
лецитин за медицинску употребу, лекови за зубе,
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Ж
лекови за људску медицину, лекови за ветеринарску
употребу, кутије за прву помоћ, напуњене,
медицински препарати за раст косе, лепкови за
протезе, маскирна трака, линименти, магнезијум
оксид за фармацеутску употребу, масти за опекотине
од сунца, масти за фармацеутску употребу, матични
млеч за медицинску употребу, медицинске инфузије,
тампони, ментол за медицинску употребу,
микроорганизми за употребу у медицини и
ветеринарској медицини, минерална вода за
медицинску употребу, млеко у праху (за одојчад),
мелеми за лечење жуљева на биљној бази, дијететски
напици прилагођени за медицинску употребу,
антиреуматске наруквице, наркотици за медицинску
употребу, компресе, компресиони завоји, ацетати за
фармацеутску употребу, уља за медицинску
употребу, таблете за постизање бронзаног тена,
опијати за медицинску употребу, оподелдок,
лубриканти за личну сексуалну употребу, траке,
лепак за медицинску употребу, пастиле за
фармацеутску употребу, појасеви за хигијенске
улошке, пектин за фармацеутску употребу, пептони
за фармацеутску употребу, хидроген пероксид за
медицинску употребу, пелене, пелене за кућне
љубимце, хемијски препарати против плесни,
јастуци за дојење, лаксативи, прополис за
фармацеутску употребу, антипаразитске огрлице за
животиње, антипаразитски агенси, антиреуматске
наруквице и прстење, препарати за убијање гњида,
препарати за смањење апетита за медицинску
употребу, реагенс папир за медицинску и
ветеринарску употребу, репеленти за инсекте,
рицинусово уље за медицинску употребу, раствори
за контактна сочива, седативи, сирупи за
фармацеутску употребу, соли за купке од минералне
воде, соли минералних вода, стероиди, сулфонамиди
(лекови), стипсе (препарати за заустављање
крварења), скроб за дијететску или фармацеутску
употребу, еликсири (фармацеутски препарати),
оловка против брадавица, животињски угаљ за
фармацеутску употребу, препарати за спавање, вата
за медицинску употребу, витамински препарати,
дијететска влакна, улошци и тампони за жене,
ветеринарски препарати, жваке за медицинску
употребу, хомеопатски производи, стоматолошки
производи.
Кл. 10: медицински уређаји, инструменти и прибор
за медицинску употребу, аеросолни распршивачи за
медицинску употребу, анестезиолошке маске,
уређаји за анестезију, контрацептивна средства
изузев хемијских средстава, ортопедски завоји,
суспензиони завоји, флаше за медицинску употребу,
штаке
за
инвалиде,
дозери
за
пилуле,
дефибрилатори,
дијагностички
уређаји
за
медицинску
употребу,
хируршки
сплинтови,
дренаже за медицинску употребу, цуцле за бочице за
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бебе, еластичне чарапе за хируршку употребу,
електрокардиограми, хематиметар, хируршки уређаји и
инструменти, шавови, клеме и игле, штитници за уши,
инхалатори, шприцеви за медицинску употребу,
иригатори за медицинску употребу, каниле, капаљке за
медицинску употребу, катетери, кондоми, појасеви,
флашице за бебе, медицински апарати и инструменти,
уређаји за масажу, бочице за медицинску употребу,
посуде за доставу лекова, медицинске гуске и лопате,
еластичне бандаже, пумпице за груди, заштитни
јастуци против појаве декубитуса, ортопедска обућа,
песари, јастуци на електрично загревање за медицинску
употребу, постељина за особе које уринирају у кревету,
пулсометри, чарапе за проширене вене, уређаји за
реанимацију, хируршке маске, рукавице за медицинску
употребу, шприцеви за инекције за медицинску
употребу, цервикалне шпатуле, траке за трудноћу,
термометри за медицинску употребу, манометри за
мерење крвног притиска, чепови за уши, комплет за
грејање за прву помоћ.
Кл. 35: продаја на велико и мало производа који су
наведени у класи 3, класи 5 и класи 10, посреднички
пословни производи у класи 3, 5 и 10, промоција,
посредовање и саветовање у овим областима, понуда
ових производа на интернету, комерцијално
управљање лиценцирањем робе и услуга трећих
лица, рекламни материјали, изнајмљивање рекламног
простора, истраживање тржишта, испитивање јавног
мњења, дистрибуција рекламног материјала купцима
(летака, брошура, штампаног материјала, узорака),
прослеђивање
рекламног
материјала
купцима,
дистрибуција
рекламног
материјала,
издавање,
публикација,
најава,
декларисање,
објављивање
рекламних текстова, рекламирање на радију и телевизији,
услуге подуговарања (подршка у пословању).
Кл. 44:
апотекарска делатност; делатност
диспанзера.
(111) 71397
(210) Ж- 2015-1400

(181) 21.08.2025.
(220) 21.08.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) WP DISTRIBUTION d.o.o., Драгослава
Јовановића 13/4, 11000 Београд, RS
(740) Ненад Алексић адвокат, Василија Ивановића 12,
Београд
(540)

(531) 27.05.17
(511) Кл. 5: нутритивни додаци (додаци прехрани).
Кл. 32: безалкохолна пића.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 71398
(210) Ж- 2015-1465

(181) 04.09.2025.
(220) 04.09.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д . ШАБАЦ,
Крсмановача бб, Шабац, RS
(540)

Ж
(732) Teodora Jevtić, interior architecture and design
studio, Јове Илића 185, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.14; 01.15.15; 03.04.02; 03.04.13; 05.03.15;
25.01.06; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.15
(591) розе, зелена, тамно плава, црвена, бела.
(511) Кл. 29: сурутка

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22; 29.01.07;
29.01.08
(591) тамно сива, светло браон.
(511) Кл. 11: лампе и љихови делови.
Кл. 16: архитектонски модели.
Кл. 20: намештај и њихови делови.
Кл. 42:
архитектонске услуге из области
архитектуре;
дизајна ентеријера; индустријски
дизајн; графички дизајн.

(111) 71399
(210) Ж- 2015-1959

(111) 71402
(210) Ж- 2015-1934

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) DRENIK ND d.o.o., Делиградска 19,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.15
(591) тегет, бела, жуто-наранџаста, жута, црна.
(511) Кл. 3: детерџент за прање рубља.
(111) 71400
(210) Ж- 2015-1570

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) Champion Petfoods LP by its general partner
Champion Petfoods (GP) Ltd., 11403 - 186 Street,
Edmonton, AB T5S 2W6, CA
(740) Петошевић д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

ACANA
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце и јестиве
посластице за кућне љубимце.
(111) 71401
(210) Ж- 2015-1957

ЗИС / RS / IPO

(181) 03.12.2025.
(220) 03.12.2015.
(151) 19.10.2016.

(181) 30.11.2025.
(220) 30.11.2015.
(151) 19.10.2016.
(732) YANMAR CO., LTD., 1-32, Chayamachi, Kitaku, Osaka, JP
(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, Београд
(540)

(531) 27.05.17
(511) Кл. 4: индустријска минерална уља и масти (не
као горива); индустријска неминерална уља и масти
(не као горива); горива; восак (непрерађени); чврста
мазива; сирова и рафинисана нафта; индустријска
уља; моторна уља; мазива; уља за моторе са
унутрашњим сагоревањем; дизел гориво; ложиво
уље; запаљива уља; плинска горива.
Кл. 11: уређаји за климатизацију; плински уређаји за
климатизацију; котлови за грејање; апарати и
постројења за хлађење; контејнери за хлађење
(хладњаче); уређаји за сушење сточне хране; уређаји
за сушење жита; измењивачи топлоте (који нису
делови машина); апарати за осветљавање.
Кл. 16: кутије од картона и папира; папир за
увијање; врећице за паковање од папира или
пластике; пластичне фолије за паковање; штампани
материјал; брошуре.
Кл. 18: торбе; торбице око струка; ранчеви; торбе за
риболов.
Кл. 25: јакне; водоотпорне јакне; рибарске јакне;
виндјакне; ветровке са капуљачом; капути; перјане
јакне; прслуци; рибарски прслуци; џемпери; кошуље;
кабанице; водоотпорне виндјакне; панталоне;
војничке панталоне; комбинезони; комбинезони са
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трегерима; радна одела за рибаре; хулахопке;
рибарски комбинезони; штитници за уши (одећа);
кецеље; грејачи врата (одећа); грејачи руку (одећа);
капе за заштиту од сунчевих зрака; капе; штрикане
капе; шешири; качкети; чизме; обућа за кишу;
патике; обућа за бродове; радна обућа; гумене чизме;
водоотпорне рибарске чизме.
Кл. 37: постављање, поправка и одржавање опреме
за грејање; постављање, поправка и одржавање
уређаја за климатизацију; изнајмљивање уређаја за
климатизацију; одржавање и поправка авиона;
изнајмљивање грађевинских машина и уређаја;
изнајмљивање багера; поправка и одржавање
грађевинских
машина;
одржавање
трактора;
одржавање и поправка моторних возила; услуге
бензинских пумпи; одржавање и поправка бродова;
поправка и одржавање агрегата; поправка и
одржавање пољопривредних машина и оруђа;
поправка и одржавање телекомуникационих уређаја;
поправка и одржавање рибарских машина и
инструмената; поправка и одржавање косилица;
поправка и одржавање машина за чишћење снега.
(111) 71403
(210) Ж- 2016-360

(181) 03.03.2026.
(220) 03.03.2016.
(151) 20.10.2016.
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, AlfredNobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

LUNA
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 71404
(210) Ж- 2015-2078

(181) 22.12.2025.
(220) 22.12.2015.
(151) 20.10.2016.
(732) Специјална болница за офталмологију
"Милош клиника", Радослава Грујића 25, Врачар,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
(591) тегет, бела, сива.
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(511) Кл. 44: офталмолоки преглед; мерење очног
притиска - тонометрија; компјутеризовано видно поље;
периметрија; дневна крива очног притиска; мерење
дебљине рожњаче - пахиметрија; преглед очног дна
(фундус); компјутеризовано видно поље - периметрија
(1 око) ; преглед предњег сегмента ока; офталмолошки
ултразвучни преглед; ултразвучна биомикроскопија
(УБМ); ИОЛ мастер; ОЦТ - оптичка кохерентна
томографија; корнеална топографија; флуоресцеинска
ангиографија; панретинална фотокоагулација - ласер;
Нд: YAG-ласер иридотомија; ланцастер тест;
испитивање колорног вида; испитивање сувоће ока ирмер тест, Бут тест; фундус камера - фото; тестирање
контрастне осетљивости вида; испирање сузних канала;
апликација меког контактног сочива (терапеутско);
облитерација пунктума или аплик. импланта (плуг);
апликација ТПА у предњу комору ; апликација
Триамцинолона перибулбарно; апликација Авастина субкоњуктивално / у предњу комору; апликација ТПА
у
витреус;
апликација
Триамцинолон-а
или
антибиотика интравитреално; анти ВЕГФ терапија интравитреалне ињекције - Авастин I доза; aнти ВЕГФ
терапија - интравитреалне ињекције - Авастин,
поновљена доза; aнти ВЕГФ терапија - интравитреалне
ињекције - луцентис; aнти ВЕГФ терапија интравитреалне
ињекције
Еyлеа;
oзурдеx
интравитреално; кератолимбални графт; хируршка
обрада ране рожњаче и беоњаче; хирурка обрада
повреде предњег сегмента ока; операција катаракте са
комплетном преоперативном припремом; уградња
факних
интраокуларних
сочива;
уградња
микроинцизионих и/или торичних интраокуларних
сочива; уградња мултифокалних интраокуларних
сочива; секундарна имплантација интраокуларних
сочива; замена интраокуларног сочива; предња
витректомија; предња витректомија са фиксацијом
интраокуларног
сочива;
ленсектомија
са
имплантацијом интраокуларног сочива; катаракта и
предња витректомија; комбинована операција катаракта и глауком; комбинована операција катаракта
и
кератопластика;
ласер
ендоциклофотокоагулација - ЕЦП; комбинована
операција - ендоциклофотокоагулација и катаракта;
ЛАСИК - ласерско скидање диоптрије - микрокератом;
ЛАСИК - ласерско скидање диоптрије - фемто ласер;
трансплантација рожњаче - Кератопластика - ДСЕК,
ДМЕК, ДАЛК - фемто ласером; цросслинкинг
(ЦXЛ/Ултра Б2); уградња интракорнеалних импланта
(прстенови, ИНТАЦС); уградња интракорнеалних
импланта (прстенови, ИНТАЦС) ФЕМТО ласером;
хирургија астигматизма - фемто ласер; трансплантација
рожњаче кератопластика - ДСЕК, ДМЕК, ДАЛК;
кератектомија; пресађивање амнионске мембране;
абразија рожњаче са ЕДТА; ЛРИ; операција аблације
мрежњаче - пломба; витректомија; вађење пломбе са
пластиком коњуктиве; евакуација силиконског уља;
ЗИС / RS / IPO
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замена силиконског уља; евакуација силиконског
уља и операција катаракте; операција глаукома;
уградња дренаног импланта - "Еx-пресс" анта;
коминована операција катаракте и Еx-пресса; операција
страбизма;
операција
ксантелазме;
операција
блефарохалазе; ектропион, ентропион (инволутивни);
операција халациона; операција птеригијума са
трансплантацијом вежњаче; пупилопластика; дисцизија,
интраокуларна
или
еписклералне
мембране;
циклокриокоагулација - крио ретине; пропирање/
сондирање
назолакрималног
канала+назална
ендоскопија (деца); преглед; ревизија операције
катаракте;
ревизија
операције
витректомије;
пнеуморетинопексија; уградња дреналног импланта Ахмедове валвуле; припремни преглед за рефрактивну
хирургију; брис ока; Нд: YАГ- ласер капсулотомија;
селективна ласер трабекулопластика (СЛТ); ласерска
фотокоагулација
ретине;
ПРК-фоторефрактивна
кератектомија; цитолошки преглед размаза коњуктиве;
операција птозе (спутеног горњег капка); уградња
силиконског
стента
(деца);
екстерна
ДЦР
(дакриоцисториностомија) са уградњом силиконског
стента; корекција положаја доњег капка код сужења ока;
блефаропластика (уклањање вишка коже) горњих
капака; подизање образа (cheek lift) са корекцијом
положаја доњег капка код парализе фацијалног нерва;
операција мањих тумора капка без реконструкције са
ПХ; операција мањих тумора капка са мањом
реконструкцијом са ПХ; евисцерација ока са уградњом
орбиталног импланта по мери; енуклеација ока са
уградњом орбиталног импланта по мери; секундарна
уградња орбиталног импланта по мери; замена старог
орбиталног импланта; трансплантација дермоадипозног
графта; разговор са пацијентом, припрема операције;
медицинске услуге; терст тест; примарна хируршка
обрада акутне ране Епиглу лепком; затварање ране
Епиглу лепком након хируршке интервенције; епилација
трепавица капка - Yag; eпилација трепавица капка Yagпоновљен третман; oперација сублуксиране катаракте са
имплантацијом задње коморног сочива.
(111) 71405
(210) Ж- 2015-2142

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 20.10.2016.
(732) GIUNTI KNJIŽARE doo Beograd - Stari Grad,
Змај Јовина 5/3 , 11000 Београд - Стари Град, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 16: хартија; картон; производи од хартије и
картона, наиме: бележнице, роковници, свеске,
дневници, блокови за записивање, блокови за
цртање, нотне свеске, вежбанке, регистратори,
именици и адресари, картонске корице, паприне
корице, картонски и папирни омоти, папирни
улошци за регистраторе и роковнике, картице за
белешке, фасцикле, обележивачи (боокмаркер),
папирни лењири, распоред часова, коверте,
дописнице, разгледнице, честитке, музичке честитке,
позивнице, захвалнице, украсни папир, фолије од
папира, папир са заглављем за писма, папир за
увијање и паковање, папирне кутије за поклоне,
картонске кутије за поклоне, кутије од картона или
хартије, декоративне папирне машне, папирне копче,
папирне траке, папирне декорације за прославе,
папирни и картонски украси, папирнате кесе,
картонске кесе, украсане скулптуре од кашираног
папира, јапански папир (оригами), натписи од папира
или картона, календар, стони календари, стони
планери, зидни планери, дневни планери, албуми за
фотографије, папирни омоти за документа, кутије за
фотографије, рамови за слике од картона, папирни
оквири за слике, налепнице, 3Д налепнице за
употребу на свим површинама, налепнице за браник
возила, самолепљива слова и бројеви, самолепљиви
блокови, самолепљиви листићи, албуми за
налепнице, албуми за самолепљиве сличице,
кошуљице за држање и заштиту поштанских марки
колекционарске сличице за размену, које нису за
играње, папирни шаблони, папир за шаблоне,
пресликачи, карте за играње, папирне салвете,
картонски или папирни подметачи за чаше,
стољњаци
од
папира;
штампане
ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључени у друге класе); штампарска слова;
штампарски калупи.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 71406
(210) Ж- 2015-2136

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 20.10.2016.
(732) Volcano refractory bricks and monolitic д.o.o.
Зрењанин, Дванаесте војвођанске бригаде 11,
Зрењанин, RS

(531) 03.07.17; 04.05.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) светло плава, тамно плава, црвена.
ЗИС / RS / IPO
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(740) Урош М. Марковић, Таковска 9, 11103 Београд 4
(540)

PORIT ПОРИТ
(511) Кл. 1: смеше за гашење ватре.
Кл. 11: апарати за грејање.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални); чврсте
неметалне цеви за грађевине.
(111) 71407
(210) Ж- 2015-2113

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 20.10.2016.
(732) Modni studio HAMEL, Краља Петра 69, 11000
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.21; 29.01.05
(591) љубичаста
(511) Кл. 25: одећа, комплети (одећа), панталоне,
сукње, хаљине.
Кл. 35: услуге продаје на мало хаљина, панталона,
сукања, комплета.
(111) 71408
(210) Ж- 2015-2138

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 21.10.2016.
(732) Pierre Balmain S.A., 44, rue Francois 1er,
75008 Paris, FR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.02
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже, крзна; кофери и путне торбе; кишобрани,
штитници од сунца и сунцобрани; штапови за
ходање и њихови делови; бичеви, сарачка опрема и
седларска роба; кожа (необрађена или полуобрађена), егзотична кожа (необрађена или полуобрађена) и имитација коже и производи израђени од
ових материјала, нарочито актенташне, ранчеви,
багаж, торбе, ранчеви за камповање, ранчеви за
планинарење, торбе за плажу, новчаници за папирни
новац, бостон торбе, актовке, пословне торбе,
футроле за картице, држачи за картице, новчаници за
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картице, футроле, пртљаг који може да се унесе у
путничку кабину авиона, неформалне торбе, футроле
за чековне књижице, држачи за чековне књижице,
новчаници за чековне књижице, футроле за чекове,
новчаници за чекове (кожни), новчаници за ситан
новац, футроле за кредитне картице, торбе за
документа, пилотске торбе, ловачке торбе (ловачка
опрема), путне торбе за одећу, торбе за голф, ручне
торбе, ранци, држачи за личне карте, футроле за
кључеве, држачи за кључеве, кожни поводци, кожни
каишеви, пртљаг, торбице са ручком која се навлачи
преко ручног зглоба, торба за кратка путовања,
носачи за оловке, ручни пртљаг, комади пртљага,
џепни новчаници, женске ташне, школске торбе,
торбе за куповину, мала кожна галантерија, кофери,
кожне торбе за алат (празне), цегери, путне торбе,
путни несесери, путни ранчеви, тврди путни кофери,
путни комплети (кожна роба), козметичке торбице и
новчаници; крзно; црева, опне, за кобасице.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; кецеље
(одећа), одећа за бебе од текстила, одећа за купање,
бадемантили (од фротира), каишеви, бермуде,
блејзери, блузе, пилотске јакне, уске мајице, чизме,
лептир машне, дечија одећа за дечаке и девојчице од
текстила, гаће, мушке слип гаће, женске слип гаће,
кошуље за посао, одела за посао, мушке боксер гаће,
капе, кардигани, неформалне пилотске јакне,
неформални доњи делови тренерке, неформалне
памучне панталоне, неформалне јакне, неформалне
панталоне, неформалне кошуље, неформалне сукње,
неформалне
кројене
панталоне,
неформални
прслуци, свакодневна гардероба, свакодневна
гардероба за град, класичне кошуље, капути, перјане
јакне, формални капути, формалне панталоне,
формалне кошуље, формалне ципеле, формалне
униформе, одећа, хаљине, кућне хаљине, вечерње
хаљине, вечерња одела, формалне хаљине, смокинзи,
формална вечерња гардероба, формална кројена
одела, формалне кројене панталоне, формална одећа,
крзнена одећа, рукавице, голф капе, одећа за голф,
дугачке хаљине, шешири, кућни сакои, кућни
прслуци, одећа за кућу, јакне, фармерке, одећа од
тексаса, тренерке, хаљине без рукава или на трегере,
плетена одећа, плетена одећа (сечена и шивена),
плетене мајице, трикотажа, артикли од трикотаже,
опрема за новорођенчад (одећа), кожне јакне, кожне
панталоне, кожне кројене панталоне, одећа од коже,
лежерне кројене панталоне, женско рубље, доњи
веш, уске мајице са дугим рукавима, костими за
маскенбал, комплет папуче, комплет папуче од
фротира, одећа за труднице, мараме, кравате,
хеланке, гардероба која се носи око врата, ноћне
хаљине, ноћне кошуље, ноћна одећа, мајице са
изрезом око врата, одећа за ношење у природи, одећа
за ношење напољу, мантили, панталоне, виндјакне,
марамице за џеп одела, поло мајице, мајице с
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крагном, пуловери, пиџаме, кабанице, одећа за кишу,
Prêt-à-porter (одмах носива одећа) за мушкарце и
жене, шалови, кошуље, ципеле, патике за џогинг или
за фудбал, ципеле од коже, кратке панталоне,
шортсеви, кошуље са кратким рукавима, капе за туш,
сукње, папуче, женске чарапе, спортски сакои,
спортске кошуље, патике, спортска одећа, спортска
трикотажа, чарапе, одела, трегери, џемпери,
дуксерице, капе за пливање, купаћи костими, одела
за купање, одећа за купање, кројена одећа, мајице без
рукава, мајице кратких рукава, машне, атлет мајице,
горњи делови (топови), кројене панталоне,
поткошуље,
униформе,
сомотска
трикотажа,
прслуци, прслуци за одела, вунене мараме, вунени
шалови, плетене кошуље, плетена одела.

Ж
(511) Кл. 2: тонери и кертриџи напуњени тонером,
све за штампаче, фотокопир машине и факсимил
машине; мастило и кертриџи напуњени мастилом,
све за штампаче, фотокопир машине и факсимил
машине.
Кл. 16: траке са мастилом и кертриџи са тракама са
мастилом, све за штампаче, фотокопир машине и
факсимил машине.
(111) 71411
(210) Ж- 2015-81

(181) 19.01.2025.
(220) 19.01.2015.
(151) 21.10.2016.
(732) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000 Београд, RS
(540)

(111) 71409
(210) Ж- 2015-2140

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 21.10.2016.
(732) PHARMANOVA DOO, Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda , Индустријска 08,
11500 Обреновац, RS
(540)

(531) 19.03.24; 26.02.05; 26.02.07; 26.04.06; 26.04.18;
26.07.11; 27.05.24; 29.01.14
(591) сива, тиркизна, црвена, бела.
(511) Кл. 3: тоалетни производи (средства за личну
хигијену).
Кл. 5: фармацеутски препарати, санитарни препарати за
употребу у медицини, хигијенски препарати за личну
хигијену осим тоалетних производа.
(111) 71410
(210) Ж- 2015-2084

(181) 23.12.2025.
(220) 23.12.2015.
(151) 21.10.2016.
(732) Oki Electric Industry Co.,Ltd., 1-7-12
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-8460, JP
(740) Драгослав М. Ристић, Владан О. Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.17

ЗИС / RS / IPO

(531) 24.17.12; 26.05.24; 27.05.24
(511) Кл. 9:
аудиовизуелни снимци; камере;
кинематографски филмови; компјутерски програми у
вези са едукацијом и забавом; електронске
компјутерске игре адаптиране за употребу са видео
апаратима или телевизијским пријемницима;
електронске публикације; електронске књиге;
електронске честитке; филмови; направе и софтвери
за електронске игре; интерактивне едукативне игре
за употребу са видео направама или телевизијским
пријемницима; интерактивни софтвери за забаву а за
употребу са компјутерима; интерактивни графички
екрани; интерактивни видео софтвер; снимљени
носачи података укључујући видео траке и касете,
компакт дискове (СD), аудио касете, DVD дискове,
касетне јединице за видео игре и компјутерске
дискове, снимљене интерактивне компакт дискове.
Кл. 35: услуга оглашавања (рекламирања) тако што
се за рачун других лица комуницира са јавношћу
(реклама) путем преноса било каквих информација о
производима
и
услугама
омогућавајући
потрошачима пригодан поглед на те производе и
услуге, организовање турнеја и наступа у
комерцијалне или рекламне сврхе, услуге излагања
штампаног материјала-проспеката, публикација,
билтена, каталога, плаката, позивница, билборда;
умножавање снимљених записа; услуге прибављања
информација путем интернета, мобилних, бежичних
и мултимедијалних мрежа.
Кл. 41:
услуге забаве; услуге продукције
телевизијских програма; услуге продукције радио
програма; забава у виду телевизијског програма,
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Ж
кабловске телевизије, сателитског телевизијског
програма,
радио
програма,
мултимедијалног
програма, интернет програма и програма путем
бежичних и мобилних мрежа; продукција видео и
аудио програма који се обезбеђују путем интернета,
бежичних, мобилних и мултимедијалних мрежа;
продукција телевизијских шоу програма; продукција
текућих телевизијских програма; услуге продукције
у вези са програмима путем телевизије, кабловских,
видеа на захтев, дигиталних, сателитских, радио,
бежичних, мобилних, интернет, мултимедијалних
програма и медија, укључујући све наведено са
забавним садржајем; услуге продукције у области
аудио и видео садржаја; услуге у вези са on-line
журналима и блоговима;
услуге организовања
турнеја,
наступа
и
приређивање
музичких
манифестација и приредби ради презентирања
музичке публикације; организовање и производња
емисија ради презентирања музичке и видео
продукције, производња и издавање видеограма,
фонограма, часописа и звучних записа, производња
радио и телевизијских програма; услуге издавања
штампаног материјала - проспеката, публикација,
билтена, каталога, плаката, позивница, билборда.
(111) 71412
(210) Ж- 2015-2114

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) DELHAIZE SERBIA doo, Јурија Гагарина 14,
Београд - Нови Београд, RS
(540)
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(740) Урош М. Марковић, Таковска 9, 11103 Београд 4
(540)

ZVEZDA ЗВЕЗДА
(511) Кл. 1: смеше за гашење ватре.
Кл. 11: апарати за грејање.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални); чврсте
неметалне цеви за грађевине.
(111) 71414
(210) Ж- 2015-2135

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) Volcano refractory bricks and monolitic д.o.o.
Зрењанин, Дванаесте војвођанске бригаде 11,
Зрењанин, RS
(740) Урош М. Марковић, Таковска 9, 11103 Београд 4
(540)

OPAL ОПАЛ
(511) Кл. 1: смеше за гашење ватре.
Кл. 11: апарати за грејање.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални); чврсте
неметалне цеви за грађевине.
(111) 71416
(210) Ж- 2015-2117

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) Лазар Петровић, Пожешка 67 стан 33,
11030 Београд, RS
(540)

IT DOES

(531) 03.01.01; 03.01.25; 05.09.01; 06.19.11; 19.03.03;
19.03.25; 24.17.20; 27.03.11; 29.01.15
(591) плава, бела, зелена, наранџаста, црвена, жута,
црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; јаја,
млеко и млечни производи.
Кл. 30: брашно и производи од житарица; хлеб,
колачи и посластице, сладоледи.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
(111) 71413
(210) Ж- 2015-2134

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) Volcano refractory bricks and monolitic д.o.o.
Зрењанин, Дванаесте војвођанске бригаде 11,
Зрењанин, RS
180

(511) Кл. 9:
рачунарски софтвери, снимљени;
рачунарски програми, снимљени ;оперативни
рачунарски
програми,
снимљени;
монитори
(компјутерски програми); рачунарски програми
(софтвери који се могу преузимати); софтвери за
рачунарске игре; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати.
Кл. 35:
компјутерско управљање подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
ажурирање и одржавање података у рачунарским
базама података.
Кл. 42:
изнајмљивање рачунарског софтвера;
рачунарско програмирање; ажурирање рачунарског
софтвера; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; умножавање рачунарских
програма; софтвер у виду сервиса (СааС); заштита од
рачунарских вируса; праћење рачунарских система
даљинским приступом; рачунарство у облаку.
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(111) 71417
(210) Ж- 2016-131

(181) 27.01.2026.
(220) 27.01.2016.
(151) 24.10.2016.
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 43068, US
(740) Живко Мијатовић & Partners, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

SHEER LOVE
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе; нарочито производи за личну
негу и парфимеријски производи, наиме, тоалетна
вода, парфимисани спреј за тело, освеживач за тело
у виду спреја, спреј за тело, пилинг за тело, купка за
тело, сапун за тело, гел за тело, крема за тело, лосион
за тело, уље за тело, пудер за тело, пена за купање,
гел за туширање, сапун за руке, крема за руке и
лосион за руке.
(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) Društvo za izvođačku umetnost OH
ILLUSIONS d.o.o., Књегиње Зорке 8/6, 11000
Београд, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

Ж
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софвера.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71419
(210) Ж- 2015-2124

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 24.10.2016.
(732) Привредно друштво за промет и услуге
"Night & Life Team" д.о.о. друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 165б, Београд-Нови Београд, RS
(740) Александра Комлен Вукајловић,
Арчибалда Рајса 11Г
(540)

(111) 71418
(210) Ж- 2015-2065

(531) 26.04.18; 26.11.08; 27.01.01; 29.01.13
(591) црна, црвена,бела.
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
(111) 71420
(210) Ж- 2015-2083

(531) 26.04.19; 27.01.03; 28.05.00; 29.01.04
(591) плава, црна, бела.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; уметнички материјали;
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
пластични материјал за паковање (који није укључен
у друге класе); штампарска слова.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.

ЗИС / RS / IPO

(181) 23.12.2025.
(220) 23.12.2015.
(151) 25.10.2016.
(732) Светлана Ражнатовић, Љутице Богдана 3,
Београд, RS
(740) Aдвокат Миша Петровски, Господар Јевремова
45/III, Београд
(540)

(531) 01.11.12; 02.03.01; 19.03.03; 27.05.13; 29.01.02; 29.01.08
(591) сива, црна, златна.
(511) Кл. 3: парфем, лосион за тело, гел за туширање.
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Ж
(111) 71421
(210) Ж- 2015-2153

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 25.10.2016.
(732) "МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Производно
трговинско предузеће експорт-импорт Лесковац,
Бабичког одреда 29, Лесковац, RS
(540)

(531) 15.07.01; 24.15.07; 27.05.22; 29.01.13
(591) црна, плава, црвена.
(511) Кл. 6: контејнери од метала (складишни,
транспортни); заштитне шине (браници) од метала;
хладни калупи (ливачки); кровни опшиви од лима;
зглобови од метала за цеви; врата од метала; ливено
гвожђе, непрерађено или полупрерађено; роштиљи
од метала; решетке од метала; точкићи од метала за
намештај; точкићи од метала за намештај; стубови од
метала; капије од метала; плоче за врата, металне;
резе за врата, металне; телефонски стубови од
метала; носачи од метала; греде од метала; постоља,
платформе, прерађене, од метала; метална роба
(ситна); гвожђурија; знаци од метала за путеве,
несветлећи и немеханички; спојнице за цеви од
метала; носачи каблова (везе за затезање); танкови,
метални; звона за животиње; звона; железничке везе
од метала; вијци (равни); рамови за прозоре од
метала; носачи гвоздених трака (затезачи);
инсталације за паркирање бицикла од метала;
блокови за поплочавање од метала; карике за цеви и
каблови од метала; карике за цеви и каблови од
метала; шрафови за везивање каблова, од метала;
шарке од метала; оквири од метала (рамови,
конструкције) за грађевине; одводни вентили од
метала; преграде од метала; контејнери (цистерне) од
метала за течна горива; плутајући контејнери од
метала (бове); поклопци шахтова од метала; спојнице
од метала; матице од метала (навртке); бандере за
електричне каблове од метала; бандере за електричне
каблове од метала; ограде од метала; ливачки
калупи, од метала; решетке за жар на пећима;
постоља за бурад од метала.
Кл. 7: осовине за машине; радилице, коленчасте
осовине; преносне осовине, које нису за сувоземна
возила; плугови; постоља за тестерисање (делови
машина); траке за преноснике; тракасти преносник;
добоши (делови машина); кућишта (делови машина);
постоља за машине; машине за мешање; машине за
мешање бетона; спојнице за машине и моторе;
машине за обраду дрвета; машине за урезивање рупа;
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ременици за машине; заштитни поклопци (део
машина); заштитни поклопци (делови машина);
центрифугалне машине; центрифугалне пумпе;
рампе за утовар; дизалице; раоници; заптивни
спојеви (делови мотора); вратила (делови мотора);
машина за слагање одливака; ременици за дизалице;
инсталације за просејавање; сејалице; дизалице
(машине); машине за раздвајање (сепарацију);
машине за сортирање за индустрију; плугови за
уклањање траве; одмашћивачи (машине); покретне
степенице; пумпе (делови машина и мотора); апарати
за извлачење (рударски); машине за окретање сена;
сита (машине или делови машина); пресе за сточну
храну; ливачке машине; клипови за цилиндре; пумпе
за подмазивање; машине за наводњавање за употребу
у пољопривреди; држачи сечива (делови машина);
преносни механизми који нису за сувоземна возила;
мембране пумпи; машине за обраду метала;
сабијачи-набијачи (машине); рударске бушилице;
машине за прераду руда; регулатор брзине за
машине, моторе и погонске моторе; калупи (делови
машина); ротор, изузев за копнена возила; машине и
апарати за чишћење (електрични); пробијачи за
машине за пробадање; пумпе (машине); ваздушне
пумпе (инсталације за гараже); пумпе за инсталације
за грејање; вакумске пумпе (машине); вентили под
притиском (делови машина); славине (делови
машина или мотора); рударске машине; статори
(делови машина); обртне плоче за машине; предња
плоча струга (делови машина); пољопривредно
оруђе, које није ручно покретано;
машине за
усисавање ваздуха; папучице за кочнице, изузев за
возила; делови кочница који нису за возила; котлови
за парне машине; машине за љуштење; машине за
сејање; машине за стругање поврћа; инсталације за
централно усисавање; инсталација за извлачење
прашине; машине за паковање; плугови за снег;
гасне лет-лампе, пламеници; наставци за усисиваче
за распршивање парфема и дезинфекционих
средства; вибратори (машине) за индустријску
употребу; пресе за грожђе.
Кл. 17: гума, сирова или полупрерађена; гумени
затварачи; клацкасти вентили од гуме; синтетичка
гума; одбојници за амортизацију удара од гуме;
спојнице за цеви; цилиндричне спојнице; уметци за
растегљиве спојнице; ојачавајући материјали за цеви,
који нису од метала; уметци за растегљиве спојнице.
(111) 71422
(210) Ж- 2015-2139

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 25.10.2016.
(732) Ophthotech Corporation (Delaware
corporation), One Penn Plaza, Suite 1924, New York,
NY 10119, US

ЗИС / RS / IPO
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(740) Драгослав М. Ристић, Владан О. Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

Ж
(540)

FOVISTA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за употребу у
области офталмологије; фармацеутски препарати за
лечење дегенеративних болести ока; фармацеутски
препарати за лечење сенилне дегенерације макуле;
фармацеутски препарати; раствори за испирање
очију; раствори за влажење који се користе за очи;
фармацеутски препарати за лечење болести и стања
ока; фармацеутски препарати; хигијенски препарати
за офталмолошке намене; фластери и материјали за
превијање који се користе у вези са офталмолошким
стањима и њиховим лечењем.
(111) 71423
(210) Ж- 2015-2143

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 26.10.2016.
(732) Кошаркашки савез Србије , Сазанова 83,
Београд-Врачар, RS
(740) адвокат Небојша Михаиловић,
Господар Јевремова 29
(540)

(531) 21.03.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 27.05.10;
27.05.11
(511) Кл. 24: застава, барјак; платна, тканине;
текстилни материјал; платно, штоф; заставе, које
нису од папира; тканина за заставе и украсне
заставице.
Кл. 25: штитници за одећу; капе за главу; шалови;
мајице.
Кл. 41: клубске услуге, забавне или образовне;
образовне информације; изнајмљивање спортске
опреме, изузев возила; изнајмљивање спортских
терена; спортске услуге које пружају кампови;
припрема (организовање) и вођење семинара.
(111) 71424
(210) Ж- 2015-2115

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 27.10.2016.
(732) DELHAIZE SERBIA doo, Јурија Гагарина 14,
Београд - Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 03.13.04; 03.13.24; 29.01.13
(591) бела, сива, црвена, црна.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал.
Кл. 24: текстил и текстилни производи.
Кл. 28: игре и играчке.
Кл. 35: оглашавање.
(111) 71425
(210) Ж- 2016-132

(181) 27.01.2026.
(220) 27.01.2016.
(151) 27.10.2016.
(732) Balmain S.A., 44, rue Francois 1er, 75008 Paris, FR
(740) Живко Мијатовић & Partners, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.10
(511) Кл. 3: козметика; козметичке оловке за личну
употребу, наиме, оловке за усне и оловке за очи;
дневне тониране креме; ноћне креме; креме, гелови,
уља, соли и купке за купање и туширање које нису за
медицинску употребу; пасте за зубе; дезодоранси и
дезодоранс сапуни за личну употребу; парфемска
вода, тоалетна вода и колоњска вода; мириси;
руменила; пудер за лице (шминка); етерична уља за
личну употребу; млека, лосиони, креме и емулзије и
пудери (шминка) за козметичку употребу за лице и
тело; лосиони за пре и после бријања; шминка;
маске; парфимерија; парфеми; миришљави потпури;
подлога за шминку, наиме препарати као подлоге за
шминку, гел подлога за шминку, пудер у креми или
течни пудер, пудери, руменила; препарати за
шминкање усана, наиме ружеви, ружеви јарких боја;
препарати за шминкање очију, наиме руменила за
очи, сенка за очи, маскара, ајлајнери; препарати за
негу ноктију и стопала, наиме лак за нокте, маникир,
нокти; производи за масажу, наиме уља, лосиони,
гелови, тоници, лосиони, који смирују кожу;
производи за заштиту коже, односно млека за
сунчање, лосиони за сунчање, уља за сунчање,
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Ж
заштита од УВ зракова; производи за негу и заштиту
за кожу и тело; производи за негу косе, наиме
препарати за косу који нису за медицинску употребу,
посебно спрејеви за косу, гелови, креме, балзами,
пене, шампони, средства за испирање, производи за
фарбање, третмани за минивал, препарати за
коврџање косе; производи за посебну негу наиме
препарати за бељење или избељивање, производи
против бора, производи за затезање коже, производи
за омекшавање коже; производи за уклањање
шминке у облику лосиона, млека, крема, гелова,
производи за уклањање шминке са очију; производи
за уклањање шминке, средства за чишћење и и
уклањање нечистоћа са коже, наиме пене, лосиони,
гелови, креме, уља и соли који нису за медицинску
употребу; хидрантни и хранљиви производи за кожу,
наиме емулзије, креме, тоници, лосиони који смирују
кожу, есенцијална уља која нису за медицинску
употребу; производи за бријање, наиме пене,
лосиони, гелови, креме које нису за медицинску
употребу; тоалетни сапуни; препарати за негу тела,
наиме, млека, лосиони, креме, производи за
мршављење; талк пудер који није за медицинску
употребу; дневне креме; парфеми; производи за
депилацију; пудери за лице (шминка); антиастрингенти препарати за кожу; миришљаве воде;
препарати за хидратацију коже.
(111) 71426
(210) Ж- 2015-1935

(181) 30.11.2025.
(220) 30.11.2015.
(151) 27.10.2016.
(732) Горан Бреговић, Бањичких жртава 6а,
Београд, RS
(740) Светлана М. Струнић, Једренска 6, Београд
(540)

BIJELO DUGME
(511) Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије;
механизми за апарате који се покрећу новцем; регистар
касе, рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење
пожара; појачала; издавачи карата; кутије за звучнике;
кинематографске
камере;
мрачне
коморе
(фотографске);
цртани
филмови;
телефонски
пријемници; флуоресцентни екрани; пројектни екрани;
фотографски екрани; апарати за чишћење дискова са
снимљеним
звуком;
апарати
за
чишћење
грамофонских плоча; кутије за наочаре; футроле за
цвикере; оптичка сочива; скале за мерење величине
слова; увеличавајуће стакло (оптичко); светлећи
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знаци; неонски знаци; наочаре (оптика); инструменти
који садрже окуларе; стакла за наочаре; рачунарска
меморија, уређаји; оптичка огледала; рамови за
наочаре; оптичка стакла; рачунари; рачунарски
програми, снимљени; цвикери; наочаре; телефонски
апарати; звучни апарати и машине; инструменти за
лоцирање звука; телеграфски апарати, индикатори
температуре; апарати за бележење времена; флопи
дискови; чипови (интегрисана кола); кинематографски
филм, осветљен; оперативни рачунарски програми,
снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; џубокс за
рачунаре; модеми; монитори (компјутерска опрема);
миш (рачунарска периферна опрема); оптички носачи
података; телефонске секретарице; картице са
интегрисаним колима (паметне картице); картице са
интегрисаним колима (смарт картице); ноутбук
рачунари; наочаре за сунце; спортске наочаре;
електронске публикације које се могу преузимати;
рачунарски програми (софтвери који се могу
преузимати); бежични телефони; подлоге за
"мишеве"; украсни магнети; софтвери за рачунарске
игре; слушалице; радио пејџери; опрема за
телефонирање без руку (хендс фри); мелодије за
мобилне телефоне које се могу преузимати; музичке
датотеке, фајлови, које се могу преузимати; датотеке
слика које се могу преузимати; штампане плоче;
УСБ
прикључци;
уређаји
за
глобално
позиционирајући
систем
(ГПС);
преносиви
мултимедијални читачи, плејери; траке за мобилне
телефоне; диоде које емитују светло (ЛЕД); лаптоп
рачунари; торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове;
дигитални рамови за фотографије; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
читачи електронских књига; смартфони (паметни
телефони); таблет рачунари; кодиране картице за
откључавање; ЗД наочаре; меморијске картице за
машине за видео игре; компјутерски хардвер;
мобилни телефони; дигитални знаци.
Кл. 15: музички инструменти; хармоника; кључеви
за штимовање музичких инструмената; гудала за
музичке инструменте; клавири; диригентска палица;
палице за бубњеве; басови; струне за музичке
инструменте; чивије за затезање жица на музичким
инструментима; хармонике на мех; кларинет;
клавијатуре за музичке инструменте; жице за музичке
инструменте; футроле за музичке инструменте; гитаре;
електронски музички инструменти; трзалице; музичке
кутије; апарат за окретање нотних листова; кобилице за
музичке инструменте; кожа за бубњеве; педале за
музичке инструменте; клавијатура за пијано; жице за
клавир; дирке за клавир; мехови за музичке
инструменте; пригушивачи за музичке инструменте;
бубњеви; музички инструменти; вентили за музичке
инструменте; дирке за музичке инструменте;
синтисајзери; постоља за музичке инструменте;
саксофони; музички пултови; трубе.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 16: књиговезачки материјал; канцеларијски
материјал; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; кичице; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); штампарска слова; клишеи;
постери; албуми; бележнице, нотеси; слике; траке за
цигаре, за увијање цигарета; подупирачи за књиге;
оловке; новине; периодичне публикације; атласи;
подметачи за пивске флаше; улазнице; блокови за
цртање; памфлети; мустре (шеме за вез); жигови
(печати); штамбиљи; свеске; карте; каталози; књиге са
песмама или нотама; омоти (канцеларијски материјал);
цртежи који се копирају на подлогу; производи за
брисање; материјали за писање; бројанице; омоти за
папир; кошуљице за списе; папир за увијање; папир за
паковање; цртежи; скице; дописнице, разгледнице;
приручници; стољњаци од папира; књижице;
материјали за моделирање; проспекти; магазини
(периодични); поштанске марке; календари; подметачи
за чаше од папира; најавне картице (од папира); заставе
(од папира); стоне салвете од папира; подвезице;
плакати од папира или картона; омотачи за флаше од
картона или папира; плакати од папира или картона;
убруси од папира; налепнице, које нису од текстила;
вискозни папир за умотавање, украсни папир; летци,
флајери; поштански жигови; папирни и картонски
материјали за паковање (пуњење облагање).
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема.
Кл. 24: текстил и текстилни производи; прекривачи
за кревете; прекривачи за столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; одећа за
мотоциклисте; чарапе и плетена трикотажа; мараме,
шалови; мушке боксерице; доњи веш; кравате;
каишеви; шешири; конфекцијска постава (делови
одеће); кецеље; портикле, које нису од папира;
костими за маскенбале.
Кл. 26: чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани;
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; вештачко
цвеће; траке за косу; шналице за косу; укоснице;
калупи за крпљење; дугмад; брошеви (модни детаљ
на одећи); копче за каишеве; рајсфершлуси; украси
за одећу; монограмске етикете за обележавање
рубља; украси за косу; кукице, копче (галантерија);
позамантерија; закрпе за поправку текстилних
производа који се лепе путем топлоте; чипкани
додаци; значке за одећу, које нису од племенитих
метала; апликације за украшавање текстилних
производа који се лепе топлотом (галантерија);
значке украсни новитети (дугмад); траке за
причвршћивање,
чичак
траке;
апликације
(позамантерија).
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли; украси за јелке.
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Ж
Кл. 35: канцеларијски послови; лепљење плаката;
рекламирање преко плаката; агенције за пружање
пословних информација; дистрибуција рекламног
материјала; услуге фотокопирања; презентација
робе;
дактилографске
услуге;
непосредно
оглашавање путем поште; умножавање докумената;
ажурирање огласних материјала; изнајмљивање
огласних материјала; објављивање рекламних
текстова; рекламирање; рекламирање на радију;
услуге односа са јавношћу; рекламирање преко
телевизије;
преписивање
коресподенције
(канцеларијске услуге); уређивање излога; рекламне
агенције; маркетиншка истраживања; компјутерско
управљање подацима; организовање изложби за
привредне или рекламне сврхе; испитивање јавног
мњења; изнајмљивање огласног простора; промоција
продаје за друге; обрада текста; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање на рачунарској мрежи;
услуге праћења штампе; писање рекламних текстова;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; тражење спонзора; производња рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација; пружање пословних информација
путем и нтернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
дизајнирање рекламног материјала; изнајмљивање
билборда (паноа за рекламирање); писање радних
биографија за друге.
Кл. 38: телекомуникације; слање порука; емитовање
телевизијских
програма;
телеграфске
услуге;
телефонске услуге; телефонске комуникације; телекс
услуге; новинске агенције; информативна агенција;
емитовање кабловске телевизије; комуникације
мобилним телефонима; пренос порука и слика
посредством
рачунара;
електронска
пошта;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
сателитски пренос; услуге електронског билтена
(телекомуникационе услуге); услуге телеконференција;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; форуми (причаонице) на
друштвеним мрежама; пренос дигиталних датотека;
бежично емитовање; пружање услуга.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
забавни паркови; забава; изнајмљивање филмских
пројектора и опреме; услуге забављача; услуге
филмских
студија;
циркуси;
организовање
такмичења
(образовних
или
забавних);
изнајмљивање сценског декора; издавање текстова,
осим рекламних текстова; изнајмљивање аудио
снимака;
изнајмљивање
играних
филмова;
изнајмљивање
кинематографских
филмова;
производња филмова, који нису рекламни;
библиотекарске
услуге;
издавање
књига;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
продукција радио и телевизијских програма; музичке
185

Ж
дворане; оркестарске услуге; позоришна продукција;
продукција представа; забава преко телевизије;
изнајмљивање позоришног декора; услуге модела за
уметнике; покретне библиотеке; пружање услуга
казина (игре на срећу); клупске услуге (забавне или
образовне); услуге дискотека; информације из
области забаве и разоноде; игре на срећу; услуге
забаве коју пружају кампови за одмор; извођење
представа уживо; услуге биоскопа; приказивање
филмова у биоскопима; планирање забава (забава);
услуге музеја (презентације, изложбе); услуге
студија за снимање; издавање видео рекордера;
изнајмљивање видео трака; услуге интернета; услуге
синхронизовања;
организовање
балова;
организовање
представа,
свечаности
(услуге
импресаријума); изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских студија; издавање видео камера;
изнајмљивање камкордера; услуге сценаристе;
монтажа видеотрака; електронско издаваштво;
титловање; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; пружање караоке услуга;
компоновање музике; ноћни клубови; фотографске
репортаже; фотографисање; новинарске услуге;
превођење;
снимање
видеорекордером;
микрофилмовање; услуге агенција за продају карата;
писање текстова, не у рекламне сврхе; организовање
и спровођење концерата; услуге графичке обраде, не
у рекламне сврхе; организовање модних ревија, не у
рекламне сврхе; услуге диск џокеја; продукција
музике; омогућавање коришћења он-лајн музике,
која се не може преузимати; омогућавање
коришћења он-лајн видео записа, који се не могу
преузимати; онлајн форума; стриминг (проток)
података; радио комуникације.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; кафићи; кафетерије; кантине;
изнајмљивање привременог смештаја; пансионске
услуге; хотелске услуге; ресторани; ресторани за
самопослуживање; снек-барови; услуге барова;
мотелске услуге; изнајмљивање столова, столица,
столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање шатора;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за воду за пиће; изнајмљивање апарата за
осветлење; прављење скулптура од хране.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
заштите имовине и лица; телохранитељске услуге;
друштвена пратња; услуге агенције посредовања;
услуге ноћног обезбеђења; изнајмљивање вечерњих
хаљина; изнајмљивање одеће; услуге обезбеђења;
израда
хороскопа;
прикупљање
биографских
података о појединцима; посредовања, услуге
медијације; консултације о интелектуалној својини;
менаџмент
ауторских
права;
лиценцирање
интелектуалне својине; праћење права интелектулне
својине за правно саветодавне сврхе; истраживање у
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правним стварима; парничне услуге; лиценцирање
рачунарског софтвера (правне услуге); регистрација
имена домена (правне услуге); планирање и
организовање венчања; услуге он-лајн друштвених
мрежа; услуге припреме правних докумената; правно
управљање дозволама.
(111) 71427
(210) Ж- 2015-2119

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 27.10.2016.
(732) Денис Новак, Веселина Маслеше 55,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 20.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, светло сива, тамно сива, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
(111) 71428
(210) Ж- 2015-2067

(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street,
Ventura, California 93001, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

PATAGONIA
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, и производи
израђени од ових материјала, наиме, торбе, ранчеви,
спортске торбе, и пртљаг; животињска кожа, крзно;
кофери и путне торбе; кишобрани и сунцобрани;
штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; малопродајне,
онлајн, и каталошке услуге у области обуће, одеће,
покривала за главу, торби.
(111) 71429
(210) Ж- 2015-1719

(181) 20.10.2025.
(220) 20.10.2015.
(151) 28.10.2016.

(300) 00003112047 05.06.2015. UK.
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(732) USA Pro IP Limited, Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY, UK
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

Ж
(111) 71430
(210) Ж- 2016-139

(181) 28.01.2026.
(220) 28.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

BESPONSA
(531) 26.11.03; 26.11.07; 27.01.09; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.13
(591) љубичаста, плава, зелена.
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже, крзна; кожне јапанке и ремени; одећа, пресвлаке,
оковратници, повоци и узице за животиње; кофери и
путне торбе; пртљаг и кофери; ознаке за пртљаг; траке
за пртљаг; напртњаче, ранчеви, руксаци, ранци/торбе
које се носе на оба рамена позади; футроле, торбе,
портфолија; новчаници, ташне, торбице (врећице);
футроле за картице; кожни трегери и каишеви;
кишобрани, кишобрани са седиштем, сунцобрани,
штапови за ходање, штапови; бичеви, сарачка и
седларска роба, опрема за коње; носачи за бебе и децу;
оквири за ташне; траке за клизаљке; реденици; кутије
направљене од коже или имитација коже; навлаке за
намештај од коже; ручке за кофере и штапове за
ходање; делови и опрема за сва наведена добра.
Кл. 25: спортска одећа; одећа; кошуље; панталоне;
шортсеви; сукње; мајице; јакне без рукава; панталоне за
јогу; доњи веш; грудњаци; спортски грудњаци;
хеланке; хулахопке; прслуци; спортски горњи и доњи
делови одеће за трчање, јогу, вежбање и спорт; горњи
делови тренерке; доњи делови тренерке; дуксерице с
капуљачом; јакне; кратке чарапе; чарапе; обућа;
знојнице; рукавице; покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски артикли;
апарати и опрема за вежбање и фитнес; подупирачи,
штитници, стезници и јастучићи за спорт, атлетику и
фитнес; штитници за зубе; апарати и опрема за
игралишта; украси за божићне јелке; карте за играње;
клизаљке, скејтбордови; торбе посебно прилагођене за
спортске артикле и опрему; опрема за риболов; коњичка
опрема; тегови; руска звона/гирје; слободни тегови;
разбој; тегови за вежбање; тегови за зглобове; тегови за
чланке; тегови за ноге; медицинке; лопте за јогу и
теретану; вратила за теретану; клупе за трбушњаке;
бицикли за вежбање; собни бицикли; справа за ходањетрчање; трака за трчање; клупе за дизање тегова; справа
за вежбање са тежинама; трамболине; простирке за
вежбање и јогу; траке за вежбање; ужад за вежбање;
пенасти блокови за употребу у јоги; вијаче; отпорна
ужад која се користи за вежбање; опрема за вежбање;
ролери за трбушњаке; обруч за вежбање-хулахоп;
рукавице за подизање терета; рукавице за мешовите
борилачке вештине; рукавице за вежбање.

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери за употребу у
медицини, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства за хигијенске сврхе; дезинфекциона средства
за хемијске тоалете; препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди; вакцине.
(111) 71431
(210) Ж- 2016-1682

(181) 06.10.2026.
(220) 06.10.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

LACTOSOLV
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71432
(210) Ж- 2016-1680

(181) 06.10.2026.
(220) 06.10.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

HISTASOLV
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71433
(210) Ж- 2016-1678

(181) 06.10.2026.
(220) 06.10.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

MIGRASOLV
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71434
(210) Ж- 2016-1679

(181) 06.10.2026.
(220) 06.10.2016.
(151) 28.10.2016.
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Ж
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

FRUCTOSIN
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71435
(210) Ж- 2016-1681

(181) 06.10.2026.
(220) 06.10.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

XYLOSOLV
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71436
(210) Ж- 2015-2144

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon
Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд,
(540)

(531) 08.01.06; 08.07.25; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 29: пилеће месо у комадима; пржени
кромпир; помфрит; рестовани кромпир; салате од
поврћа; млеко и млечни производи; милк шејк; пића на
бази млека; колутови од лука; обрађене јабуке; шлаг
прелив; желеи; џемови; јаја; сланина; сир; кисели
краставци; обрађени лук; готова јела која се састоје
првенствено од меса, рибе и живине; састојци за јела,
наиме јунетина, пилетина, рибље пљескавице; све
претходно наведено односи се на продају у
ресторанима и конзумацију унутар или ван објекта.
Кл. 30:
хамбургер сендвичи; рибљи сендвичи;
пилећи сендвичи; вегетаријански бургер сендвичи;
сендвичи за доручак; топли сендвичи; буритос;
сендвичи; замотани сендвичи; бургери у векнама
хлеба; прженице; палачинке; зачини, наиме прелив
од киселих краставаца и прелив за сендвиче; сенф;
кечап; мајонез; преливи за салату; овсено брашно;
штапићи цимета, крофне; пите; десерти који се
састоје углавном од сладоледа или леденог млека и
188

који укључују различите преливе које бирају купци,
наиме, сируп са укусом кафе, кекс мрвице, укус
торте, прелив од белог слеза, и ароматизовани,
припремљени и обрађени ораси; сладолед, ледено
млеко и смрзнути јогурти; све претходно наведено
односи се на продају у ресторанима и конзумацију
унутар или ван објекта.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; услуге кафеа и кафе барова;
услуге припреме хране и пића; ресторанске услуге
хране и пића за понети; услуге ресторана; услуге
ресторана брзе хране; услуге ресторана за брзу
услугу; услуге ресторана за самопослуживање; снекбарови, услуге ресторана и барова, укључујући храну
и пиће за понети; припремање готових јела;
припрема хране или оброка за конзумацију унутар
или ван објекта.
(111) 71437
(210) Ж- 2015-2145

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon
Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд,
(540)

BK
(511) Кл. 29: пилеће месо у комадима; пржени
кромпир; помфрит; рестовани кромпир; салате од
поврћа; млеко и млечни производи; милк шејк; пића
на бази млека; колутови од лука; обрађене јабуке;
шлаг прелив; желеи; џемови; јаја; сланина; сир;
кисели краставци; обрађени лук; готова јела која се
састоје првенствено од меса, рибе и живине; састојци
за јела, наиме јунетина, пилетина, рибље
пљескавице; све претходно наведено односи се на
продају у ресторанима и конзумацију унутар или ван
објекта.
Кл. 30:
хамбургер сендвичи; рибљи сендвичи;
пилећи сендвичи; вегетаријански бургер сендвичи;
сендвичи за доручак; топли сендвичи; буритос;
сендвичи; замотани сендвичи; бургери у векнама
хлеба; прженице; палачинке; зачини, наиме прелив
од киселих краставаца и прелив за сендвиче; сенф;
кечап; мајонез; преливи за салату; овсено брашно;
штапићи цимета, крофне; пите; десерти који се
састоје углавном од сладоледа или леденог млека и
који укључују различите преливе које бирају купци,
наиме, сируп са укусом кафе, кекс мрвице, укус
торте, прелив од белог слеза, и ароматизовани,
припремљени и обрађени ораси; сладолед, ледено
млеко и смрзнути јогурти; све претходно наведено
односи се на продају у ресторанима и конзумацију
унутар или ван објекта.
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Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; услуге кафеа и кафе барова; услуге припреме
хране и пића; ресторанске услуге хране и пића за понети;
услуге ресторана; услуге ресторана брзе хране; услуге
ресторана за брзу услугу; услуге ресторана за
самопослуживање; снек- барови, услуге ресторана и
барова, укључујући храну и пиће за понети; припремање
готових јела; припрема хране или оброка за конзумацију
унутар или ван објекта.
(111) 71438
(210) Ж- 2015-2063

(181) 21.12.2025.
(220) 21.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Јован Јелић, Јаше Продановића 9,
11000 Београд, RS
(540)

Ж
(732) Chongqing HWASDAN Machinery
Manufacturing Co., Ltd., Xipeng Industry Zone,
Jiulongpo District, Chongqing 401326, CN
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

(531) 04.03.03; 27.03.03; 27.05.17
(511)
Кл.
7:
пољопривредне
машине;
пољопривредне справе осим оних којима се ручно
управља; машине за жетву; мотори са унутрашњим
сагоревањем (осим мотора за аутомобиле, тракторе,
житне комбајне, мотоцикле, моторне тестере и парне
локомотиве); дизел мотори (осим за сувоземна
возила); бензински мотори (осим за сувоземна
возила); алтернатори; генератори електричне
енергије; центрифугалне пумпе; пумпе (машине).
(111) 71441
(210) Ж- 2016-26

(531) 17.01.05; 27.03.15; 27.05.17
(511) Кл. 14: ручни часовници.
(111) 71439
(210) Ж- 2015-1683

(181) 12.10.2025.
(220) 12.10.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) "MICROBLADING ACADEMY" DOO
Beograd, Јове Илића бр. 197, Београд, RS
(740) Јојић Јакша и Марко Здјелар, Браничевска 6, Београд
(540)

(531) 02.09.04; 17.05.05; 27.05.09; 27.05.13
(526) Disklejmer na "MICROBLADING"
(511) Кл. 3: козметичке боје.
Кл. 10: рукавице за медицинску употребу, штитници
за прсте за употребу у медицини.
Кл. 44: услуге медицинског третмана, услуге неге
лепоте.
(111) 71440
(210) Ж- 2015-2008

ЗИС / RS / IPO

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 28.10.2016.

(181) 12.01.2026.
(220) 12.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) SHIMADZU CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
Manufactures and Merchants of,, 1, Nishinokyo
Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 24.13.22; 26.01.16; 26.04.01; 26.04.10
(511) Кл. 7: индустријски инструменти и опрема;
апарати за производњу полупроводника; апарати за
производњу танке фолије; ЕЦР плазма ЦВД апарати;
плазма ЦВД апарати; апарати за распршивање;
опрема за плазма полимеризацију; ињектори
(убризгивачи)
за
течни
кристал;
вакумски
испаривачи; ЦВД за соларне батерије; апарати за
ласерску кристализацију; адхезивни апарати за
убризгавање; апарати за испитивање супстрата;
систем за испитивање ТФТ поља; пумпе и мотори;
вакумска
опрема;
вакумске
пумпе;
турбомолекуларне пумпе; опрема за течно подмазивање;
зупчасте пумпе; лубрикатори; хидраулична опрема;
електронске компоненте; погонски мотори; клипнорадијални
мотори;
хидраулични
мотори;
хидраулични позициони
контролни системи;
хидрауличне
пумпе;
хидраулични
вентили;
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Ж
хидраулични вентили и пнеуматски погонски
вентили; контролни вентили; клипно-аксијални
мотори; пећи за топлотну обраду; вакумске пећи;
опрема за вагоне; дисплеји за вагоне у висини
погледа; штампачи; штампачи у боји; актуатори;
вентили (делови машина); точкићи за навијање
стаклених влакана; опрема за летелице; опрема за
свемирска возила; погонски вентили; вентили за
пуњење и пражњење; вентили за регулацију
притиска; уређаји за херметичку компресију и
декомпресију; апарати за вакумску евакуацију
(истискивање); аеромеханички апарати; пнеуматска
опрема; сепаратори воде; расхладне турбине;
вентили за модулацију топлог ваздуха; размењивачи
топлоте; контролори херметизације; системи за
контролу горива; хидраулична опрема за контролу
током летења; стартери за ваздушне турбине;
ваздушне турбине; гасне турбине; актуатори и
погонске јединице; турбине, које нису за копнена
возила; механички елементи; кућишта мењача.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, оптички, за мерење и сигналнизацију;
опрема за рачунаре, софтвер и обраду података;
рачунари; рачунарски периферни уређаји; ИЦ
картице (картице са чипом интегрисаног кола); носач
софтвера и медији за похрањивање података;
софтвери; софтвери за обраду медицинских
података; софтвери за медицинске апарате и
инструменте; софтвери за управљање физичким
подацима,
аналитичким
подацима,
мерним
подацима, медицинским подацима; софтвери за
апарате и инструменте научне, поморске, геодетске,
оптичке, за мерење и сигналнизацију; медији за
похрањивање софтвера; процесори података;
аналитички и мерни инструменти; спектроскопски
апарати; УВ-ВИС спектрофотометри; инфрацрвени
спектрофотометри;
апарати
за
емисиону
спектроскопију; анализатори чврстог гаса; емисиони
спектрометри са индуктивно куплованом плазмом;
атомско
апсорпциони
спектрофотометри;
спектрофлуорофотометри;
ТЛЦ
скенери;
електромагнетни аналитички апарати; рендгенски
дифрактометри;
рендгенски
флуоресцентни
спектрометри;
електронски
спектрометри;
микроанализатори
са
електронском
сондом;
електронски микроскопи; скенирајући електронски
микроскопи; скенирајући микроскопи са сондом;
микроскопи атомских сила; ултра високо вакумски
скенирајући тунелски микроскопи; скенирајући
РХЕЕД
микроскопи;
масени
спектрометри;
анализатори површина са више сонди; спектрометри
који раде уз помоћ расејања јона; аналитички
апарати са јонским снопом; масени спектрометри
гасне хроматографије; масени спектрометри течне
хроматографије; јонизирајући масени спектрометри;
хроматографи;
гасни
хроматографи;
течни
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хроматографи;
јонски
хроматографи;
електрофоретски анализатори; гасни и течни
анализатори са пумпама; дегазери; фракциони
колектори; уређаји за аутоматско узорковање;
стубови; стубне пећи; детектори рефракционог
индекса; проводљиви детектори; детектори који раде
по принципу расипања светлости; вентили за
контролу протока; анализаторске јединице које
садрже пумпе за гас и течност за лабораторијску
употребу; инструменти за термалну анализу;
диференцијални системи за термалну анализу;
системи
диференцијалног
калориметријског
скенирања;
системи
микро-макро
термогравиметрије; системи за термомеханичку
анализу; додаци за анализу насталог гаса;
анализатори загађености околине; инструменти за
мерење параметара околине; анализатори укупног
органског угљеника; анализатори загађености
ваздуха; преносиви гасни анализатори; апарати за
мерење издувних гасова; анализатори загађења воде;
мерачи садржаја уља; системи инструментације за
обраду одводних вода; системи инструментације
довода воде; системи инструментације за спаљивање
смећа; ваге и уређаји за вагање; електронске ваге;
ваге са директним очитавањем; аутоматски системи
за мерење; сточне ваге; ваге за апарате ваздушних
тунела; магнетне ваге; анализатори својстава праха и
честица; анализатори величине честица; анализатори
површине; порозиметри; пикнометри; магнетометри;
остали аналитички и мерни инструменти; вакуум
метри; анализатори дебљине филма; мерачи
вискозности; анализатори влажности; површински
тензометри; аутоматски калориметри; аутоматски
мерачи дебљине; детектори цурења; инструменти за
аутоматску синтезу чврсте фазе; системи за
лабораторијску аутоматизацију; апарати за мерење
процената телесне масти; машине за тестирање и
проверу; машине за тестирање материјала;
универзалне машине за тестирање; машине за
тестирање замора; машине за вибрацијско
тестирање; тестери тврдоће; машине за тестирање
удара; тестери за огреботине; тестери за мерење
микро компресије; апарати за тестирање временских
услова; тестер за мерење опруга; екстензиометри;
апарати за тестирање савитљивости; машине за
тестирање носивости; апарати за тестирање
порозности; апарати за тестирање торзије (увијања);
машине за структурно тестирање; динамичке
билансне
машине;
апарати
за
проверу
недеструктивним методама; машине за ултразвучно
тестирање; рендгенски апарати за проверу;
рендгенски оптички апарати; рендгенски ЦТ
апарати; рендгенски апарати за проверу спољних
објеката; видео камере великих брзина; опрема и
инструменти
за
контролу
обраде;
опрема,
инструментација и системи инструментације за
ЗИС / RS / IPO
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контролу обраде; сензори и претварачи за
температуру, проток, притисак и ниво; електронски и
пнеуматски показни рекордери и контролери;
дигитални
инструментациони
системи;
инструментациони панели; инструменти за анализу
обраде; магнетни, инфрацрвени, ултраљубичасти
термопроводљиви
хемилуминисцентни
гасни
анализатори; електрохемијски, фотометрични, течни
анализатори; контролори температуре; мерачи
влажности; контролна опрема; електрични актуатори
вентила; оптички трансмисиони системи за
актуаторе вентила; биотехнолошки инструменти
(инструменти које се користе у изучавању
приордних наука); инструменти за истраживање и
развој
у биотехнологији; аутоматски ДНК
синтетизатори;
секвенатори
ДНК;
соматски
хибридизатори; опрема за електрогенски трансфер;
плазмични
екстрактори;
уређаји
за
микро
манипулацију; системи ћелијске културе велике
густине; протеински секвенатори; анализатори
амино киселина; пептидни синтетизатори; капиларни
течни хроматографи; апарати за мерење фотосинтезе
и транспирације; уређаји за спектрални биоимиџинг; анализатори протеина примарне структуре;
микро ваге за мерење реагенаса; гел ексцизиони
процеса ри; уређаји за ултразвучно разбијање;
оптичко-електронски уређаји; електронски уређаји;
хибрид
ИЦ;
вишеслојна
штампана
плоча;
флексибилна штампана плоча; штампана плоча (у
складу са МИЛ/УЛ стандардима); ЦАД дизајн;
уређаји са оптичком трансмисијом; оптички
изолатори; мултиплексери и демултиплексери за
поделу
таласне
дужине;
сложене
оптичке
компоненте за амплификацију оптичких влакана;
оптички конектори; оптички прекидачи; ЛЕД; фато
диоде; оптички пасивни модули; оптички дигитални
линкови; оптички видео линкови; оптички
трансмитери; оптички модеми; оптичко-електронски
уређаји; пенетратор оптичких влакана; секачи течних
кристала; оптичке спојнице; оптички елементи;
уређаји за холографску дифракцију; решетке;
асферични оптички елементи; прецизне равне
површине и еталони; поларизатори; решеткасти
поларизатори; прецизне решеткасте површине;
сочива; огледала; специјално обрађени производи;
јединице за оптичку опрему; јединице оптичког
система; изолатори вибрација; оптички дизајн;
инфрацрвени сензори; пироелектронски сензори;
инфрацрвени модулатори; ласерски елементи и
опрема;
плавијзелени
ласер;
снажни
семикондукторски
ласери;
ласерске
диоде;
системски производи; уређаји за полихроматску
фотометрију;
монохроматори;
информациона
опрема; дисплеји у висини погледа; дисплеји за
виртуелну реалност који се носи на глави; дисплеј у
висини погледа за музеје; дсплеји у висини погледа
ЗИС / RS / IPO
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за носиви ПЦ; дисплеји у висини погледа за надзор
индустријске линије; јонизатори; електронски
вентили; магнетне главе; соларна ћелија; апарати за
производњу течно кристалних панела; ИЦ картице и
рачунари за управљање физичким подацима; опрема
за архивирање слика и комуникацију; сервери и
софтвери за дигитални преглед и чување
медицинских података за радиотерапију; опрема за
летелице; рачунари за податке о ваздуху;
компјутерски периферни инструменти; електонски
контролни инструменти; инструменти повезани са
магнетизмом; контролори температуре; ваздухопловни
медицински апарати зе тестирање и оперема за
тестирање функције летелице; свемирска опрема за
копнену подршку; хидраулична тест опрема са
преносивим мотором; аутоматски тест сталак са
пнеуматским вентилом; аутоматски тест сталак са
хидрауличком пумпом; херметичка еколошка комора;
људска центрифуга; декомпресиона висинска комора за
обуку; потпорна опрема за свемирски развој;
експериментални одељак тест ракете за свемирски
експеримент; соленоидни вентил; уређаји за
смањивање
влаге
и
вентилске
јединице;
лабораторијске пећи; процесори података.
Кл. 10: хируршки, медицински системи и опрема;
имиџинг системи магнетне резонанце; рендгенски
ЦТ скенери; рендгенски дијагностички апарати;
рендгенски дигитални радиографски мобилни
апарати; хируршки мобилни имиџинг системи са Цлуком; рендгенска телевизијска јединица за употребу
у хирургији; рендгенска телевизијска јединица;
појачивачи слике; детектор са равним панелом;
рендгенске цеви; ангиографски системи; апарати за
употребу у нуклеарној медицини; гама камере;
емисиони ЦТ скенери; позитронска емисиона
томографија; позитронска емисиона томографија за
мале
животиње;
ултразвучни
дијагностични
инструменти; системи за архивирање слика и
комуникацију;
радиотерапијски
систем;
неурохируршки навигациони систем који ради уз
помоћ рачунара; рендгенски ЦТ симулатор;
литотриптер (систем за разбијање камена);
вишефазни системи за проверу здравља; болничка
опрема; операциони столови; чисте болничке кутије
(отвори); столови за испитивања; клинички хемијски
анализатори;
аутоматски
клинички
хемијски
анализатори; системи за обраду података за
клиничку лабораторију; роботички системи за
дистрибуцију узорака; клинички спектрометар;
потпуно аутоматски гасни анализатор крви;
клинички јонски мерач; јонски мерач калцијума;
клинички анализатори глукозе; дигитална дилуциона
пипета; монитор за оксигенацију; анализатор
полиморфизма; апарат за испитивање коагулације
крви; опрема за одржавање здравља; мерачи састава
људског тела; антропометар.
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Кл. 35:
агенције за увоз-извоз; маркетиншка
истраживања; истраживања тржишта; онлине
оглашавање на рачунарским мрежама; организовање
изложби у комерцијалне или рекламне сврхе;
саветовање у пословном управљању; претрага података
у рачунарским датотекама за потребе трећих лица;
услуге набавке или провизијске продаје за потребе
трећих лица; оглашавање; презентација робе уз помоћ
средстава комуникације у малопродајне сврхе;
пружање информација у вези са комерцијалном
продајом; агенцијске услуге за активности куповине
производа који се продају у мало продајним објектима;
прикупљање информација у рачунарске датотеке;
комерцијалне информације и саветовање потрошача;
промовисање продаје за трећа лица; услуге набавке за
трећа лица (услуге куповине производа и услуга за
друга предузећа).
Кл. 37: инсталација, одржавање и поправка доле
наведених производа; идустријски инструменти и
опрема; апарати за производњу полупроводника;
апарати за производњу танке фолије; ЕЦР плазма
ЦВД апарати; плазма ЦВД апарати; апарати за
распршивање; опрема за плазма полимеризацију;
ињектори (убризгивачи) за течни кристал; вакумски
испаривачи; ЦВД за соларне батерије; апарати за
ласерску кристализацију; адхезивни апарати за
убризгавање; апарати за испитивање супстрата;
систем за испитивање ТФТ поља; пумпе и мотори;
вакумска
опрема;
вакумске
пумпе;
турбомолекуларне пумпе; опрема за течно подмазивање;
зупчасте пумпе; лубрикатори; хидраулична опрема;
електронске компоненте; погонски мотори; клипнорадијални
мотори;
хидраулични
мотори;
хидраулични позициони
контролни системи;
хидрауличне
пумпе;
хидраулични
вентили;
хидраулични вентили и пнеуматски погонски
вентили; контролни вентили; клипно-аксијални
мотори; пећи за топлотну обраду; вакумске пећи;
опрема за вагоне; дисплеји за вагоне у висини
погледа; штампачи; штампачи у боји; актуатори;
вентили (делови машина); точкићи за навијање
стаклених влакана; опрема за летелице; опрема за
свемирска возила; погонски вентили; вентили за
пуњење и пражњење; вентили за регулацију
притиска; уређаји за херметичку ком пресију и
декомпресију; апарати за вакумску евакуацију
(истискивање); аеромеханички апарати; пнеуматска
опрема; сепаратори воде; расхладне турбине;
вентили за модулацију топлог ваздуха; размењивачи
топлоте; контролори херметизације; системи за
контролу горива; хидраулична опрема за контролу
током летења; стартери за ваздушне турбине;
ваздушне турбине; гасне турбине; актуатори и
погонске јединице; турбине, које нису за копнена
возила; механички елементи; кућишта мењача;
апарати и инструменти научни, поморски, геодетски,
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оптички, за мерење и сигналнизацију; опрема за
рачунаре, софтвер и обраду података; рачунари;
рачунарски периферни уређаји; носач софтвера и
медији за похрањивање података; софтвери;
софтвери за обраду медицинских података; софтвери
за медицинске апарате и инструменте; софтвери за
управљање физичким подацима, аналитичким
подацима,
мерним
подацима,
медицинским
подацима; софтвери за апарате и инструменте
научне, поморске, геодетске, оптичке, за мерење и
сигналнизацију; медији за похрањивање софтвера;
процесори
података;
аналитички
и
мерни
инструменти; спектроскопски апарати; УВ-ВИС
спектрофотометри; инфрацрвени спектрофотометри;
апарати за емисиону спектроскопију; анализатори
чврстог гаса; емисиони спектрометри са индуктивно
куплованом
плазмом;
атомске
апсорпциони
спектрофотометри; спектрофлуорофотометри; ТЛЦ
скенери; електромагнетни аналитички апарати;
рендгенски
дифрактометри;
рендгенски
флуоресцентни
спектрометри;
електронски
спектрометри; микроанализатори са електронском
сондом; електронски микроскопи; скенирајући
електронски микроскопи; скенирајући микроскопи
са сондом; микроскопи атомских сила; ултра високо
вакумски скенирајући тунелски микроскопи;
скенирајући
РХЕЕД
микроскопи;
масени
спектрометри; анализатори површина са више сонди;
спектрометри који раде уз помоћ расејања јона;
аналитички апарати са јонским снопом; масени
спектрометри
гасне
хроматографије;
масени
спектрометри течне хроматографије; јонизирајући
масени
спектрометри;
хроматографи;
гасни
хроматографи;
течни
хроматографи;
јонски
хроматографи; електрофоретски анализатори; гасни
и течни анализатори са пумпа ма; дегазери;
фракциони колектори; уређаји за аутоматско
узорковање; стубови; стубне пећи; детектори
рефракционог индекса; проводљиви детектори;
детектори који раде по принципу расипа ња
светлости;
вентили
за
контролу
протока;
анализаторске јединице које садрже пумпе за гас и
течност за лабораторијску употребу; инструменти за
термалну анализу; диференцијални системи за
термалну анализу;
системи
диференцијалног
калориметријског скенирања; системи микро-макро
термогравиметрије; системи за термомеханичку
анализу; додаци за анализу насталог гаса;
анализатори загађености околине; инструменти за
мерење параметара околине; анализатори укупног
органског угљеника; анализатори загађености
ваздуха; преносиви гасни анализатори; апарати за
мерење издувних гасова; анализатори загађења воде;
мерачи садржаја уља; системи инструментације за
обраду одводних вода; системи инструментације
довода воде; системи инструментације за спаљивање
ЗИС / RS / IPO
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смећа; ваге и уређаји за вагање; електронске ваге;
ваге са директним очитавањем; аутоматски системи
за мерење; сточне ваге; ваге за апарате ваздушних
тунела; магнетне ваге; анализатори својстава праха и
честица; анализатори величине честица; анализатори
површине; порозиметри; пикнометри; магнетометри;
остали аналитички и мерни инструменти; вакуум
метри; анализатори дебљине филма; мерачи
вискозности; анализатори влажности; површински
тензометри; аутоматски калориметри; аутоматски
мерачи дебљине; детектори цурења; инструменти за
аутоматску синтезу чврсте фазе; системи за
лабораторијску аутоматизацију; апарати за мерење
процената телесне масти; машине за тестирање и
проверу; машине за тестирање материјала;
универзалне машине за тестирање; машине за
тестирање замора; машине за вибрацијско
тестирање; тестери тврдоће; машине за тестирање
удара; тестери за огреботине; тестери за мерење
микро ком пресије; апарати за тестирање временских
услова; тестер за мерење опруга; екстензиометри;
апарати за тестирање савитљивости; машине за
тестирање носивости; апарати за тестирање
порозности; апарати за тестирање торзије (увијања);
машине за структурно тестирање; динамичке
билансне
машине;
апарати
за
проверу
недеструктивним методама; машине за ултразвучно
тестирање; рендгенски апарати за проверу;
рендгенски оптички апарати; рендгенски ЦТ
апарати; рендгентски апарати за проверу спољних
објеката; видео камере великих брзина; опрема и
инструменти
за
контролу
обраде;
опрема,
инструментација и системи инструментације за
контролу обраде; сензори и претватрачи за
температуру, проток, притисак и ниво; електронски и
пнеуматски показни рекордери и контролери;
дигитални
инструментациони
системи;
инструментациони панели; инструменти за анализу
обраде; магнетни, инфрацрвени, ултраљубичасти
термопроводљиви и хемилуминлсцентнл гасни
анализатори; електрохемијски, фотометрични, течни
анализатори; контролори температуре; мерачи
влажности; контролна опрема; електрични актуатори
вентила; оптички трансмисиони системи за
актуаторе вентила; биотехнолошки инструменти
(инструменти које се користе у изучавању
приордних наука); инструменти за истраживање и
развој
у биотехнологији; аутоматски ДНК
синтетизатори;
секвенатори
ДНК;
соматски
хибридизатори; опрема за електрогенски трансфер;
плазмични
екстрактори;
уређаји
за
микро
манипулацију; системи ћелијске културе велике
густине; протеински секвенатори; анализатори
амино киселина; пептидни синтетизатори; капиларни
течни хроматографи; апарати за мерење фотосинтезе
и транспирације; уређаји за спектрални биоЗИС / RS / IPO

Ж
имиџинг; анализатори протеина примарне структуре;
микро ваге за мерење реагенаса; гел ексцизиони
процесори; уређаји за ултразвучно разбијање;
оптичко-електронски уређаји; електронски уређаји;
хибрид
ИЦ;
вишеслојна
штампана
плоча;
флексибилна штампана плоча; штампана плоча (у
складу са МИЛ/УЛ стандардима); ЦАД дизајн;
уређаји са оптичком трансмисијом; оптички
изолатори; мултиплексери и демултиплексери за
поделу
таласне
дужине;
сложене
оптичке
компоненте за амплификацију оптичких влакана;
оптички конектори; оптички прекидачи; ЛЕД; фото
диоде; оптички пасивни модули; оптички дигитални
линкови; оптички видео линкови; оптички
трансмитери; оптички модеми; оптичко-електронски
уређаји; пенетратор оптичких влакана; секачи течних
кристала; оптичке спојнице; оптички елементи;
уређаји за холографску дифракцију; решетке;
асферични оптички елементи; прецизне равне
површине и еталони; поларизатори; решеткасти
поларизатори; прецизне решеткасте површине;
сочива; огледала; специјално обрађени производи;
јединице за оптичку опрему; јединице оптичког
система; изолатори вибрација; оптички дизајн;
инфрацрвени сензори; пироелектронски сензори;
инфрацрвени модулатори; ласерски елементи и
опрема;
плави/зелени
ласер;
снажни
семикондукторски
ласери;
ласерске
диоде;
системски производи; уређаји за полихроматску
фотометрију;
монохроматори;
информациона
опрема; дисплеји у висини погледа; дисплеји за
виртуелну реалност који се носи на глави; дисплеј у
висини погледа за музеје; дсплеји у висини погледа
за носиви ПЦ; дисплеји у висини погледа за надзор
индустријске линије; јонизатори; електронски
вентили; магнетне главе; соларна ћелија; апарати за
производњу течно кристалних панела; ИЦ картице и
рачунари за управљање физичким подацима; опрема
за архивирање слика и комуникацију; сервери и
софтвери за дигитални преглед и чување
медицинских података за радиотерапију; опрема за
летелице; рачунари за податке о ваздуху;
компјутерски периферни инструменти; електонски
контолни инструменти; инструменти повезани са
магнетизмом;
контролори
температуре;
ваздухопловни медицински апарати за тестирање и
опрема за тестирање функције лете лице; свемирска
опрема за копнену подршку; хлдраулична тест
опрема са преносивим мотором; аутоматски тест ста
лак са пнеуматским вентилом; аутоматски тест
сталак са хидрауличком пумпом; херметичка
еколошка
комора;
људска
центрифуга;
декомпресиона висинска комора за обуку; потпорна
опрема за свемирски развој; експериментални
одељак тест ракете за свемирски експерименти;
соленоидни вентил; уређаји за смањивање влаге и
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Ж
вентилске јединице; лабораторијске пећи; процесори
података; хируршки, медицински системи и опрема;
имиџинг системи магнетне резонанце; рендгенски
ЦТ скенери; рендгенски дијагностички апарати;
рендгенски дигитални радиографски мобилни
апарати; хируршки мобилни имиџинг системи са Цлуком; рендгенска телевизијска јединица за употребу
у хирургији; рендгенска телевизијска јединица;
појачивачи слике; детектор са равним панелом;
рендгенске цеви; ангиографски системи; апарат за
употребу у нуклеарној медицини; гама камере;
емисиони ЦТ скенери; позитронска емисиона
томографија; позитронска емисиона томографија за
мале
животиње;
ултразвучни
дијагностични
инструменти; системи за архивирање слика и
комуникацију;
радиотерапијски
системи;
неурохируршки навигациони систем који ради уз
помоћ рачунара; рендгенски ЦТ симулатор;
литотриптер (систем за разбијање камена);
вишефазни системи за проверу здравља; болничка
опрема; операциони столови; чисте болничке кутије
(отвори); столови за испитивања; клинички хемијски
анализатори;
аутоматски
клинички
хемијски
анализатори; системи за обраду података за
клиничку лабораторију; роботички системи за
дистрибуцију узорака; клинички спектрометар;
потпуно аутоматски гасни анализатор крви;
клинички јонски мерач; јонски мерач калцијума;
клинички
анализатори
глукозе;
дигитална
дилуциона пипета; монитор за оксигенацију;
анализатор полиморфизма; апарат за испитивање
коагулације крви; опрема за одржавање здравља;
мерачи састава људског тела; антропометар; возила;
уређаји за кретање по земљи, ваздуху или води;
вучни мотори; жичаре за руковање каргом или
теретом; неелектрични тегљачи за копнена возила
(не укључујући "њихове делове"); интерни мотори за
сагоревање (за копнена возила); парни мотори (за
копнена возила); џет мотори (за копнена возила);
турбине (за копнена возила); гасне турбине (за
копнена возила); ваздушне турбине (за копнена
возила); парне турбине (за копнена возила);
хидрауличне турбине (за копнена возила); машински
елементи за копнена возила; окна, осовине или
вретена (за копнена возила); лежајеви (за копнена
возила); осовинске спојнице или конектори (за
копнена возила); преносиоци снаге и зупчаници за
машине (за копнена возила); зупчасти точкови или
зупчаници (за копнена возила); мењачи за мењање
брзине (за копнена возила); спојнице за течност (за
копнена возила); амортизери (за копнена возила);
опруге за хидрауличне амортизере (за копнена
возила); опруге (металне, које нису делови машина)
кочнице (за копнена возила); падобрани; аларми
против крађе за возила; инвалидска колица; АЦ
мотори или ДЦ мотори за копнена возила (не
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укључујући њихове делове); пловила и њихови
делови и опрема (који нису лебдилице); пловила
(чамци и бродови); делови и опрема за пловила;
пропелери (за пловила); управљачки зупчаници и
кормила (за пловила); лебдилице; летелице и њихови
делови и опрема; ротор елиса (за хеликоптере);
стајни трап; боце кисеоника (за летелице);
структурни подупирачи (за летелице); крила (за
летелице); опрема за контролу лета; резервоари (за
летелице);
вертикални
и
хоризонтални
стабилизатори;
одлеђивачи
(за
летелице);
компоненте уљано хидрауличких система (за
летелице); железнички вагони и њихови делови и
опрема; железнички вагони; опрема за скупљање
струје (за железничка кола); мотори за врата (за
вагоне); железничке спојнице; ски лифтови; жичаре
(које нису за руковање каргом); аутомобили и
њихови делови и опрема; моторна возила на два
точка, бицикли и њихови делови и опрема;
аутомобили; делови и опрема за аутомобиле;
виљушкари; ваздушне пумпе за аутомобиле;
мотоцикли; бицикли; ваздушне пумпе за мотоцикле;
упозоравајуће сирене за мотоцикле; ваздушне пумпе
за бицикле; упозоравајуће сирене или звона за
бицикле; рикше; санке и скије (возила); колица;
теретна кола; коњске кочије; приколице за бицикле
(riyakah); самолепљиве гумене закрпе за поправку
цеви или гума;
дечија
колица
(колица).
Кл. 41: образовне услуге и услуге обуке у вези са
анализом и функционисањем користећи следеће
производе: апарате за полупроводничку производњу;
апарате за производњу танке фолије; убризгиваче
течног кристала; апарате за ласерску кристализацију;
пумпе и моторе; турбо-молекуларне пумпе;
хидрауличку опрему; научне, поморске, геодетске,
оптичке апарате инструменте и инструменте и
апарате за мерење и сигнализацију; софтвере за
обраду медицинских података; софтвере за
управљање физичким подацима, аналитичким
подацима,
мерним
подацима,
медицинским
подацима;
софтвере
за
употребу
научних,
поморских,
геодетских,
оптичких
апарата
инструмената и инструмената и апарата за мерење и
сигнализацију; аналитичке и мерне инструменте;
спектроскопске
апарате;
електромагнетне
аналитичке апарате; рендгенске дифрактометре;
рендгенске
флуоресцентне
спектрометре;
електронске
спектрометре;
микроанализаторе
електронском сондом; електронске микроскопе;
скенирајуће електронске микроскопе; скенирајуће
микроскопе са сондом; масене спектрометре;
анализаторе површине са вишеструким сондама;
аналитичке апарате са јонским снопом; гасно
хроматографске
масене
спектрометре;
течно
хроматографске масене спектрометре; масене
спектрометре који раде уз помоћ ласерске
ЗИС / RS / IPO
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јонизације; хроматографе; инструменте за термалну
анализу; анализаторе загађења околине; мерне
инструменте за околину; анализаторе укупног
органског угљеника; ваге и апарате за вагање;
анализаторе праха и својстава честица; детекторе
цурења; аутоматске системе за лабораторије; машине
за тестирање и контролу; машине за тестирање
материјала; апарате за проверу недеструктивном
методом; инструменте за истраживање и развој у
биотехнологији;
оптичко-електронске
уређаје;
оптичке елементе; апарате за осветљену холографску
дифракцију; решетке; дисплеје у висини погледа;
лабораторијске пећи; хируршке, медицинске системе
и опрему; системе за снимање магнетном
резонанцом; рендгенске ЦТ скенере; дијагностичке
рендгенске апарате; ангиографске системе; апарате
за нуклеарну медицину; ултразвучне дијагностичке
инструменте; системе за похрањивање слика и
комуникацију; радиотерапијске системе; мултифазне
системе за тестирање здравља; болничку опрему;
клиничке хемијске анализаторе.
(111) 71442
(210) Ж- 2016-22

(181) 12.01.2026.
(220) 12.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS),
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 25.01.09; 26.04.18; 27.01.16; 27.05.24
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; аутомобилска
уља и масти; мазива; горива; нафта; нафтни
деривати; моторна уља; уља за мењаче; уља за
лежајеве; турбинска уља; компресорска уља; електро
изолациона уља; уља за подмазивање калупа; уље за
сечење; минерална уља; хидраулична уља која се
користе за подмазивање; графитно мазиво; масти за
отворене зупчанике; мазива за отворене зупчанике;
мазива за бушилице; компресорска мазива; мазива за
цилиндре; масти за подмазивање; уља за
подмазивање; базна уља.
(111) 71444
(210) Ж- 2015-1278

(181) 29.07.2025.
(220) 29.07.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik &
Söhne, Hütteldorfer Straβe 229-231, 1140 Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнеза Михаилова 1-3,
Београд
(540)

ACTIVITY
(511) Кл. 28: игре, друштвене игре.
(531) 27.01.16; 27.05.09
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; аутомобилска
уља и масти; мазива; горива; нафта; нафтни
деривати; моторна уља; уља за мењаче; уља за
лежајеве; турбинска уља; компресорска уља; електро
изолациона уља; уља за подмазивање калупа; уље за
сечење; минерална уља; хидраулична уља која се
користе за подмазивање; графитно мазиво; масти за
отворене зупчанике; мазива за отворене зупчанике;
мазива за бушилице; компресорска мазива; мазива за
цилиндре; масти за подмазивање; уља за
подмазивање; базна уља.
(181) 12.01.2026.
(220) 12.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS),
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MY

(111) 71445
(210) Ж- 2016-23

(181) 12.01.2026.
(220) 12.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS),
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(111) 71443
(210) Ж- 2016-21

ЗИС / RS / IPO

(531) 09.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14
(591) црна, бела, сива, жута.
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Ж
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; аутомобилска
уља и масти; мазива; горива; нафта; нафтни
деривати; моторна уља; уља за мењаче; уља за
лежајеве; турбинска уља; компресорска уља; електро
изолациона уља; уља за подмазивање калупа; уље за
сечење; минерална уља; хидраулична уља која се
користе за подмазивање; графитно мазиво; масти за
отворене зупчанике; мазива за отворене зупчанике;
мазива за бушилице; компресорска мазива; мазива за
цилиндре; масти за подмазивање; уља за
подмазивање; базна уља.
(181) 16.09.2025.
(220) 16.09.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) Andrea Bates, 1890 Marietta Blvd, Atlanta GA
30318, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(732) British American Tobacco (Germany) GmbH,
Alsterufer 4 , Hamburg 20354, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(111) 71446
(210) Ж- 2015-1528

TO JE TAJ OSEĆAJ
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 71447
(210) Ж- 2015-1875

(181) 20.11.2025.
(220) 20.11.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) DELHAIZE SERBIA d.o.o., Јурија Гагарина 14,
Београд - Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.09.23; 27.03.11; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.03
(591) зелена, наранџаста и бела.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; јаја,
млеко и млечни производи.
Кл. 30: брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи и посластице, сладоледи.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
(111) 71448
(210) Ж- 2016-70
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(181) 14.01.2026.
(220) 14.01.2016.
(151) 28.10.2016.

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава, бела, црна.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 71449
(210) Ж- 2015-2019

(181) 14.12.2025.
(220) 14.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) R. R. Donnelley & Sons Company, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, US
(740) Петошевић д.о.о. Београд, Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

DONNELLEY FINANCIAL
SOLUTIONS
(511) Кл. 9: софтвер који се може преузимати са
интернета у облику мобилних апликација за
употребу у области штампе, дигиталног садржаја, и
управљања ланцем снабдевања, наиме, мобилне
апликације за креирање и праћење послова
штампања
у
ланцу
снабдевања,
преглед
електронских публикација, као што су дигитални
часописи, и приступ финансијским документима, као
што су годишњи извештај и и финансијски планови.
Кл. 16:
штампане ствари, наиме, финансијски
планови, годишњи извештаји, извештаји о
фондовима, акционарска документа, објављивање
информација о инвеститорима, табеле са подацима,
билтени, и брошуре, све из области хартија од
вредности, деоница и других финансијских
инструмената.
Кл. 35: пословно саветовање у области управљања
дигиталним добрима и управљања штампаним и
електронским материјалима; услуге пословног
саветовања, наиме, планирање и управљање
процесом рада, и управљање пројектима у пословне
сврхе; услуге организовања годишњих састанака;
управљање пословним информацијама; услуге
ЗИС / RS / IPO
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управљања објављивањем информација; услуге
пословног управљања и консалтинга; консултације и
услуге у вези са пословним управљањем, наиме,
управљање и спровођење споредних функција,
наиме, услуге слања поштом и отпремања, и
информативне услуге; саветовање о пословном
управљању у вези са израдом штампаних и
дигиталних материјала и коришћење заједничке
стратегије и вишеканалне комуникације; услуге
управљања компјутерским базама података, наиме,
пружање услуга објављивање база података
пројеката у току које омогућавају купцима да
централно управљају, кооридинирају, чувају, и
сегментирају своје корпоративне информације за
издавање у виду јединствених и променљивих
верзија у електронским и штампаним форматима;
консултовање у вези са организовањем послова и
пословном економијом; услуге пројектовања прокси
сервера и стратегије у вези са истим, саветодавне
услуге
везане
за
стандардизацију
размене
финансијских података међу предузећима (XБРЛ)
које пружају објекте за конференције за уживо
састајање радних група за израду стратегија и
припрему докумената у циљу пружања штампања на
лицу места, могућности подношења докумената на
систем ЕДГАР, подешавање текста за штампу,
технички опремљене просторије за конференције, и
са тим повезане услуге; услуге на интернету које
садрже софтвер за извлачење и сумирање садржаја
из докумената у области права и прописа: (I)
обезбеђивање привремене употребе веб апликације
за извлачење и сумирање правних одредби из
докумената за преузимање неопходних мера,
управљање уговорима и у сврху израде нацрта
докумената и (II) припрема правних докумената и
услуге претраживања за адвокате; услуге обраде
података; управљање базама података; електронско
подношење јавних хартија од вредности за друге,
наиме електронско подношење јавних хартија од
вредности
пред
надлежним
владиним
административним агенцијама за друге; управљање
логистиком и услуге испуњавања захтева у области
штампања, електронског штампања, и пословних
информација; припремање спискова адреса; услуге
слања поште, наиме услуге планирања, сортирања и
дистрибуције поште у сврху усаглашавања;
управљање и састављање компјутеризованих база
података; пружање услуга ангажовања спољних
сарадника у области пословних операција и
управљања за израду и помоћ у изради
дистрибутивног центра или простора за складишта
који садрже штампана документа и материјал за
усклађивање за друге; услуге ангажовања спољних
сарадника; услуге управљања пројектима у пословне
сврхе у области издаваштва; услуге управљања
ланцом снабдевања у области штампаног и
ЗИС / RS / IPO
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дигиталног издаваштва; логистика за транспорт,
наиме организовање слања поруџбина за другe.
Кл. 38:
обезбеђивања приступа сајтовима на
интернету; електронски пренос текста, фотографија,
илустрација, и схема.
Кл. 40:
услуге штампања; дигитална штампа;
књиговезачке услуге за друге, наиме, уређивање,
савијање, хефтање, перфорирање, сечење, и
повезивање штампаних, фотокопираних, и куцаних
материјала; израда штампаних публикација по
наруџбини и израда електронских публикација по
наруџбини, наиме, дигитална штампа електронских
публикација на захтев и према спецификацијама
других; припремање штампаних производа за друге.
Кл. 41: електронско издаваштво на интернету, наиме,
објављивање електронских публикација; објављивање
штампаног материјала, наиме, финансијских планова,
годишњих извештаја, извештаја о фондовима,
акционарских документа, објављивање информација о
инвеститорима, табела са подацима, билтена, и
брошура, све из области хартија од вредности, деоница
и других финансијских инструмената; услуге издавања
преко десктопа за друге; консултације у вези са
уређивањем; услуге стварања дигиталних слика; услуге
стварања дигиталних слика на интернету које се
користе у сврху гледања, прегледања, и уређивања
дигиталних слика; унапређени прокси сервер и веб
хостинг на интернету; преводилачке услуге; уређивање
фотографија; уређивање написаног текста.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског софтвера;
развој прилагођених веб страница и других формата
за уношење података који садрже информације које
дефинише корисник; пројектовање графичког
дизајна, окружења, шара; омогућавање приступа
вебсајту који садржи технологију која корисницима
рачунара даје могућност да истовремено отпремају,
креирају, и врше измене докумената, штампаних
публикација,
публикација
на
интернету,
и
фотографија; софтвер као услуга (СААС) који
садржи софтвер за издавања на десктопу и који
служи као платформа за издавање: конверзија
штампаног материјала у дигитални формат;
пребацивање докумената из једног формата за
рачунар у други; конверзија података или
докумената са физичких у електронске медије;
конверзија података или докумената из електронских
на физичке медије; омогућавање привремене
употребе софтвера на интернету који није могуће
преузети а који убрзава процес производње за
штампу и електронске медије тако што омогућава
великом броју корисника на разним географским
локацијама да брзо, безбедно, и лако прегледају,
прате, управљају, преузимају, деле, рукују са, мењају
и исправљају дигитални садржај који укључује
слике, скице, копије, и странице на глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање привремене
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употребе софтвера на интернету који није могуће
преузети а који убрзава процес производње за
штампу и електронске медије тако што омогућава
великом броју корисника на разним географским
локацијама да брзо, безбедно, и лако прегледају,
прате, управљају, преузимају, деле, рукују са, мењају
и исправљају распоред, информације о контактима,
статус посла, и планове о пројектима у вези са
производњом графичког садржаја који укључује
слике, скице, копије, и странице за кориснике
производних услуга графичких решења на глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање привремене
употребе софтвера преко глобалне рачунарске мреже
који није могуће преузети а који поједностављује и
организује процес пројектовања и сарадње на изради
финансијских планова, годишњих извештаја,
извештаја о фондовима, акционарских докумената,
објављивања информација о инвеститорима, табела
са подацима, билтена, и брошура у области хартија
од вредности, деоница и других финансијских
инструмената; омогућавање привремене употребе
софтвера преко глобалне рачунарске мреже који није
могуће
преузети
који
омогућава
приступ
репозиторијуму докумената на интернету за чување
и повезивање докумената; омогућавање привремене
употребе софтвера преко глобалне рачунарске мреже
који није могуће преузети за пружање саветодавних
и консалтинг услуга; финансијске и инвестиционе
услуге, наиме, куповина добара и инвестиција,
консалтинг, саветовање и развој; омогућавање
привремене употребе софтвера преко глобалне
рачунарске мреже који није могуће преузети који
клијентима поједностављује и организује процес
пројектовања, чувања претходних решења, уноса
посла, праћења послова, и процеса сарадње у изради
финансијских планова, годишњих извештаја,
извештаја о фондовима, акционарских докумената,
објављивања информација о инвеститорима, табела
са подацима, билтена, и брошура, све у области
хартија од вредности, деоница и других
финансијских
инструмената;
омогућавање
привремене употребе софтвера на интернету који
није могуће преузети који омогућава великом броју
корисника на разним географским локацијама да
прате и прегледају фотографије у боји за потребе
заједничког побољшања и коментарисања тих
фотографија у реалном времену преко глобалне
рачунарске
мреже;
омогућавање
привремене
употребе софтвера на интернету који није могуће
преузети за услуге вишејезичног превођења, наиме,
софтверски систем за управљање преводом који се
састоји од алата који омогућавају вишејезичну
комуникацију и аутоматизацију рада; наиме;
управљање меморијом и терминологијом превода
укључујући речнике и банке података са
терминологијом из ове области и претраживач за
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управљање садржајем и преводом; омогућавање
привремене употребе софтвера преко глобалне
рачунарске мреже који није могуће преузети који
помаже јавним предузећима да у складу са
прописима електронски креирају, управљају, мењају,
стандардизују размену финансијских података
(XБРЛ), и подносе финансијске извештаје;
омогућавање привремене употребе софтвера на
интернету који није могуће преузети који великом
броју корисника на разним географским локацијама
омогућава
приступ
електронском
садржају
укључујући слике у боји, странице, скице, и писани
текст који се може пратити и прегледати у сврху
побољшања, дељења и измене садржаја у реалном
времену уз могућност за праћење и прегледање тог
садржаја који је врло прецизно представљен у боји
преко глобалне рачунарске мреже; пројектовање
вебсајтова за друге; омогућавање привремене
употребе софтвера клијентима преко глобалне
рачунарске мреже који није могуће преузети за
наручивање,
прилагођавање,
преусмеравање,
корекцију и праћење штампаног и дигиталног
садржаја; медијско умножавање података и
дигиталних информација; омогућавање привремене
употребе софтвера на интернету који није могуће
преузети за генерисање дигиталног садржаја,
укључујући омогућавање софтвера на интернету који
није
могуће
преузети
за
интеграцију
и
поједностављење процеса израде финансијских
извештаја, наиме, омогућавање вебсајтова на
интернету који садржи технологију за креирање,
управљање, уређивање, прегледање, анализу,
чување, вршење измена на, и пријављивање
прилагођених финансијских докумената који
укључује
примену
стандарда
за
размену
финансијских
података
међу
предузећима;
пројектовање и развој рачунарских база података;
омогућавање софтверских апликација на интернету
које није могуће преузети које омогућавају
издавачима да управљају циклусима издавања и
преносом података; електронско чување података;
услуге софтвера као услуге (СААС) који садрже
софтвер за безбедно чување датотека у облаку,
пренос, сарадњу и дељење; рачунарство у облаку
које садржи софтвер за безбедно чување датотека,
пренос, сарадњу и дељење; услуге консалтинга у
области олакшава ња комуникације и сарадње у виду
безбедног чувања, преноса и дељења података на
интернету.
(111) 71450
(210) Ж- 2016-76

(181) 15.01.2026.
(220) 15.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

LADDER LOCK
(511) Кл. 10: компресивне чарапе; компресивне
чарапе различите чврстоће; медицинске чарапе за
потпору; компресивне женске чарапе; ортопедске и
терапеутске чарапе; чарапе за медицинске, хируршке
и/или профилактичке сврхе; медицинске и хируршке
кратке чарапе и женске чарапе.
Кл. 25:
чарапе и плетена трикотажа; женске
најлонске чарапе; женске чарапе; кратке чарапе.
(181) 15.01.2026.
(220) 15.01.2016.
(151) 28.10.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

Ж
безалкохолна пића; воћни сокови; пића од воћа;
воћни напици.
(111) 71453
(210) Ж- 2015-2022

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P.O.BOX:
(309), Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 71451
(210) Ж- 2016-77

SCHOLL LIGHT LEGS
(511) Кл. 10: компресивне чарапе; компресивне
чарапе различите чврстоће; медицинске чарапе за
потпору; компресивне женске чарапе; компресивне
женске најлонске чарапе; ортопедске и терапеутске
чарапе; чарапе за медицинске, хируршке и/или
профилактичке сврхе; медицинске и хируршке
кратке чарапе и женске чарапе.
Кл. 25: одећа; обућа; чарапе и плетена трикотажа;
женске најлонске чарапе; женске чарапе; кратке чарапе.
(111) 71452
(210) Ж- 2015-2024

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P.O.BOX:
(309), Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 02.09.01; 25.01.25; 26.13.25; 27.05.24
(511) Кл. 29: пире од парадајза; сок од парадајза за
кување; конзервисано поврће; конзервисано, сушено
и кувано воће и поврће; месо; риба; живина и
дивљач; месне прерађевине; желеи, џемови,
компоти;
јаја,
јестива
уља
и
масти.
Кл. 30:
макарони; резанци, тестенина, паста,
тестенина за супу (вермичели); парадајз сос,
шпагети; кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока,
саго, замена за кафу; брашно и производи од
житарица, хлеб, пецива и кондиторски производи;
сладоледи; мед, меласа; квасац, прашак за пециво;
со, сенф; сирће, сосови (као зачини); зачини; лед.
(111) 71454
(210) Ж- 2015-2021

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P.O.BOX:
(309), Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 25.03.03; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи; млечни
напици у којима млеко преовладава; кисело млеко;
павлака; шлаг; крем од маслаца; путеркрем; сир.
(531) 01.15.23; 03.03.01; 26.01.15; 27.05.24
(511) Кл. 32: енергетски напици; минералне и содне
воде; напици од слада; изотонични напици;
ЗИС / RS / IPO

(111) 71455
(210) Ж- 2015-2018

(181) 14.12.2025.
(220) 14.12.2015.
(151) 28.10.2016.
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Ж
(732) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA,
San Jose, Santa Ana Forum II, Edificio Pacheco Coto,
Cuarto Piso, San Jose, CR
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.19
(511) Кл. 18: кофери и путни ковчези направљени од
платна, синтетичких материјала, коже и имитације
коже; путне торбе, торбе за ручни пртљаг, торбе од
текстила са ручкама, торбе за документа (налик
актовкама), ташне, и новчанци израђени од коже и
имитације коже; осим ранчева за спортску употребу
и
производа
за
спортску
употребу.
Кл. 25: одећа, одећа за спољну употребу, шешири и
обућа, осим одеће за плажу, спортске одеће, обуће за
спортску употребу и спортских производа.
Кл. 35: услуге малопродаје одеће, шешира, ципела и
разних торби и модних додатака осим одеће за плажу,
спортске одеће (одевних предмета и модних додатака
укључујући наочаре и ранчеве за спортску употребу),
обуће за спортску употребу и спортских производа.
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Кл. 35: услуге малопродаје одеће, покривала за
главу, обуће и разних торби и модних додатака;
сатова, сапуна; парфимерије, етеричних уља,
козметике, наочара и наочара за сунце, апарата за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике.
(111) 71457
(210) Ж- 2015-670

(181) 28.04.2025.
(220) 28.04.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат реља Ђ.
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

EZACT
(511) Кл. 5: лекови који делују на кардиоваскуларни систем.
(111) 71458
(210) Ж- 2015-1868

(181) 19.11.2025.
(220) 19.11.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath
RoadSlough, SL1 3 UH, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

(111) 71456
(210) Ж- 2015-2017

(181) 14.12.2025.
(220) 14.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD
ANONIMA, San Jose, Santa Ana Forum II, Edificio
Pacheco Coto, Cuarto Piso, San Jose, CR
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 04.05.03; 04.05.05; 27.03.02
(511) Кл. 18: кофери и путни ковчези направљени од
платна, синтетичких материјала, коже и имитације
коже; путне торбе, торбе за ручни пртљаг, торбе од
текстила са ручкама, торбе за документа (налик
актовкама), ташне, и новчанци израђени од коже и
имитације коже.
Кл. 25: одећа, одећа за спољну употребу, покривала
за главу и обућа.
200

(531) 02.09.19; 09.09.15; 26.01.05; 26.11.25; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, жута.
(511) Кл. 10: oртопедски, ортотички, педикирски и
апарати и инструменти за негу стопала; ортопедска
обућа; ортопедски артикли; ортопедски улошци и
ђонови; делови и прибор за ортопедску обућу.
Кл. 25: обућа; улошци; улошци и ђонови за обућу;
унутрашњи ђонови; чарапе и плетена трикотажа;
делови и прибор за обућу.
(111) 71459
(210) Ж- 2015-2005

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 31.10.2016.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 1800 Concord
Pike, Wilmington, DE 19850, US
(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

BYDUREON
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 71460
(210) Ж- 2015-2009

(181) 14.12.2025.
(220) 14.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la
Ballastière, 33500 Libourne, FR
(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија
Томасовић, Катарина Костић, Таковска 19,
11000 Београд
(540)

FLORKEM
(511) Кл. 5: ветеринарски производи.
(111) 71461
(210) Ж- 2015-1692

(181) 14.10.2025.
(220) 14.10.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Sentandrejski put 165, Novi Sad, RS
(540)

Ж
у сврху продаје на мало; оглашавање преко
телевизије, организовање изложби у привредне и
рекламне сврхе.
(111) 71462
(210) Ж- 2015-2004

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 28.10.2016.
(732) OSI HEALTH XXI SL, C/Arkaute N°5, CP
01192 - (Vitoria-Gasteiz), Álava, ES
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

SANITAS
(511) Кл. 36: банкарске услуге; осигурање; послови
везани за непокретности; медицинско осигурање;
здравствено осигурање; консултације и информације
о осигурању; новчани (монетарни) послови.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера, услуге
научног истраживања у медицинске сврхе.
Кл. 44: медицинске услуге; здравствене услуге за
животиње; хигијенска заштита и нега лепоте за људе
или животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре
и шумарства; здравствена нега; медицинска нега;
болничке услуге; професионалне консултације у вези
са здрављем; здравствени центри.
(111) 71463
(210) Ж- 2015-2094

(531) 05.07.02; 25.01.06; 26.01.19; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.07
(591) браон, бела.
(511) Кл. 30: хлеб, хлеб без квасца, векне хлеба,
хлебне мрвице; брашно, овсено брашно, кукурузно
брашно, јечмено брашно, пшенично брашно;
брашнаста храна, ферменти за тесто, тортиље; тесто
за колаче, прекрупа за људску исхрану, тесто,
полупрерађен производ, пецива, двопек, кекс,
бисквити, земичке, колачи, препарати од житарица, .
слаткиши, палачинке, равиоли, макарони, резанци,
тестенина, шпагети, сендвичи, пите, пице, гриз,
кондиторски производи за украшавање, додаци
јелима; прашак за пециво, малтоза.
Кл. 35: оглашавање, рекламирање; презентација
производа путем средстава комуникације у сврху
продаје на мало; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима; презентација производа
ЗИС / RS / IPO

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Privredno društvo za trgovinu i usluge Ducla
Trading doo Beograd Zemun, Batajnički drum bb,
11080 Beograd-Zemun, RS
(740) Адвокат Милица Самарџић, Немањина 40/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 02.01.12; 03.09.01; 06.07.11; 19.03.24; 21.03.19;
25.01.06; 27.05.01; 29.01.15
(591) плава, тамно плава, светло плава, бела, црна,
браон, жута, црвена, сива, зелена.
(511) Кл. 29: риба из Јадранског мора у конзерви,
нарочито сардине из Јадранског мора у конзерви.
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Ж
(111) 71464
(210) Ж- 2015-1850

(181) 17.11.2025.
(220) 17.11.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Binemikom d.o.o., Toše Jovanovića 11,
11000 Beograd, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна канцеларија,
Плавша Драго, Плавша Олга, Плавша Урош,
Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

BM
(511) Кл. 11: апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе,
нарочито постројења за повишење притиска воде,
боостер
станице
управљане
пресостатима,
микропроцесором, фреквентним регулатором или
хyдровар уређајем за санитарну воду.
(111) 71465
(210) Ж- 2015-1690

(181) 14.10.2025.
(220) 14.10.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.02; 27.05.17
(511) Кл. 9: научни, фотографски, кинематографски,
оптички и наставни апарати и инструменти; уређаји
и инструменти за спровођење, комутацију,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролисање струје; уређаји за снимање, пренос
или репредукцију звука или слика; магнетни носачи
података, дискови за снимање; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; заштитни знак за рачунарски хардвер и
софтвер; уређаји за обраду података; рачунари;
рачунарски хардвер; рачунарски сервери; мрежни
сервери; интернет сервери; хардвер за умрежавање
рачунара и комуникацију; чвориште рачунарске
мреже, усмеривачи, управљачи, прекидачи и
бежичне приступне тачке; хардвер за рачунарско
складиштење; сервери за рачунарско складиштење;
мрежа система за складиштење рачунарских
података (САН); хардвер за рачунарске мрежне
уређаје за складиштење података (НАС); рачунарски
и комуникациони хардвер за мрежне системе за
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складиштење података; хардвер за бекап дискова;
диск драјвери; поља и поклопци за погонски диск;
контролери за редудантни низ независних дискова
(РАИД); Хост Бус адаптери; системи за чување
података који се састоје из рачунарског харвера,
периферних уређаја и софтвера оперативног система;
интегрисани информатички системи који се састоје
из повезаног рачунарског, складишног и мрежног
хардвера и софтвера; модуларни информатички
системи; периферни уређаји за рачунаре; дигитални
знаци; магнетне траке за рачунаре; празне траке за
чување компјутерских података; меморијски чипови;
полупроводници, штампане плоче, интегрисана кола
и електронске компоненте; рачунарски софтвер;
рачунарски оперативни системи; рачунарски софтвер
и фирмвер за управљање рачунарским хардвером и
перфиреним уређајима; софтвер за сервере; мрежни
софтвер; софтвер у облаку; база података, центар за
податке и софтвер за похрањивање података;
софтвер за похрањивање; софтвер за виртуализацију;
рачунарски
софтвер
за
конфигурисање,
обезбеђивање, распоређивање, контролу, управљање
и виртуализацију рачунара, рачунарских сервера и
уређаја за похрањивање података; софтвер за рад,
управљање, аутоматизацију и виртуализацију
рачунарске
мреже;
рачунарски софтвер
за
софтверско умрежавање; софтвер за управљање
локалном мрежом (ЛАН); оперативни софтвер за
мреже широког подручја (WАN); рачунарски
софтвер за повезивање различитих рачунарских
система, сервери и уређаји за чување података;
софтвер за управљање инфраструктуром облака
(cloud) и аутоматизацију; рачунарски софтвер који се
користи за управљање апликацијама на бази
рачунарства у облаку; рачунарски софтвер у облаку
за предузетничке апликације, управљање базама
података, и електронско похрањивање података;
рачунарски софтвер за праћење рада облака,
интернета и апликација; рачунарски софтвер за
информатичко
управљање,
управљање
информатичком
инфраструктуром,
даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање информатичком имовином и инвентаром,
информатичка аутоматизација процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређаја,
информатичка
безбедност,
информатичко
извештавање и предвиђање, праћење мана и
перформанси информатичке инфраструктуре, и за
функције служби за информатичку подршку и
помоћ; рачунарски софтвер за заштиту и сигурност
података; рачунарски софтвер за пружање
сигурности за рачунаре, мреже и електронску
комуникацију; софтвер за сигурност апликација и
мрежа; рачунарски софтвер за праћење приступа
мрежи и мрежних активности; рачунарски софтвер за
оцену сигурности апликација; софтвер за шифровање
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
и
дешифровање
података
и
докумената;
криптографски софтвер; софтвер за проверу
аутентичности корисника рачунара; софтвер за
праћење, извештавање и анализу поштовања
информатичке
безбедности;
софтвер
за
информатичко управљање ризиком и сигурносним
информацијама; софтвер за израду сигурносних
копија, поновно успостављање података и
архивирање; рачунарски софтвер за отклањање
дупликата података; софтвер за управљање базама
података; рачунарски софтвер за читање и оцену
садржаја који се налази на глобалној рачунарској
мрежи, базама података и/или мрежама; рачунарски
софтвер за интеграцију апликација, и база података;
софтвер за претраживање; рачунарски софтверски
алати за претраживање; софтвер за претраживање
база података; рачунарски софтвер за. формирање
база података са информацијама и подацима који се
могу претраживати; софтвер за рад и аутоматизацију
складишта рачунарских података; софтвер за рад и
аутоматизацију центара за податке; рачунарски
софтвер за пренос, чување, обраду и репродукцију
података; рачунарски софтвер за приступање,
истраживање и анализу информација похрањених у
базама података и складиштима; софтвер за
управљање информацијама и знањем; софтвер за
анализу пословних података; рачунарски софтвер
који даје интегрисане пословне менаџмент
информације у стварном времену комбиновањем
информација из различитих база података; софтвер
за пословну и анализу великог броја података;
рачунарски софтвер који аутоматизује обраду не
структурираних,
полу
структурираних
и
структурираних
информација
и
података
похрањених на рачунарској мрежи и интернету;
софтвер за увид у пословне процесе; софтвер за
управљање односа са клијентима (ЦРМ); софтвер за
планирање пословних ресурса и управљање ризиком;
софтвер за управљање пројектима; софтвер за
управљање документацијом; софтвер за електронску
трговину; алатке за развој и имплементацију
софтвера; алати за развој софтвера за израду
мобилних интернет апликација и интерфејса за
клијенте; софтвер за тестирање и испоруку
апликација; софтвер за управљање животним
циклусом апликација и уређај а; софтверски
дефинисана
инфраструктура
(СДС
софтвер);
рачунарски софтвер који обезбеђује приступ путем
интернета апликацијама и сервисима кроз интернет
оперативни систем или портал; софтвер за
аутоматизацију
и
управљање
комуналним
индустријским
услугама,
операцијама
и
фактурисањем; софтвер за управљање софтверским
лиценцама.
Кл. 35: oглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
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консултације у пословном управљању; пословно
саветодавне услуге у области информационих
технологија (лТ); .пословно саветодавне услуге у
области унапређења пословних процеса и аутсорсинга;
пословно саветодавне услуге у области пословне
архитектуре; услуге ИТ аутосорсинга и запошљавање
особља за пројекте везане за информациону
технологију; услуге аутсорсинга пословних процеса;
услуге ИТ стратешког планирања; услуге управљања
ИТ средствима; прикупљање и систематизација
информација у рачунарским базама података; услуге
управљања базама података; услуге онлајн малопродаје
и услуге наручивања рачунарских хардвера, софтвера и
периферија; пословне услуге, наиме, пружање помоћи
другима у преговорима и развоју пословних
партнерства и пословних алијанси; маркетинг и
промотивни програми у области рачунара и
информационих технологија; услуге управљања односа
са клијентима; услуге електронске трговине; пружање
услуга у вези са систематиком, наиме, класификација и
организација података за сврху управљања подацима;
пружање интернет странице која обезбеђује онлајн
тржиште за продавце и купце рачунара и рачунарске
робе и услуга; услуге управљања пословним знањем;
анализа пословних података.
Кл. 36: oсигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; услуге финансирање куповине
и услуге финансирања лизинга; услуге обраде,
управљања и администрације у области здравствене
и
социјалне
заштите
запослених;;
услуге
обезбеђивања трансакција путем кредитних картица
за друге; услуге подношења захтева за осигурање за
друге; пружање услуга финансијске анализе и
консултантске услуге за организацију и управљање
банкарским и финансијским пословањем; управљање
финансијским средствима; услуге наплате.
Кл.
37:
грађевинско
конструисање;
инсталирање(постављање), одржавање и поправка
рачунара
и
рачунарског,
мрежног
и
телекомуникационог хардвера.
Кл. 38:
телекомуникације; телекомуникационе
услуге, наиме, пренос говорних порука, података,
графика, слика, аудио записа и видео записа путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих мрежа, и интернета; пренос
информација путем електронских комуникационих
мрежа;
обезбеђивање
сигурне
електронске
комуникације у стварном времену преко рачунарске
мреже; пружање услуга виртуалне приватне мреже,
наиме,
приватну
и
безбедну
електронску
комуникацију преко приватне или јавне рачунарске
мреже; саветодавне услуге у области комуникација и
телекомуникација; услуге обезбеђивања онлајн соба
за "четовање" (разговор), огласних табли и форума за
размену порука међу корисницима у области
рачунара, софтвера, информационих технологија и
203

Ж
општег интереса; емитовање аудио и видео
материјала путем интернета; услуге којима се
омогућава телефонирање преко Интернета (ВОИП
услуге); услуге дељења датотека, наиме, електронски
пренос података путем глобалне рачунарске мреже.
Кл. 42:
научне и технолошке услуге као и
припадајуће услуге истраживања и дизајна; услуге
индустријских анализа и истраживања; дизајн и
развој рачунарског хардвера и софтвера; заштитни
знак за рачунарске услуге, софтверске услуге, услуге
"у облаку" и информатичке услуге; рачунарске
услуге; услуге анализе, планирања, интеграције и
дизајна
рачунарских
система;
интеграција
рачунарских система и софтвера; интеграција
рачунарских система и мрежа; администрација
рачунарског система за друге; изнајмљивање и
лизинг рачунарског хардвера и рачунарских
периферних уређај а; услуге консултација у вези са
рачунарима; саветовање о дизајну, селекцији и
коришћењу рачунарског хардвера и система;
консултантске услуге у вези са рачунарским
софтвером; саветодавне услуге за друге у селекцији,
имплементацији и коришћењу рачунарског софтвера;
консултантске услуге у подручју софтвера као
услуге; услуге интернет саветовања; консултантске
услуге у вези са информационом технологијом;
консултације
у
области
информатике
и
трансформације,
интеграције,
модернизације,
миграције,
дизајна,
развоја,
имплементације,
тестирања,
оптимизације,
функционисања
и
управљања апликацијама; консултације у области
рачунарства "у облаку" и велике количине података;
консултације у области инфраструктуре "у облаку";
саветодавне услуге у подручју архитектуре центара
за податке, решења јавног и приватног рачунарства
"у облаку" и вредновања и примене интернет
технологије и услуга; консултације у области
сигурности, управљања и усклађивања информација;
консултације у области сигурности рачунара и
информација и управљања информатичким ризиком;
консултације у области мобилности информационих
технологија и услуга на радном месту; консултације
у области јединствених комуникација, хардвера и
софтвера; саветовање у вези са информатичким
аспектима пословних процеса; саветовање у области
информатичких решења за управљање односа са
купцима, финансије и администрацију, људске
ресурсе, платне листе и обраду докумената;
саветовање у области управљања доставом
апликација; саветовање у области оптимизације
маркетинга; саветовање у области конвергентних
информатичких система; саветовање у областима
конвергентних
и
хипер-конвергентних
информатичких инфраструктура; консултације у
области индустрије комуналних услуга, пословања и
фактурисања; саветовање у области еколошке и
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енергетске ефикасности; научне и технолошке
услуге, наиме истраживање и дизајн у области
хардвера за рачунарско умрежавање и архитектуру
рачунарског центра за податке; услуге техничког
саветовања у области архитектуре центара за
податке;
пружање
привременог
коришћења
посредничког софтвера на мрежи који се не може
преузети који функционише као интерфејс између
софтверских апликација и оперативних система;
пружање привремене употребе онлајн софтвера
рачунарства "у облаку" који се не може преузимати
за употребу при управљању базом података и
електронском похрањивању података; дизајн и развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
услуге
рачунарског програмирања; развој софтвера за
управљачки програм и оперативни систем; развој,
модернизација
и
интеграција
софтверских
апликација "у облак"; услуге инсталирања
(постављања), одржавања и ажурирања софтвера;
тестирање рада и функционалности рачунара, мрежа
и софтвера; услуге развоја софтвера и консултација у
области пословне технологије; услуге рачунарског
програмирања за друге у подручју управљања
конфигурацијом софтвера; развој рачунарског
софтвера у подручју мобилних апликација;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера
базираног "у облаку" путем онлајн ажурирања,
побољшања и закрпи (патцх); услуге техничке
подршке; служба за подршку, помоћ и отклањање
грешака
за
информатичку
инфраструктуру,
рачунарски хардвер, рачунарски софтвер, рачунарску
периферну опрему и рачунарске мреже; услуге
техничке подршке, наиме, отклањање грешака у
рачунарском софтверу; услуге техничке подршке,
наиме, отклањање грешака у облику дијагнозе
проблема у рачунарском хардверу и софтверу;
услуге техничке подршке, наиме, миграција
апликација центара за податке, сервера и база
података; услуге техничке подршке, наиме, праћење
рачунара, мрежних система, сервера и интернет
апликација и апликација база података, и
обавештавање о везаним догађајима и упозорењима;
услуге техничке подршке, наиме услуге даљинског
праћења рачунара и мрежа у стварном времену;
услуге техничке подршке, наиме, даљинске и
теренске услуге управљања инфраструктуром за
праћење, администрацију и управљање јавним и
приватним
информатичким
и
апликационим
системима рачунарства "у облаку"; информатичке
услуге; пружање услуге хостинга интернет сајтова,
развој интернет сајтова и прилагођен их веб
страница за друге; услуге на бази рачунарства "у
облаку"; пружање услуга хостинга "у облаку";
хостинг софтверских рачунарских апликација за
друге;
одржавање
информатичког
"облака"
електронских база података; хостинг услуге за
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мрежу, "облак" и рачунарску инфраструктуру;
обезбеђивање сервера варијабилног капацитета за
друге; изнајмљивање рачунарских и капацитета за
чување података варијабилног капацитета трећим
лицима; инфраструктура као услуга (ИААС), наиме,
обезбеђивање рачунарског хардвера, рачунарског
софтвера, периферних уређаја за рачунаре другима
на основу претплате или услуге "плати па користи";
услуге
виртуализације
клијента;
интеграција
приватних и јавних информатичких окружења "у
облаку"; даљинско управљање и управљање на лицу
места информатичким системима и софтверским ап
ли кац иј ама за друге; рачунарство "у облаку" које
садржи софтвер за употребу у управљању базама
података; рачунарске услуге, наиме, хостинг,
управљање,
резервисање,
скалирање,
администрирање, одржавање, надзор, обезбеђивање,
шифрирање, дешифрирање, дупликација и чување
резервних копија база података за друге; управљање
центрима података, информатичком безбедношћу,
рачунарством "у облаку", технологијом на радном
месту,
рачунарским
мрежама,
обједињеним
комуникацијским и предузетним информатичким
услугама за друге; услуге базе података; услуге
центара за податке и склад ишта података; услуге
развоја базе података; услуге дубинске претраге
података; услуге чувања резервних копија и обнове
података; услуге миграције података; услуге ши
фрирањ а и дешифрирања података; рачунарство "у
облаку" које садржи софтвер за употребу у
управљању базама података и складиштењу
података; електронско похрањивање података;
електронско похрањивање дигиталних садржаја,
наиме, слика, текста, видео и аудио података;
софтвер као услуга (СААС); услуге пружања
апликација (АСП); платформа као услуга (ПААС);
инфраструктура као услуга (ИААС); привремено
коришћење софтвера који се не може преузети;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за рад, управљање, аутоматизацију,
виртуализацију,
конфигурацију,
резервисање,
покретање и контролу рачунара и мреже; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
управљање информационом технологијом, управљање
информатичком
инфраструктуром,
даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање информатичком имовином и инвентаром,
аутоматизација информатичких процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређај а,
информатичка безбедност, информатичко извештавање
и предвиђање, праћење мана и перформанси
информатичке инфраструктуре, и за функције служби
за информатичку подршку и помоћ; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
заштиту података, сигурност података, те сигурност
рачунарских апликација и мрежа; привремено
ЗИС / RS / IPO

Ж
коришћење софтвера који се не може преузети за
регулаторну усклађеност информационе сигурности;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за надзор приступа рачунарској мрежи и
надзор активности; привремено коришћење софтвера
који се не може преузети за шифрирање и
дешифрирање података, криптографију, проверу
аутентичности корисника рачунара и за праћење,
извештавање и анализу усклађености с информационом
сигурношћу; привремено коришћење софтвера који се
не може преузети за израду сигурносних копија,
поновно успостављање података и архивирање, и
отклањање
дупликата
података;
привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
управљање и аутоматизацију инфраструктуре "у
облаку"; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за надзор перформанси "облака", мреже
и апликација; привремено коришћење софтвера који се
не може преузети за базу података и управљање базом
података, рад и аутоматизацију складишта података,
рад и аутоматизацију центара за податке, интеграцију
апликација и база података, за пренос, похрану, обраду
и репродукцију података, те за приступање,
истраживање и анализирање информација похрањених
у базама података и складиштима података;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за пословну интелигенцију, увид у процесе
пословања,
анализу
података,
управљање
информацијама, управљање знањем, управљање
односима са клијентима, и управљање пословним
ресурсима и ризиком; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за складиштење,
управљање, праћење и анализу пословних података;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за претраживаче и софтвера за управљање
пројектима и документацијом; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за развој, покретање,
тестирање, испоруку софтвера те за управљање
животним циклусом апликација; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
конвергиране ИТ системе; привремено коришћење
СДС (софтверски дефинисана инфраструктура)
софтвера који се не може преузети; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети у
областима конвергиране и хиперконвергиране
информатичке инфраструктуре; услуге софтвера као
услуге, односно, хостинг софтверске инфраструктуре
"у облаку" и софтверске инфраструктуре за центре за
податке за коришћење трећих лица за управљање
базама података и развој апликација; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
аутоматизацију
и
управљање
комуналним
индустријским
услугама,
делатностима
и
фактурисањем; привремено коришћење софтвера
који се не може преузети за управљање софтверским
лиценцама.
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Ж
(111) 71466
(210) Ж- 2015-2011

(181) 10.12.2025.
(220) 10.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Sabljar Pazini 021 d.o.o. Novi Sad, Temerinska
br.66, 21000 Novi Sad, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић, Pozorišni trg 7/6a,
21000 Нови Сад
(540)

Sabljar
(511) Кл. 36: услуге посредовања у осигурању,
консултације о осигурању, информације о
осигурању.
Кл. 42:
тестирање исправности возила.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, кафићи,
ресторани, услуге барова, кафетерије.
(181) 06.01.2026.
(220) 06.01.2016.
(151) 31.10.2016.
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.,
Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 43068, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

Кл. 10:
хирушки апарати и инструменти;
медицински апарати и инструменти; чарапе за
терапеутску употребу; медицинске компресивне
чарапе; компресивне хулахопке; компресивне чарапе
за
медицинску
или
терапеутску
употребу;
ортопедски артикли.
(111) 71469
(210) Ж- 2015-2118

(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Jelena Radovanović, Bulevar Vojvode Mišića
24a, Savski venac-Beograd, RS
(540)

(111) 71467
(210) Ж- 2016-13

LOVE SPELL
(511) Кл. 3: производи за личну негу и парфимеријски
производи, наиме, тоалетна вода, парфимисани спреј за
тело, освеживач за тело у виду спреја, спреј за тело,
пилинг за тело, купка за тело, сапун за тело, гел за тело,
крема за тело, лосион за тело, уље за тело, пудер за
тело, пена за купање, гел за туширање, сапун за руке,
крема за руке и лосион за руке.
(111) 71468
(210) Ж- 2015-1597

(181) 25.09.2025.
(220) 25.09.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes
Cedex, FR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.05; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.13
(591) златна, зелена, црна, бела.
(511) Кл. 43: изнајмљивање привременог смештаја,
пансионске услуге, хотелске услуге, ресторани,
услуге резервисања хотела, услуге барова,
изнајмљивање просторија за састанке.
(111) 71470
(210) Ж- 2015-2042

(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Самостално занатско трговинска радња за
производњу и промет робе на мало и велико СЗТР
ВИТАЛИС, Мичић Бобан, ПР., Краља Милутина
35, Београд, RS
(740) Јасна Николић, Чингријина 12, 11000 Београд
(540)

CEDRALEX
(511) Кл. 3: сапуни; парфимеријски производи;
етерична уља; козметички производи.
Кл. 5: фармацеутски препарати, наиме венотоници;
хигијенски препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу осим оних који се користе код болести и
поремећаја централног нервног система; биљни
чајеви за медицинску употребу; медицински
препарати за купање за медицинску употребу.
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(531) 02.09.25; 24.17.21; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.24
(511) Кл. 3: козметички препарати.
Кл. 5:
фармацеутски препарати намењени за
побољшање свих нервних функција дијететске
супстанце намењене за побољшање свих нервних
функција.
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Кл. 35:
оглашавање; пословно управљање;
канцаларијско пословање; услуге рекламирања;
услуге
рекламирања
на
интернету;
услуге
дистрибуције проспеката директно или преко поште;
услуге маркетинга, маркетиншких студија и анализа.
(181) 30.09.2025.
(220) 30.09.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Proton System d.o.o., Viline vode bb, Slobodna
zona Beograd, 11000 Beograd, RS
(740) PETOŠEVIĆ DOO, Knez Mihailova 1 - 3,
Beograd
(540)

Ж
(732) ЈУГПРОМ Д.О.О., Текстилна 97 , 16000 Лесковац, RS
(540)

(111) 71471
(210) Ж- 2015-1623

CARDIOvitamin
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање.

(531) 05.03.15; 05.05.21; 05.07.14; 25.01.15; 25.01.25;
27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) смеђа, браон, тамно плава, зелена, црвена тамна.
(511) Кл. 33: алкохолна пића, наиме ракија од шљиве.
(111) 71474
(210) Ж- 2015-2109

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) ЈУГПРОМ Д.О.О., Текстилна 97 , 16000 Лесковац, RS
(540)

(111) 71472
(210) Ж- 2016-82

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 31.10.2016.
(732) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411 026, IN
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

EMCURE
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати
за људску употребу; санитарни препарати;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, хране за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства.
Кл. 42: хемијска истраживања; хемијске анализе;
биолошка и фармацеутска истраживања; хостинг
рачунарских сајтова (wеб сајтова); бактериолошка
истраживања; биолошка истраживања; научне и
технолошке услуге, и истраживање и пројектовање у
вези наведених услуга; услуге индустријске анализе
и истраживања; пројектовање и развој компјутерског
хардвера, софтвера и база података.
Кл. 44:
медицинске услуге; фармацетуско
саветовање; стоматолошке услуге; здравствене
услуге; ветеринарске услуге; ветеринарска помоћ.
(111) 71473
(210) Ж- 2015-2111

ЗИС / RS / IPO

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 31.10.2016.

(531) 05.05.21; 05.07.15; 25.01.15; 25.01.25; 27.05.09;
27.05.13; 29.01.15
(591) смеђа, браон, зелена, жута, наранџаста.
(511) Кл. 33: алкохолна пића, наиме ракија од крушке.
(111) 71475
(210) Ж- 2015-2110

(181) 25.12.2025.
(220) 25.12.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) ЈУГПРОМ Д.О.О., Текстилна 97 , 16000 Лесковац, RS
(540)

(531) 05.05.21; 05.07.16; 25.01.15; 25.01.25; 27.05.09;
27.05.13; 29.01.15
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Ж
(591) смеђа, браон, зелена, црвена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића, наиме ракија од
вишње.
(181) 13.11.2025.
(220) 13.11.2015.
(151) 31.10.2016.
(732) Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, Katy,
Texas 77494, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(732) AMAN d.o.o. Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Vinogradska 52a, 11271 Surčin, RS
(540)

(111) 71476
(210) Ж- 2015-1833

(531) 01.01.15; 27.05.12; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) тегет, жута.
(511) Кл. 35: оглашавање.
(111) 71479
(210) Ж- 2015-1817

(531) 27.05.01
(511) Кл. 21: преносиве посуде за лед, храну, и пица,
и делови за њих, све за употребу у домаћинству;
преносиви хладњаци за пића и воду; комплети за
ручавање који се састоје од преносивих посуда у
којима је смештено више мањих наменских посуда
као што су пластичне кутије за сендвиче и боце, све
за привремено складиштење хране, пића и других
течности за пиће; боце за замрзавање које се продају
празне; термално изоловане посуде за храну, пиће и
посуде за воду; преносиви хладњаци.
(111) 71477
(210) Ж- 2015-2152

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 02.11.2016.
(732) Удружење Пештер агро кластер, 7. Јул бб,
Нови Пазар, RS
(540)

АЛДУМ
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од жигарица:
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71478
(210) Ж- 2016-20
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(181) 29.12.2025.
(220) 29.12.2015.
(151) 02.11.2016.

(181) 10.11.2025.
(220) 10.11.2015.
(151) 02.11.2016.
(732) Живорад Јововић, Крцунова број 27 Ужице, RS
(740) Адвокат Милан Јанковић, Кнеза Милоша 53/3,
Београд
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.09; 26.07.20; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13
(591) црвена, црна, сива.
(511) Кл. 18: кожни додаци за намештај.
Кл. 20: ормани, креденци сто, клупа; полице за
библиотеке, оквири кревета (дрвени), канцеларијски
столови; канцеларијски намештај; намештај; ормани
за каротеке; ормани за документа; заштитне преграде
за камине; столице; седишта; наслоњаче, лежаљке
наслони за главу; полице за радне кабинете; фотеље;
комоде; радне плоче (столови), столови; прекривачи,
јоргани, јастуци за кревете (осим постељине);
декоративни
јастучићи;
душеци;
чивилуци,
неметални; столови за цртање; држачи за пешкире,
неметални; дивани и софе; столарска роба;
дактилографски столови; полице за писаће машине;
подметачи за судопере, замењиви замењиве подлоге
или облоге за судопере; држачи завеса, који нису од
текстила кревети; радни сто, клупа; полице; постоља
за саксије за цвеће; клизачи за гаришне; навлаке за
одећу; намештај од метала; сталци за новине;
лавабои са ормарићем, комодом (намештај); точкићи
за кревете, који нису од метала; сталци за читање,
пултови; дршке за алат, које нису од метала; корпе за
рубље са поклопцем; чивилуци; делови од дрвета за
намештај; точкићи за намештај, неметални;
канцеларијски столови за стајање; јастуци; постоља
за кишобране параван, преграда (намештај); табле за
столове; врата за намештај; полице за намештај;
пластичне кант траке за намештај; шипке за завесе
ЗИС / RS / IPO
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(гарнишне); кукице за завесе; шнале и траке за држаче
за држање завеса; писаћи столови; седишта од метала;
софе; канабе; конструкције кревета; столови од метала;
тоалетни сточићи; полице за складиштење; ормарићи са
бравицама; огледала; столице за лежање (лигештули);
јастук; сталци; сталци, постоља, штандови; плетарски
радови, од прућа; витрине (намештај); канте,
неметалне; постоља за рачунске корпе, неметалне;
покретни столови за компјутере (намештај); књиге,
полице за књиге; ручна огледала (тоалетна огледала);
сталак за убрусе (намештај); покретне преграде
(намештај); рукохвати за каду, неметални; кутије за
излагање накита.
(111) 71480
(210) Ж- 2015-1598

(181) 25.09.2025.
(220) 25.09.2015.
(151) 02.11.2016.
(732) БЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА д.о.о.
Београд, Ада Циганлија бб, 11030, Чукарица,
Београд, RS
(540)

BEER GARDEN
(511) Кл. 35: дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање огласног материјала; изнајмљивање
продајних штандова; оглашавање; организовање сајмова
у комерцијалне или рекламне сврхе; промоција продаје
за друге; пружање пословних информација путем
Интернет странице; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије.
Кл. 41: информације из области забаве и разоноде;
музичке дворане; организовање и спровођење
концерата; планирање забаве (забава); разонода.
Кл. 43: изнајмљивање апарата за осветљење;
изнајмљивање шатора; резервисање привременог
смештаја; изнајмљивање аутомата за воду и пиће.
(111) 71481
(210) Ж- 2016-86

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 02.11.2016.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

PARSABIV
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати који се користе за третман паратироидних,
жлезданих и хормонских поремећаја; фармацеутски
препарати који се користе за третман реналних и
бубрежних поремећаја.
(111) 71482
(210) Ж- 2015-2122

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.12.2025.
(220) 28.12.2015.
(151) 02.11.2016.

Ж
(732) ERASEM SEEDS D.O.O., Bulevar Oslobođenja 127,
Novi Sad, RS
(540)

(531) 26.05.19; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, црвена, бела.
(511) Кл. 29: сунцокретово уље за исхрану; јести ва
уља; јестива уља и масти; уља за кување; маслиново
уље за кулинарске потребе; палмино уље за исхрану;
маслиново уље за исхрану; биљна уља за исхрану.
Кл. 30: мед; шећер, мед, шећерни сируп.
Кл. 31: семе; риба, жива; воће, свеже; свеже поврће; семе
за садњу; семе за сејање; природне биљке и цвеће.
(111) 71483
(210) Ж- 2015-1944

(181) 01.12.2025.
(220) 01.12.2015.
(151) 03.11.2016.
(732) littleBits Electronics Inc. (Delaware corporation),
601 West 26th Street, Suite 410, New York, 10001, US
(740) Драгослав М. Ристић, Владан О. Малешевић,
Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

LITTLEBITS
(511) Кл. 9: плоче са струјним колима; електронски
конектори, електрични конектори и конектори за мрежу;
електрични сензори, прекидачи и регулатори; сензори,
прекидачи и регулатори за повезивање на мрежу;
електронски сензори за очитавање покрета, притиска,
светлости, звука, снаге и за бежи чне телекомуникационе
мреже; прекидачи, нарочито, електронски прекидачи за
аудио, визуелне и сигнале покретом; електронски
регулатори, нарочито, електронски системи за
регулацију за интерактивне електронске справе (геџете);
електронски регулатори за употребу са моторима,
вентилаторима, зујалицама, светлима и звучницима;
пријемник електронских и електричних сигнала; предај
ник електронских, електричних и мрежних сигнала;
електрична, електронска и мрежна опрема за
повезивање, склопови и под склопови у облику
намагнетисаних модула који се састоји углавном од
батерија, напајања, електричне жице, инвертора,
контролних тастера, сензора, преносника, пријемника;
електричне, електронске и мрежне компоненте за
повезивање у облику прекидача, контролних окидача,
улазних извора у облику окидача, микрофона,
осцилатора, димера, мотора, индикатора светла, процес
ора сигнала; експериментални апарати и опрема који се
користе за учење о основима електричне енергије,
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електронике, интеракције, физике, логике, струјних кола
и мрежног повезивања, нарочито, електрични и
електронски модули са интегрисаним колом за изградњу
интерактивних геџета, коцке за изградњу у облику
намагнетисаних електронских контролних модула са
струјним колом за употребу у експериментисању и
тестирању; комплети који се састоје у потпуности или
углавном од горе наведене робе; мобилне апликације
које се користе за приступање, регулацију и управљање
предметима повезаних на бежичну телекомуникациону
мрежу; мобилне апликације за управљање, пријем,
пренос и снимање повратних информација и података са
модула са струјним колом и телекомуникационих
мрежа; мобилне апликације које се користе са
предметима који имају уграђену електронику, софтвер,
сензоре и мрежно повезивање.
Кл. 28:
електричне, електронске и механичке
акционе играчке и играчке за учење; играчке у
облику коцки за градњу; саставни технички делови
за прављење модела и интерактивних склопова,
нарочито, електричне, електронске и механичке
играчке у облику коцки за градњу у облику
намагнетисаних модула, све за сврху образовања,
забаве и рекреације; комплети који се састоје у
потпуности или углавном од горе наведене робе.
Кл. 41: образовне услуге и услуге забаве у области
електрике, електронике и мрежног повезивања;
спровођење радионица у области електронике и
мрежног повезивања; образовне услуге; организовање
и спровођење радионица, семинара, догађаја и
активности у области образовања, забаве, хобија и
мрежног повезивања; објављивање инструкционих
приручника, водича, текстова и видео преноса за
образовање, забаву и разоноду; обезбеђивање
електронских публикација и видео подкаста, који се не
могу преузимати, у области електрике, електронике и
мрежног повезивања, све у сврху образовања, забаве и
разоноде; обезбеђивање информација у области
електрике, електронике и мрежног повезивања за
образовање, забаву и разоноду.
(111) 71484
(210) Ж- 2015-1794

(181) 04.11.2025.
(220) 04.11.2015.
(151) 03.11.2016.
(732) МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ,
Кнеза Михаила 36, Београд, RS
(540)
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(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена, бела.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнаизацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други носачи података; рачунарски софтвер.
Кл. 16:
хартија, картон за штампане ствари;
уметнички материјали; материјали за обуку и
наставу (изузев апарата): књиге, уџбеници, студије,
часописи, плакати, упутства за обраду и наставу и
попагадни материјал.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 71485
(210) Ж- 2015-1952

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 03.11.2016.
(732) INTERNET GROUP DOO , Savski nasip 7,
Novi Beograd, RS
(740) Адвокат Александра Стојић, Адвокатска
канцеларија "Дражић, Беатовић & партнери" из
Београда, Краља Милана бр. 29, 11000 Београд
(540)

(531) 24.15.21; 26.03.01; 26.04.18; 27.01.05; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.13
(591) сива, црна и златна.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; рекламирање преко
телевизије; пружање пословних информација путем
интернет странице; изнајмљивање огласних материјала;
оглашавање и рекламирање; услуге односа са јавношћу;
маркетиншка истраживања; испитивање јавног мњења;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласног простора на свим средствима; услуге праћења
штампе; писање рекламних текстова; производња
рекламних филмова; маркетинг.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање телевизијских
програма; емитовање кабловске телевизије; стриминг
(проток) података; пренос порука и слика
посредством рачунара, бежично емитовање.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
продукција радио и телевизијског програма; забава
преко телевизије; изнајмљивање аудио студија;
продукција музике.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
(111) 71486
(210) Ж- 2015-1953

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 03.11.2016.
(732) INTERNET GROUP DOO , Savski nasip 7,
Novi Beograd, RS
(740) Адвокат Александра Стојић, Адвокатска
канцеларија "Дражић, Беатовић & партнери" из
Београда, Краља Милана бр. 29, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.10; 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.13
(591) сива, црна и златна.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; рекламирање
преко телевизије; пружање пословних информација
путем интернет странице; изнајмљивање огласних
материјала; оглашавање и рекламирање; услуге
односа са јавношћу; маркетиншка истраживања;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање огласног простора на свим
средствима; услуге праћења штампе; писање
рекламних
текстова;
производња
рекламних
филмова; маркетинг.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање телевизијских
програма; емитовање кабловске телевизије; стриминг
(проток) података; пренос порука и слика
посредством
рачунара,
бежично
емитовање.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
продукција радио и телевизијског програма; забава
преко телевизије; изнајмљивање аудио студија;
продукција музике.
(111) 71487
(210) Ж- 2016-71

(181) 14.01.2026.
(220) 14.01.2016.
(151) 03.11.2016.
(732) Био Уна доо, Теодора Мандића 26, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.03.06; 05.07.02; 06.19.11; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена.

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 30: чај; какао; замена кафе; пиринач;
брашно; производи од житарица; со; зачини.
Кл. 32: безалкохолна пића; воћни напици; воћни
сокови.
(111) 71488
(210) Ж- 2016-73

(181) 15.01.2026.
(220) 15.01.2016.
(151) 03.11.2016.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Palilula, Slobodna
zona, Viline Vode bb, Beograd-Palilula, RS
(540)

(531) 05.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.03
(591) наранџаста, зелена.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) и
фармацеутски препарати.
(111) 71489
(210) Ж- 2016-74

(181) 15.01.2026.
(220) 15.01.2016.
(151) 03.11.2016.
(732) Evin Pešić, Radomira Markovića 23, Beograd, RS
(740) Адвокат Весна Миљковић, 16. октобра 9/8,
Београд
(540)

(531) 26.07.25; 27.05.01; 27.05.14
(511) Кл. 14: "bangles" наруквице; главни сатови;
кутије за излагање накита; кутије за накит; кутије за
излагање сатова; кутије за сатове; накит; накит од
бижутерије; наруквице (накит); привесци за кључеве
(обични или украсни); сатови; торбице за накит;
украси, накит.
Кл. 20: декоративни јастучићи; јастуци; кутије за
излагање накита.
Кл. 21: држачи салвета; керамика за употребу у
домаћинству; порцеланска роба; шоље; украси од
порцелана.
Кл. 24: штампане памучне тканине.
Кл. 25:
блузе, кошуље; мајице; одећа; сукње;
хаљине; хеланке (панталоне); каишеви (одећа); капе
(за главу); кошуље кратких рукава; кравате; кратке
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панталоне бермуде; кратке чарапе; мараме, шалови;
панталоне; пиџаме; портикле, које нису од папира;
рукавице (одећа).
Кл. 26:
апликације за украшавање текстилних
производа које се лепе топлотом (галантерија);
апликације (позамантерија).
(181) 18.11.2025.
(220) 18.11.2015.
(151) 04.11.2016.
(732) ARS PROIZVODNO TRGOVINSKO
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU, Štrosmajerova 18, Sombor, RS
(740) Миљевић Наталија, Стапарски пут 10, Сомбор
(540)
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(111) 71492
(210) Ж- 2015-2001

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 04.11.2016.
(732) MTT AERO C&RT doo, Мајора Зорана
Радосављевића бр. 370, 11080 Београд-Земун, RS
(540)

(111) 71490
(210) Ж- 2015-1863

(531) 26.03.23; 26.11.22; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, наранџаста.
(511) Кл. 9:
антене; појачала; преносници
електричних сигнала; радари.
Кл. 42:
дизанирање рачунарских система;
истраживање и развој нових призвода за друге.
(111) 71493
(210) Ж- 2015-2150

(531) 26.13.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 16: хартија, картон ; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал; лепила за канцеларијске и кућне потребе;
уметнички материјали; кичице; писаће машине и
канцеларијски реквизити( изузев намештаја); материјали
за обуку и наставу (изузев апарата); пластични материјал
за паковање; штампарска слова; клишеи.
(111) 71491
(210) Ж- 2015-1413

(181) 24.08.2025.
(220) 24.08.2015.
(151) 04.11.2016.
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 24.15.07; 27.05.03; 27.05.10
(526) Gelato Grande
(511) Кл. 30: јестиви лед, сладолед, производи од
сладоледа, залеђене посластице, охлађени дезерти,
шербет (залеђени).
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(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 04.11.2016.
(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Narodnog fronta 23, Novi Sad, RS
(540)

(531) 08.01.06; 08.07.04; 08.07.08; 19.03.25; 27.05.01; 29.01.14
(591) бела, жута, браон, црвена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће иповрће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јести ва уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач; тапиока,
саго; замена кафе, брашно и производи од житарица;
хлеб,пециво, колачи и посластице; сладоледи; шећер,
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи И други препарати за производњу пића.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 71494
(210) Ж- 2015-91544

(181) 18.09.2025.
(220) 18.09.2015.
(151) 04.11.2016.
(732) ALL STAR C.V., Coloseum 1, Hilversum 1213 NL, NL
(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија Томасовић,
Катарина Костић, Таковска 19, 11000 Београд
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(540)

CONS
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти, научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу(инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије;
апарати за снимање, пренос и репродуковање звука
или слике, магнетни носиоци података, дискови за
снимање; аутоматске машине и механизми за апарате
који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података и
компјутери; апарати за гашење пожара, оптички
производи укључени у ову класу укључујући
наочаре, наочаре за сунце, наочаре за све врсте
спортова, ланчиће за наочаре, футроле за наочаре,
рамове за наочаре; сочива, асесоари и саставни
делови за наочаре; цвикери, наочаре за сунце,
оптичарски производи; рамови и стакла за наочаре и
наочаре за сунце; асесоари за оптичарске производе,
наиме траке, врпце за око врата и врпце за главу;
футроле за наочаре и наочаре за сунце, торбице,
држачи и заштитне футроле за оптичарске
производе, наочаре за све врсте спортова, оптички
рамови и асесоари за њих, футроле и додаци за
оптичарске производе; футроле за мобилне телефоне
и преносиве рачунарске уређаје, торбице, држачи и
заштитне футроле за мобилне телефоне и преносиве
рачунарске уређаје.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање; торбе; пртљаг;
мушки новчаници; несесери; торбице; спортске
торбе; ташне; цилиндричне торбе, ранчеви; женски
новчаници, поштарске торбе; спортске торбе (које
нису израђене да би сместиле специфицне апарате у
сврху спорта) и џепни новчаници; торбе које се носе
на једно раме, ручне торбе и спортске ташне за све
намене.
(111) 71495
(210) Ж- 2015-2036

(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 07.11.2016.
(732) FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK
(740) Ђуро M. Манигодић, Кумановска 2-б,
11111 Београд
(540)

CINEDIL
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Ж
(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 71496
(210) Ж- 2015-2037

(181) 16.12.2025.
(220) 16.12.2015.
(151) 07.11.2016.
(732) FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK
(740) Ђуро M. Манигодић, Кумановска 2-б,
11111 Београд
(540)

HEFEROL
(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 71497
(210) Ж- 2016-89

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 07.11.2016.
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica
5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

NUTRIXA
(511) Кл. 5: дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; дијететски додаци исхрани за
људе; храна прилагођена за посебне медицинске намене.
(111) 71498
(210) Ж- 2015-966

(181) 11.06.2025.
(220) 11.06.2015.
(151) 08.11.2016.
(732) "TROPIC MALOPRODAJA" d.o.o., Ivana
Gorana Kovačića bb, Banja Luka, BA
(740) Адвокат Никола Родић, Добрињска 5, Београд
(540)

(531) 14.07.20; 26.11.14; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена, бела.
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Ж
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71499
(210) Ж- 2016-125

(181) 26.01.2026.
(220) 26.01.2016.
(151) 08.11.2016.
(732) HONDA MOTOR CO., LTD.,, No. 1-1, MinamiAoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JP
(740) Адвокатска канцеларија "MIKIJELJ,
JANKOVIĆ & BOGDANOVIĆ", Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; и делови и опрема за сву наппред
наведену робу.
(111) 71500
(210) Ж- 2015-2151

(181) 31.12.2025.
(220) 31.12.2015.
(151) 08.11.2016.
(732) "ФИМ" С.Т.К.З.Р,, Саша Новаковић, Велика
Дренова , 37245 Трстеник, RS
(540)

(531) 02.05.22; 02.09.01; 27.03.02; 27.05.01
(511) Кл. 3: козметика за бебе; лосиони, уља,
шампони и сапуни за негу беба.
Кл. 8: прибор за јело за бебе.
Кл. 10: флашице за бебе; цуцле за бебе; варалице за бебе.
Кл. 12: колица за бебе; навлаке за носиљке за бебе;
балдахини и кабанице за кол и ца за бебе.
Кл. 20: креветци за бебе; оградице за бебе; високе
столице за бебе; столице за бебе; ходалице за бебе;
носиљке за бебе; постељина за бебе.
Кл. 24: пуњена постељина за бебе; прекривачи за
кревете за бебе; пешкири од текстила за бебе;
јоргани, чаршафи и јастуци од текстипа, за бебе.
Кл. 25: одећа за бебе; обућа за бебе; капе за бебе;
бенкице за бебе; штрамплице; бодићи; дуксеви за
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бебе; мајице за бебе; хаљинице за бебе; тренерке за
бебе; комплетићи за бебе; пижаме и прслуци за бебе;
јакнице за бебе; портикле за бебе; навлаке за колица
за бебе.
(111) 71501
(210) Ж- 2015-1173

(181) 13.07.2025.
(220) 13.07.2015.
(151) 08.11.2016.
(732) Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 03.07.13; 03.07.16; 03.07.24
(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем или жетоном; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података, рачунари;
рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за
сакупљање,
уређивање,
организацију,
модификовање, означавање, пренос, чување и
дељење података и информација; софтвер и
софтверске апликације које омогућавају пренос,
приступ, организацију и управљање слањем
текстуалних порука, слањем инстант порука, блог
дневницима
на
интернету,
текстовима,
веблинковима, аудио, видео садржајем и сликама
преко интернета и других мрежа за комуникацију;
рачунарски софтвер који се користи за побољшање
могућности и карактеристлка другог софтвера и
софтвера на интернету који се не може преузети са
интернета; софтвер за приступ информацијама на
глобалној рачунарској мрежи; софтвер који се може
преузети са интернета и преко бежичних уређаја;
софтвер за приступ, слање и примање информација
на глобалној рачунарској мрежи; софтвер за
рачунаре, преносиве ручне дигиталне електронске
уређаје за комуникацију, мобилне уређаје, и уређаје
за жичну и бежичну комуникацију који олакшавају
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комуникацију и пренос података у области
друштвених мрежа; софтвер у виду мобилних
апликација; софтвер у виду мобилних апликација
које се користе са рачунарима, преносивим ручним
дигиталним
електронским
уређајима
за
комуникацију, мобилним уређајима и жичним и
бежичним уређајима за комуникацију који
олакшавају комуникацију; софтвер у виду мобилне
апликације за друштвене мреже; софтвер у виду
мобилних апликација за доставу података, порука,
локација, фотографија, линкова, аудио садржаја,
видео садржаја, слика, текста и других сродних
података у реалном времену; софтвер који се може
преузети са интернета за постављање, дељење,
приказивање и гледање у реалном времену садржаја
који креирају корисници; софтвер који олакшава
рекламирање на интернету, пословно промовисање,
повезивање корисника друштвених мрежа са
компанијама и који служи за стварање стратегије,
увид у стање и маркетинг; интерфејс за
програмирање апликација (АПИ) за софтвер трећих
лица; рачунарски софтвер за прикупљање,
уређивање, организацију, измену, пренос, чување и
дељење података и информација; рачунарски
софтвер за електронску трговину који омогућава
корисницима да врше електронске пословне
трансакције преко мобилних уређаја, и рачунарских
и комуникационих мрежа; рачунарски софтвер,
наиме, софтверске апликације које корисници
користе за олакшавање електронског плаћања и
комерцијалних трансакција; рачунарски софтвер за
прикупљање, анализу, чување и пренос података и
информација у вези са трансакцијама при
електронском плаћању; рачунарски софтвер и
софтвер за мобилне апликације који се може
преузети са интернета који се користи за пружање
услуга продаје на мало и наручивања широког
спектра потрошачке робе и услуга које други
пружају; рачунарски софтвер и софтвер за мобилне
апликације који се може преузети са интернета који
омогућава трговцима да пружају информације о
попустима и купцима дају попусте, рабате, награде,
купоне, кредит, и посебне понуде за робе и услуге;
софтвер који се може преузети са интернета за
вођење, управљање, учествовање у, и праћење
програма за лојалност купаца.
Кл. 35: oглашавање и маркетинг; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови; услуге
оглашавања и маркетинга на интернету; анализа
пословних података; услуге промоције; пословно
умрежавање; услуге за повезивање корисника
друштвених мрежа са компанијама на интернету;
услуге пословног консалтинга и пружања пословних
информација; услуге пословног мониторинга и
консалтинга, наиме, пружање стратегија, увида у
стање, маркетиншких смерница, и за анализу
ЗИС / RS / IPO
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пословних и података, активности и трендова на
тржишту; пословно, потрошачко и истраживање
тржишта; промоција производа и услуга других
пружањем огласа и линкова ка вебсајтовима других
лица; обрада података у области електронског
плаћања; обезбеђивање пословне базе података на
интернету која се може претраживати, а која садржи
пословне информације, информације о оглашавању и
информације о истраживању тржишта; услуге
истраживања тржишта и давања информација из
истраживања тржишта; прикупљање информација у
рачунарске базе података; обезбеђивање вебсајтова
који садрже информације и рецензије о производима;
услуге продаје на мало на интернету које укључују
хемијске производе који се употребљавају у науци,
фотографији, пољопривреди, хортикултури и
шумарству;
непрерађене
вештачке
смоле,
непрерађене пластичне материје; ђубрива; смеше за
гашење ватре; препарате за каљење и заваривање;
хемијске супстанце за конзервирање намирница;
материје за штављење; боје, фирнајзе, лакове;
средства за заштиту од рђе и труљења дрвета;
материје за бојење; нагризајућа средства; сирове
природне смоле; метале у облику листове и праха за
сликање, декорисање, штампање и уметност;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарата за чишћење, полирање,
рибање и абразивне препарате; сапуне; парфимерију,
етерична уља, козметику, лосионе за косу; пасте за
зубе; мазива; једињења за скупљање, влажење и
везивање прашине; горива (укључујући моторна
течна горива) и материје за осветљавање; свеће и
фитиље за осветљавање; фармацеутске, медицинске
и ветеринарске препарате; санитарне препарате за
употребу у медицини; дијететску храну и супстанце
прилагодјене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храну за бебе; дијететске
додатке (додатке исхрани) за људе и животиње;
фластере, материјале за завијање; материјале за
пломбирање зуба, зубарску смолу; дезинфекциона
средства; препарате за уништавање животињских
штеточина; фунгициде, хербициде; обичне метале и
њихове легуре; металне грађевинске материјале;
металне преносиве конструкције; материјале од
метала за железничке шине; неелектричне каблове и
жице од обичног метала; браварске производе, мале
металне гвождјарске производе; цевчице и цеви од
метала; сефове; руде; машинске алате; моторе и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
машинске спојнице и трансмисионе елементе (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе осим
оних којима се ручно управља; инкубаторе за јаја;
аутоматске машине за продају; ручне алате и справе
(којима се ручно управља); прибор за јело; хладно
оружје; бријаче; апарате и инструменте научне,
поморске, геодетске, фотографске, кинематографске,
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оптичке, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарате и
инструменте за преводјење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије;
апарате
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; магнетне носаче
података, дискове за снимање; компакт дискове,
ДВД и друге дигиталне носаче података; механизме
за апарате који се покрећу новцем; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер; апарате за гашење
пожара; хируршке, медицинске, зубарске и
ветеринарске апарате и инструменте; вештачке
удове, очи и зубе; ортопедске артикле; хируршке
материјале за зашивање; апарате за осветљавање,
грејање, производњу паре, кување, хладјење,
сушење, вентилацију, снабдевање водом и за
санитарне сврхе; возила; апарате за кретање по
земљи, ваздуху и води; ватрено оружје; муницију и
пројектиле; експлозиве; средства за ватромет;
драгоцене мета ле и њихове легуре; накит, драго
камење;
часовничарске
и
хронометријске
инструменте; музичке инструменте; штампане
ствари; књиговезачки материјал; фотографије;
канцеларијски материјал; лепкове за канцеларијску и
куцну употребу; уметничке материјале; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјале за обуку и наставу (осим
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска
слова;
клишее;
пластику
у
екструдираном облику за употребу у производњи;
материјале за непропусно затварање, заптивање и
изоловање; савитљиве неметалне цеви; животињске
коже, крзна; кофере и путне торбе; кишобране и
сунцобране; штапове за ходање; бичеве, сарачку и
седларску
опрему;
градјевинске
материјале
(неметалне); неметалне круте цеви за градњу;
асфалт, катран и битумен; неметалне преносиве
конструкције; споменици (неметални); намештај,
огледала, оквире за слике; кућне или кухињске
справе и посуде; чешљеве и сунђере; четке (изузев
кичица); материјале за прављење четки; прибор за
чишћење; челичну вуну; непрерадјено или
полупрерадјено стакло (осим стакла које се користи
у градјевинарству); стакларију, порцелан и
грнчарију; конопце и узице; мреже; шаторе, тенде и
цираде; једра; вреће; материјале за постављање и
пуњење (осим гуме или пластике); сирове влакнасте
текстилне материјале; предју и конац, за текстилну
употребу; текстил и замену за текстил; прекрива че
за кревете; прекриваче за столове; одећу, обућу,
покривала за главу; чипку и вез, траке (пантљике) и
гајтане; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; тепихе, асуре, простирке и отираче,
линолеум и друге материјале за покривање подова;
прекриваче за зидове (нетекстилне); игре и играчке;
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гимнастичке и спортске артикле; украсе за јелке;
месо, рибу, живину и дивљач; месне екстракте;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; желее, џемове, компоте; јаја, млеко и млечне
производи; јестива уља и масти; кафу, чај, какао и
замену кафе; пиринач; тапиоку и саго; брашно и
производе од житарица; хлеб, колаче и посластице;
сладоледе; шећер, мед, меласу; квасац, прашак за
пециво; со; сенф; сирће, сос ове (као додатке);
зачине; лед; пољопривредне, вртларске и шумарске
производе; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад;
пиво; минералне и содне воде и друга безалкохолна
пића; воћне напитке и воћне сокове; сирупе и друге
препарате за производњу пића; алкохолне напитке
(осим пива); дуван; артикле за пушаче; шибице;
луслуге оглашавања; услуге водђња послова; услуге
пословног управљања; услуге канцеларијских
послова; услуге осигурања; услуге финансијских
послова; услуге монетарних послова; услуге послова
везано за непокретности; услуге градђевинског
конструисања; услуге телекомуникација; услуге
транспорта; услуге паковања и складиштења робе;
услуге организације путовања; образовне услуге;
услуге припремања обуке; услуге разоноде; услуге
организације спортских и културних активности;
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; услуге
пројектовања и развоја рачунарског хардвера и
софтвера; услуге обезбедјивања хране и пића; услуге
привременог
смештаја;
медицинске
услуге;
ветеринарске услуге; услуге хигијенске заштите и
неге лепоте за људе и животиње; услуге
пољопривреде, хортикултуре и шумарства; правне
услуге; услуге обезбеђења ради заштите имовине и
лица; које пружају други; услуге наручивања на
интернету које укључује широк спектар потрошачке
робе и услуга које пружају други; компјутеризована
обрада поруџбина на интернету; услуге пословног
посредовања за продају и куповину робе и услуга;
услуге чувања и преузимања података за пренос,
приказивање и чување трансакција, личних и
финансијских информација; управљање и праћење
кредитних картица, дебитних картица, поклон
картица, припејд картица, картица са одложеним
пфаћанием, и других видова платног промета у
пословне сврхе; обезбеђивање именика на интернету
са пословним информацијама и водича за
оглашавање који садржи робу и услуге које пружају
други; промоција робе и услуга других лица
пружањем платформе на интернету која омогућава
корисницима да остваре попусте, рабате и
специјалне понуде за производе и услуге; промоција
робе и услуга других лица путем обезбеђивања
ЗИС / RS / IPO
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награда, купона, кредита, рабата, специјалних понуда,
линкова ка малопродајним вебсајтовима других лица, и
информација о попустима преко интернета и других
комуникационих мрежа; обезбеђивање система који се
заснива на мрежи и портала на интернету у области
трговине на линији потрошач-компанија који
омогућавају корисницима да унесу, уређују и мењају
своје потрошачке жеље, информације о трансакцијама и
плаћањима, а које омогућавају трговцима да креирају,
огласе, управљају и дају понуде купцима; организовање
и вођење програма подстицаја и награде за промоцију
продаје широког спектра робе и услуга трећих лица;
услуге у вези са лојалношћу потрошача и услуге
потрошачких клубова, за комерцијалне, промотивне и
или огласне сврхе; обезбеђивање програма подстицаја и
награда за потрошаче који користе припејд кеш картице,
дебитне картице и кредитне картице путем издавања и
обраде купона за лојалност за честу куповину код
компанија које учествују у истом.
Кл.
38:
телекомуникационе
услуге;
телекомуникационе
услуге,
наиме,
пружање
телекомуникацијских и услова на интернету за
интеракцију у реалном времену између корисника
рачунара, мобилних и ручних рачунара, и жичних и
бежичних уређаја за комуникацију; телекомуникационе
услуге, омогућавање појединцима да шаљу и примају
текстуални, аудио и видео садржај путем електронске
поште, СМС, мобилних апликација, инстант порука
или вебсајта; обезбеђивање причаоница на интернету и
електронских огласних табли за пренос текстуалног,
аудио и видео садржаја између корисника из области
општег интересовања; обезбеђивање форума за
заједнице на интернету где корисници могу да деле
информације, фотографије, аудио и видео садржај;
пренос порука; електронско слање, примање и
прослеђивање порука; виртуал не причаонице које се
заснивају на електронским порукама и текстуалним
порукама; обезбеђивање форума на интернету за
пренос
порука
између
корисника
рачунара;
електронски пренос података; електронски пренос
стримованих аудио и видео датотека преко рачунара и
мрежа за комуникацију; електронски пренос аудио и
видео датотека које се могу преузети преко рачунара и
мрежа за комуникацију.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
обезбеђивање дневника на интернету, наиме, блогова
који садрже садржај који креирају корисници у
области друштвених мрежа; дневници на интернету,
наиме, блогови који садрже личне податке и
мишљења из области општег интересовања;
обезбеђивање информација у реалном времену које
се односе на најновије приче, идеје, мишљења, вести
и информације од личног интересовања у области
забаве, спорта, моде, образовања, хобија, рекреације,
тренинга, познатих личности, културе, актуелних
ЗИС / RS / IPO
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догађаја и писања блогова преко интернета и других
мрежа за комуникацију; обезбеђивање сајтова који
садрже блогове које креирају корисници са
информацијама које се односе на најновије приче,
идеје, мишљења, вести и информације од личног
интересовања; обезбеђивање информација у вези са
широким спектром тема; обезбеђивање вебсајтова који
садрже блогове и текстуалне, аудио и видео датотеке
које се не могу преузети са интернета; обезбеђивање
базе података која се може претраживати на интернету
која се односи на теме и људе из индустрија забаве и
спорта; обезбеђивање електронске базе података на
интернету у области забаве; обезбеђивање информација
у области вести и забаве.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге
софтвера као услуге (СААС), наиме, хостинг софтвера
који могу користити друга лица у комуникацији између
људи и организација, употребом бежичних и жичних
мрежа, преко рачунара и мобилних уређаја;
обезбеђивање платформе за комуникацију мобилним
уређајима; обезбеђивање интерактивних вебсајтова;
обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се не
може
преузети
са
интернета;
обезбеђивање
привременог приступа на интернету садржају који се не
може преузети са интернета; пружање апликационих
услуга које укључују софтвер са интерфејсом за
програмирање апликација(АПИ); рачунарске услуге,
наиме, обезбеђивање платформе са технологијом која
омогућава корисницима интернета да постављају,
отпремају, прегледају и деле податке, информације и
мултимедијални садржај; рачунарске услуге, наиме,
креирање заједнице на интернету у којој регистровани
корисници могу да учествују у дискусијама, да добијају
повратне информације од других корисника, да
стварају виртуалне заједнице, и користе услуге које
пружају друштвене мреже; хостинг интерактивних
вебсајтова и софтвера на интернету који се не може
преузети са интернета за доставу у реалном времену
података, порука, локација, фотографија, линкова,
текстуалног, аудио и видео садржаја и других података;
обезбеђивање платформе на итернету и софтвера који
се не може преузети са интернета за постављање,
дељење, приказивање; прегфедање садржаја у реалном
времену који креирају корисници; о6ез6еђивање
вебсајтова који омогућавају корисницима да прегледају
текстуалне, аудио и видео материјале и дају свој
коментар; рачунарске услуге, наиме, креирање
заједнице на интернету у којој корисници могу да
учествују у дискусијама и да се укључе у друштвене
мреже;
обезбеђивање
привременог
приступа
рачунарском софтверу који се не може преузети са
интернета а који се користи за креирање, пројектовање,
уређивање и организацију текста, слика, аудио и видео
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датотека; обезбеђивање софтвера на интернету који се не
може преузети са интернета а који сакупља, анализира,
чува и преноси податке и информације у вези са
трансакцијама приликом електронског плаћања;
обезбеђивање софтвера на интернету који се не може
преузети са интернета а који олакшава електронско
плаћање и комерцијалне трансакције; обезбеђивање
платформе на интернету и интерактивних вебсајтова
који се користе за пружање услуга продаје на мало и
наручивања широког спектра потрошачке робе и услуга
које нуде друга лица; обезбеђивање платформи на
интернету и интерактивних вебсајтова који омогућавају
трговцима да пружају информације о попустима и
омогућавају купцима да остваре попусте, рабате,
награде, купоне, кредите, и специјалне понуде за робу и
услуге; обезбеђивање привременог приступа софтверу
који се не може преузети са интернета, а који служи за
вођење, управљање, учествовање у, и праћење програма
за лојалност потрошача.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради заштите
имовине и лица; услуге друштвених мрежа на
интернету; обезбеђивање вебсајтова на интернету за
потребе друштвених мрежа; обезбеђивање рачунарских
база података на интернету и база података које се могу
претраживати на интернету у области друштвених
мрежа; обезбеђивање вебсајтова за друштвене мреже за
потребе забаве; обезбеђивање услуга провере идентитета
корисника у трансакцијама; услу'ге безбедности на
рачунару, наиме, провера и верификовање идентитета
корисника и праћење рачунарских система у
безбедносне сврхе.
(181) 17.12.2025.
(220) 17.12.2015.
(151) 09.11.2016.
(732) NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 206,
11272 Dobanovci, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)
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Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиоца и саго; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац,.прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.
Кл. 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе,
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71503
(210) Ж- 2015-2053

(181) 18.12.2025.
(220) 18.12.2015.
(151) 09.11.2016.
(732) NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 206,
11272 Dobanovci, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(111) 71502
(210) Ж- 2015-2051

(531) 05.01.05; 05.03.14; 05.07.01; 05.07.09; 25.01.05;
27.03.11; 27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, бела, златна, бордо, браон.
(511) Кл. 30: производи од житарица.
(111) 71504
(210) Ж- 2015-2125

(531) 05.01.05; 25.01.19; 27.03.11; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.03
(591) зелена, бела, црвена.
(526) zdrav
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
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(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 09.11.2016.
(732) НИШКА ПИВАРА ДОО, Игманска бб, Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда
Карађорђа 100/Л, 18000 Ниш
(540)
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(531) 03.01.02; 05.07.02; 05.07.10; 24.01.05; 24.01.19;
24.09.01; 25.01.06; 27.03.15; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, жута, зелена, бела, наранџаста, црна.
(511) Кл. 32: пиво;
Кл. 35: оглашавање, вођење послова; великопродаја
и малопродаја пивa;
(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 09.11.2016.
(732) НИШКА ПИВАРА ДОО, Игманска бб, Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда
Карађорђа 100/Л, 18000 Ниш
(540)

Ж
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

(111) 71505
(210) Ж- 2015-2128

(531) 04.05.03; 26.02.08; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.09;
27.05.12; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) бела, црна, плава, наранџаста.
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71508
(210) Ж- 2016-1732

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS
(540)

(531) 03.01.02; 05.07.02; 05.07.10; 11.03.03; 24.01.05;
24.01.19; 24.09.01; 25.01.06; 27.03.15; 28.05.00
(591) црвена, жута, зелена, бела, наранџаста.
(511) Кл. 31: семе; биљке и природно цвеће; храна за
животиње; пивски слад;
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова; великопродаја
и малопродаја следећих роба: семе, биљке и
природно цвеће; храна за животиње; пивски слад;
пиво; минералне и содне воде и друга безалкохолна
пића; пића од воћа и воћни сокови; сирупи и други
препарати за производњу пића;
(111) 71506
(210) Ж- 2015-1071

(181) 30.06.2025.
(220) 30.06.2015.
(151) 10.11.2016.
(732) RDP B92 A.D., Autoput 22, Beograd, RS
(540)

(531) 04.05.03; 26.02.08; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.09;
27.05.12; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) бела, црна, плава, наранџаста.
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 71509
(210) Ж- 2016-33

(181) 13.01.2026.
(220) 13.01.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) Corporación Habanos, S.A., Carretera Vieja de
Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa,
La Habana, CU
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000 Београд
(540)

RADIO PLAY
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације; радио програм.
Кл. 41: припремање обуке; разонода; спортске и
културне активности.
(111) 71507
(210) Ж- 2016-1731

ЗИС / RS / IPO

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 10.11.2016.

(531) 24.15.08; 26.03.23; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, златна.
(511) Кл. 14: племенити метали и њихове легуре и
роба од племенитих метала или која је њима
обложена; накит, драго камење; хоролошки
(часовничарски) и хронометријски инструменти.
(111) 71510
(210) Ж- 2015-583

(181) 08.04.2025.
(220) 08.04.2015.
(151) 10.11.2016.
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Ж
(732) PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5A,
11080 Zemun-Beograd, RS
(540)

(531) 07.01.01; 07.05.08; 27.05.01; 29.01.05
(591)
љубичаста
Pantone
2613,
љубичаста
C70%,M100,YOK10%, 60% црна.
(511) Кл. 3: сапун, парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу, средства за чишћење
зуба (пасте, гелови, течности).
Кл. 5:
фармацеутски препарати, ветеринарски
препарати, дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу, храна за бебе, фластери,
завоји, завоји за превијање, компресе, завоји
(медицински), хируршки завоји, зубарски амалгами,
зубарски цемент, материјал за пуњење зуба,
дезинфекциона средства, препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди.
Кл. 10: хируршки апарати и инструменти, зубарски
апарати и инструменти, медицински апарати и
инструменти, ветеринарски апарати и инструменти,
вештачке очи, вештачки удови, вештачки зуби,
ортопедски артикли, хируршки материјали за зашивање.
Кл. 16: упијајућа хартија, кутије од картона или
хартије, картон, штампане публикације, штампане
ствари, штампани материјал (висока штампа),
штампане публикације, књиговезачки материјал,
фотографије, канцеларијски материјал, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, сликарске четкице,
четкице за писање, писаће машине, канцеларијски
реквизити, уметнички материјал, материјал за обуку,
пластична, мехураста за паковање или умотавање,
штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: дизајнирање рекламног материјала, писање
рекламних текстова, рекламирање, оглашавање,
објављивање рекламних текстова, дистрибуција
рекламног материјала.
Кл. 39: транспортне услуге, складиштење робе,
паковање робе, организовање туристичких путовања.
(111) 71511
(210) Ж- 2015-1892

(181) 23.11.2025.
(220) 23.11.2015.
(151) 10.11.2016.
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION,, 10201 WEST PICO BOULEVARD,
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90035, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд

220

(540)

20TH CENTURY FOX
(511) Кл. 9:
играни и анимирани филмови;
снимљени ДВД, ДВД високе резолуције, и ДВД
високе дефиниције; снимљени ЦД; аудио и видео
снимци који се могу преузимати са мреже; играни и
анимирани филмови, телевизијски програми, и видео
снимци који се могу преузимати са мреже; аудио
тонови за мобилне телефоне, графика, слике за
позадину компјутерског десктопа, игрице и музика
који се могу преузимати са глобалне компјутерске
мреже и бежичних уређаја; компјутерски софтвер;
компјутерски софтвер који се може преузимати са
мреже, софтвер за компјутерске игрице; софтвер за
видео игрице; софтвер за компјутерске скринсејвере;
компјутерске игрице; видео игрице; апликације
компјутерског софтвера за мобилне уређаје које се
могу преузимати са мреже; мобилне апликације;
електронске публикације које се могу преузимати са
мреже; подлоге за мишеве; декоративни магнети;
наочаре и друга опрема за очи.
Кл. 16:
публикације, штампани материјал, и
производи од папира, наиме, канцеларијски прибор,
школски прибор, регистратори, омотачи за књиге,
држачи (подупирачи) за књиге, календари,
налепнице,
обележивачи
странице,
честитке,
постери, разгледнице, писаћи прибор, хемијске
оловке, обичне оловке, привремене тетоваже, празни
журнали, свеске, адресари, роковници, фотографије,
фото албуми, албуми, папирнате фасцикле,
папирнате вешалице за кваке (са шаљивим порукама
и слично); папирнати столњаци, папирнате салвете,
папирнате траке, ситни поклони од папира за
прославе, папирнате кесе за храну, платнене кесе за
храну, папир за умотавање поклона, украсне папирне
кесе за поклоне, књиге, часописи, новине, билтени,
стрипови, сличице, књиге са више завршетака
("одабери своју пустоловину"), књиге са више
завршетака за прославе; књиге с више завршетака
које садрже игре на папиру, књиге са више
завршетака које садрже активности, књиге фикције,
дечје књиге, дечје књиге са активностима, бојанке,
песмарице, картонски сталци исечени у разним
облицима са одштампаним фотографијама или
уметничким делима, штампане слике, глина за
моделовање.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; кошуље,
мајице са кратким рукавима, панталоне, фармерке,
кратке панталоне, доњи веш, боксерице, дуксерице,
џемпери, прслуци, пуловери, спортске јакне,
блејзери, одела, сукње, хаљине, блузе, купаћи
костими, одећа за плажу, бадемантили, пиџаме,
одећа за бебе, спољашња одећа, капути, јакне,
крзнене јакне са капуљачом, ветровке, кабанице,
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6
рукавице, шалови, кравате, каишеви, вунене
рукавице, хулахопке и чарапе, сокне; костими и
маске за ноћ вештица и друге маскараде, који се
продају у вези са таквим догађајима; капе, шешири,
штитници за очи; ципеле, атлетске ципеле, чизме,
папуче, мокасине, сандале.
Кл. 28: играчке, игре, предмети за игру, спортска
роба и опрема; ручни уређаји за играње
електронских игрица осим уређаја прилагођених за
употребу са екраном или монитором за приказ;
лутке; одећа за лутке; намештај за лутке; прибор за
лутке; фигурице за игру; плишане играчке; лутке и
марионете за луткарске представе; играчке за каду;
гумене играчке у облику разних ликова; савитљиве
играчке; играчке на навијање; коцкице за градњу
(играчке); слике за слагање и игрице за мануелно
склапање; акционе фигурице и прибор за њих;
окружења за игру са акционим фигурицама; игре за
прославе; друштвене игре; игре са улогама;
друштвене игре које се играју на табли; акционе
игре; игре са картама; карте за играње; слагалице;
калеидоскопи; змајеви; летећи дискови (фризби);
накит за игру; играчке сатови; табле за пикадо и
друге; играчке аутићи и друга возила и опрема за
њих, играчке возила у којима се може седети или
возити; шатори за игру у затвореном простору; лутке
за руку; играчке банке; играчке за прскање водом;
играчке пиштољи; машине за флипере и друге
игрице у играоницама; лопте за игру; лопте за спорт;
тениски рекети и опрема за тенис; опрема за стони
тенис; палице за голф и опрема за голф; опрема за
безбол; опрема за кошарку; опрема за хокеј; опрема
за фудбал; ролери; клизаљке; скејтбордови; скије за
снег; скије за воду; сноубордови (даске за снег);
даске за скијање на води; даске за једрење
(сурфовање); скутери; све врсте санки и клиска;
тобогани; балони; пињате; љуљашке; опрема за дечја
игралишта; хоби комплети који садрже пластичне
калупе за фигурице, причвршћиваче за фиксирање
калупа за фигурице, и декоративног прибора за
изливене
фигурице;
плутајући
објекти
за
рекреативну употребу, наиме, лопте на надувавање и
и мишићи и друга помагала за пливање за
рекреативну употребу; маске за употребу уз костиме;
ручни уређаји за играње електронских игрица за
употребу са екраном или монитором за приказ;
снежне кугле; декорације за јелку; украси за јелку.
Кл. 35: услуге продаје на мало које се односе на
модне детаље, кожне детаље за ташне, личне украсе
од племенитих метала, драго камење и племените
метале, ешарпе, кравате, каишеве, ташне (које нису
од племенитих метала), одећа, костими, обућа,
покривала за главу, игре и играчке, компјутерске
игре, апарате за компјутерске игре, софтвер за
компјутерске
игре,
образовне
материјале,
сакупљачке предмете, сувенире, накит, декоративне
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магнете, наочаре за очи, подлоге за миш,
канцеларијски материјал, постере, торбе, књиге,
божићне украсе, рубље и платнену робу за употребу
у кухињи и домаћинству, електронску робу широке
потрошње, паковану храну и пића, готову храну и
пића, алкохолне напитке (изузев пива), пива,
безалкохолне напитке, спортске предмете, рамове за
слике, јастуке, ручне сатове, сатове, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер, компјутерске
перифералије, модне детаље од драгоценог метала
(накит), модне детаље у облику накита, модне
детаље од драгог камена (накит), канцеларијски
прибор (изузев намештаја), снимљене компакт
дискове (ЦД) са музиком, снимљене компакт
дискове са музичким представама, снимљене
компакт дискове са садржајем који није музички,
снимљене дигиталне видео дискове (ДВД) са
музиком, снимљене дигиталне видео дискове са
играним филмовима, снимљене дигиталне видео
дискове са садржајем који није музички, снимљене
аудио касете са музиком, снимљене аудио касете са
садржајем који није музички, снимљене видео касете
са музиком, снимљене видео касете са садржајем
који није музички; рекламне услуге; услуге вођења
послова и пословног управљања; тржишна
истраживања; услуге пословног консалтинга и
пословних информација; услуге набавке.
Кл. 38:
услуге телекомуникације; електронски
пренос података, слика и докумената; стриминг
(проток) аудио, видео и аудиовидео садржаја путем
интернета; услуге преноса "видео-на-захтев"; услуге
телевизијског преноса; услуге преноса путем
кабловске телевизије; услуге радио преноса; услуге
подкастинга.
Кл. 41: образовне услуге и услуге разоноде; услуге
обуке; спортске и културне активности; производња,
дистрибуција и презентација аудио и визуелних
радова у облику играних и анимираних филмова и
телевизијских
програма,
пружање
онлајн
информација из области играних и анимираних
филмова, телевизијских програма, и забавног видео
садржаја путем интернета, услуге забаве у виду
видео снимака и слика које приказују игране или
анимиране филмове, који се преносе путем
Интернета и бежичних мрежа за комуникацију и не
могу се преузимати, онлајн журнали, наиме, блогови,
услуге у вези са луна парковима и тематским
забавним парковима, услуге забаве у облику живих
изведби и перформанси, музејске услуге, музејске
услуге у облику путујуће образовне изложбе,
обиласци привремених поставки са водичем.
Кл. 42: компјутерске услуге; компјутерске услуге из
области пружања онлајн вести и информација путем
интернета; услуге онлајн именика, дата база, и
претраживача; хостинг дигиталног садржаја на
интернету; онлајн журнали и блогови; услуге
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одржава ња апликација; пројектовање и развој
компјутерског хардвера и софтвера; услуге
вебсајтова.
Кл. 45:
услуге друштвених мрежа; услуге
консултације.
(111) 71512
(210) Ж- 2015-2010

(181) 11.12.2025.
(220) 11.12.2015.
(151) 10.11.2016.
(732) PharmacoNutrition GmbH, Baarerstrasse 75,
CH-6300 Zug, CH
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

CLARICELL
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати изузев
антибиотика
и
антиинфективних
препарата;
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
медицинске сврхе; дијететске супстанце прилагођене
за медицинску употребу, храна за бебе; фластери,
гипс, материјали за завоје; материјал за пуњење зуба;
зубарски восак; средства за дезинфекцију; препарати
за уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 29:
додаци исхрани у форми протеина.
Кл. 32: пива; минералне и газиране воде и други
безалкохолни напици; воћни напици, воћни сокови;
сирупи и други препарати за припремање пића.
(111) 71513
(210) Ж- 2016-25

(181) 12.01.2026.
(220) 12.01.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

SIMPLYTASTLY
(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер;
апарати за гашење пожара.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
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сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 71514
(210) Ж- 2015-585

(181) 08.04.2025.
(220) 08.04.2015.
(151) 10.11.2016.
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co.,Ltd.), No.2 Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
метални грађевински материјали; металне преносне
грађевине; материјали од метала за железничке
шине; неелектричне жице и каблови од обичног
метала; браварски производи; мали метални
гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала;
сефови; руде; метални поклопци за флаше; метални
затварачи за флаше; обручи за кључеве од обичних
метала; фигурине (статуете) од обичних метала;
амблеми за возила, од метала; игле (гвожђарске);
металне браве, неелектричне; идентификационе
плочице од метала; металне кутије за алат, празне;
каблови од метала, неелектрични; кључеви.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); приборза јело; хладно оружје; бријачи;
маникирски прибор; педикирски прибор; клешта за
нокте; турпије за нокте.' клешта за орашасте
плодове; ручни алат, којим се ручно управља;
секачи; маказе; шрафцигери; прибор за бријање;
насадни кључеви (ручни алат); кључеви за матице
(ручни алат); чекић за разбијање стакла у случају
нужде.
Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре; накит,
бижутерија, драго камење; часовничарски и
хронометријски
инструменти;
колекционарски
метални новац; дугмад за манжетне; сатови, џепни
или ручни; привесци за кључеве (украсни или
обични); украсне игле од драгоцених метала; игле за
кравате; украсне игле од обичног метала; беџеви од
племенитих метала; накит, наиме траке (каишеви) за
ношење кључева, неметалних бочица, беџева.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске
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или кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи;
корице (футроле) за пасоше; држачи списа, докумената
(канцеларијски прибор); омоти (канцеларијски
материјал); календари; папирни подметачи за чаше;
спаја лице за новац; папир за писање; блокови
(канцеларијски материјал); бележнице (нотеси);
притискивачи за папир; постоља за пера и оловке;
држачи оловака; оловке; налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски
прибор);
албуми;
налепнице
(канцеларијски
материјал);
преносиве
слике
(декалкоманије); врећице (коверте, кесе) од папира или
пластике за паковање; налепнице за браник возила.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларкса роба; ранчеви; актовке; футроле за визит
карте; женске ташне; ознаке за пртљаг; торбе за
ношење преко рамена; новчаници; несесери (празни);
футроле за кључеве; торбе за куповину; траке од
коже; ознаке за пртљаг од пластике; ознаке за пртљаг
од метала.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
поклопци за флаше, неметални; чепови за боце,
неметални; вентилатори за личну употребу,
неелектични; столице (седишта); декоративни
јастучићи; душеци; кутије за алат, неметалне; кутије,
дрвене или пластичне; фигурине, статуете од дрвета,
воска, гипса или од пластике; ручна огледала
(тоалетна огледала); регистарске таблице, неметалне;
кућице за кућне љубимце; звонца, која се покрећу уз
помоћ ветра (украсна); изложбене по лице;
прстенови за кључеве, неметални; јастуци.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде;
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; артикли који се
користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено
или полупрерађено стакло (осим стакла које се
користи у грађевинарству); стакларија, порцелан и
грнчарија која није укључена у друге класе; отварачи
за флаше; подметачи за чаше, непапирни и
неплатнени; послужавници за домаћинство; кристал
(стакларија); штапићи за јело; корпе за излет
укључујући
посуђе;
неелектрични
преносни
фрижидери; порцеланске, керамичке, земљане или
стаклене статуете; шоље; посуде за пиће; топлотноизолационе посуде; пластични држачи за боце;
бокали; вазе; прибор за кување, неелектрични; крпе
за чишћење; текстилни прекривачи (навлаке) за
кутије за папирне марамице.
Кл. 24: текстил и текстилни производи који нису
обухваћени другим класама; прекривачи за кревете;
прекривачи за столове; подметачи (стоно платно);
ЗИС / RS / IPO
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пешкири од текстила; барјаци; заставе, које нису од
папира; марамице од текстила; покривачи за
путовање (за крило).
Кл. 25: Каишеви (одећа); капе (покривала за главу);
шешири; визири, штитници од сунца (покривала за
главу); мараме; украсне мараме; шалови; кравате;
комбинезони; радна одела; одећа за мотоциклисте;
јакне (одећа); плетена одећа (одећа); јакне са
капуљачом (паркас); кошуље; полувери; џемпери;
грејачи за врат; манжетне кошуља (одећа); рукавице
(одећа); ципеле.
Кл. 26: чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани;
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; вештачко
цвеће; украсне значке (дугмад); брошеви (модни
детаљ на одећи); шнале за каиш (додаци за одећу);
шнале за ципеле.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке; играчке возила на даљинско
управљање; светлеће и звучне играчке; играчке од
плиша; смањени модели возила; возила играчке;
играчке у облику реплика кацига; направе за
поравнавање земље (прибор за голф); држачи голф
лоптица; торбе за голф, са или без точкова; скије;
лопте за игру; опрема за билијар; пазле; дама (игра);
шах; карте за играње; машине за видео игре.
(111) 71515
(210) Ж- 2016-7

(181) 05.01.2026.
(220) 05.01.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) Stojkov Duško, Kolešino 76, Novo Selo,
Strumica, MK
(740) Андреј Прекајски, Сарајевска 73/18,
11000 Београд
(540)

(531) 25.01.18; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.13
(511) Кл. 30: брашно и производи од житарица, пеци
ва и слаткиши, кондиторски производи, суви колачи,
баклаве, тулумбе, колачи, медењаци, халва, бадем
кондиторски; кекс, кекс Petit Beuггe, слаткиши,
брашно за исхрану, ванила (арома); желеи (воћни
желеи) (кондиторски производи направљени), торте,
колачи, крекери, искристалисани шећер за исхрану,
марципан, производи од млевеног брашна; пиринач
(колачи
од
пиринча),
палачинке,
пастиле
(кондиторски готови производи), пралине, какао,
пецива, пролећне ролнице, кондиторски готови
производи, кикирики кондиторски, слаткиши, бадем
кондиторски, тесто за кекс, колачи, фондант
(кондиторски направљени производи), колачи за чај;
чоколада, шербет (залеђени), шећер.
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Кл. 35:
дистрибуција; дистрибуција производа;
дистрибуција рекламног и пропагандног материјала;
рекламирање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови.
(111) 71516
(210) Ж- 2016-11

(181) 06.01.2026.
(220) 06.01.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) "Књаз Милош" а.д. , Јужна индустријска зона
бб, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 03.07.05; 03.07.24; 29.01.12
(591) црна, жута.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 32:
пиво; минералне и содне воде и
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
енергетски напици; сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 71517
(210) Ж- 2016-10

(181) 06.01.2026.
(220) 06.01.2016.
(151) 10.11.2016.
(732) "Књаз Милош" а.д. , Јужна индустријска зона
бб, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 03.07.05; 27.05.02; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.14
(591) црна, бела, црвена, жута.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 32:
пиво; минералне и содне воде и
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
енергетски напици; сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
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(111) 71518
(210) Ж- 2015-2090

(181) 24.12.2025.
(220) 24.12.2015.
(151) 14.11.2016.
(732) Маја Чобанов, Мише Димитријевића 80,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.13.08; 24.01.15; 24.01.17; 26.13.01; 27.01.01; 27.05.01
(511) Кл. 14: накит, нарочито минђуше, огрлице,
наруквице, прстење.
Кл. 20: намештај, нарочито софе, столице, хоклице,
клупе, полице, ормани, комоде, кревети, кутије,
сандуци, чивилуци, зидни барови, огледала, рамови
за слике, оквири, гарнишне.
Кл. 25: обућа, покривала за главу, нарочито качкети,
шешири, капе, одећа, нарочито мајице, дуксеви, џемпери,
каишеви, кошуље, панталоне, фармерице, шорцеви,
хаљине, сукње, униформе, јакне, прслуци, трегери.
(111) 71519
(210) Ж- 2015-2147

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 14.11.2016.
(732) Oliver Orčić, Mačvanska 10, 24000 Subotica, RS
(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000 Београд
(540)

(531) 27.01.02; 27.05.17; 27.05.21
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, кофери и путне
торбе, путни комплети, торбе, спортске торбе,
школске торбе, ловачке торбе, ранчеви, ранчеви за
лов, ранчеви за планинарење, ранчеви за камповање,
џепни новчаници, кишобрани и сунцобрани.
Кл. 25: одећа, покривала за главу, каишеви.
(111) 71520
(210) Ж- 2016-133

(181) 27.01.2026.
(220) 27.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) Bratislav Jugović, Bogdana Teofilovića 57,
32000 Čačak, RS
(740) Ђорђе Ж. Никић, адвокат, Београдска 51/2,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 1: смеша за гашење ватре.
Кл. 11: апарати за грејање.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални); чврсте
неметалне цеви за грађевине.
Кл. 36: финансијске услуге.
(111) 71524
(210) Ж- 2016-95

(531) 06.01.02; 06.03.11; 24.03.07; 25.01.06; 25.01.15;
28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, крем, златна, црна, црвена.
(511) Кл. 16:
бележнице, штампане ствари,
календари, блокови, оловке, постери.
Кл. 21: стаклене флаше, кригле, отварачи за флаше,
шоље, магнети.
Кл. 32: пиво.
(111) 71521
(210) Ж- 2016-1027

(181) 07.06.2026.
(220) 07.06.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) АГРОАРМ ДОО, Батајнички друм 267 б,
11080 Београд-Земун, RS
(540)

MONTANA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 71522
(210) Ж- 2016-1031

(181) 07.06.2026.
(220) 07.06.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) АГРОАРМ ДОО, Батајнички друм 267 б,
11080 Београд-Земун, RS
(540)

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

AVACCO
(511) Кл. 1:
хемикалије које се користе у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито
препарати за јачање биљака, хемијски и/или
биолошки препарати за контролу стреса код биљака,
препарати за регулисање раста биљака, хемијски
препарати за третирање семена, површински-активна
средства, природне или вештачке хемикалије које се
користе као сексуални мамци или агенси за
збуњивање инсеката.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 71525
(210) Ж- 2016-96

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

PIOLI

NEXIRAM
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 71523
(210) Ж- 2015-2133

(181) 30.12.2025.
(220) 30.12.2015.
(151) 14.11.2016.
(732) Volcano refractory bricks and monolitic d.o.o.
Zrenjanin, dvanaeste vojvođanske brigade 11, Zrenjanin, RS
(740) Урош М. Марковић, Таковска 9, 11103 Београд 4
(540)

(511) Кл. 1: Хемикалије које се користе у пољопривреди,
хортикултури и шумарству, нарочито препарати за
јачање биљака, хемијски и/или биолошки препарати за
контролу стреса код биљака, препарати за регулисање
раста биљака, хемијски препарати за третирање семена,
површински-активна средства, природне или вештачке
хемикалије које се користе као сексуални мамци или
агенси за збуњивање инсеката.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 71526
(210) Ж- 2016-93

(531) 01.15.05; 13.03.01; 26.01.16; 27.05.13; 29.01.13
(591) црвена, црна, бела.
(526) na reči Šamot
ЗИС / RS / IPO

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
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(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

BRIVELA
(511) Кл. 1: хемикалије које се користе у пољопривреди,
хортикултури и шумарству, нарочито препарати за
јачање биљака, хемијски и/или блолошкл препарати за
контролу стреса код биљака, препарати за регулисање
раста биљака, хемијски препарати за третирање семена,
површински-активна средства, природне или вештачке
хемикалије које се користе као сексуални мамци или
агенси за збуњивање инсеката.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

средства, природне или вештачке хемикалије које се
користе као сексуафни мамци или агенси за
збуњивање инсеката.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 71529
(210) Ж- 2015-2026

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 14.11.2016.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P.O.BOX:
(309), Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 71527
(210) Ж- 2016-94

PAMOVA
(511) Кл. 1:
хемикалије које се користе у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито
препарати за јачање биљака, хемијски и/или
биолошки препарати за контролу стреса код биљака,
препарати за регулисање раста биљака, хемијски
препарати за третирање семена, површинскиактивна- средства, природне или вештачке
хемикалије које се користе као сексуални мамци или
агенси за збуњивање инсеката.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 71528
(210) Ж- 2016-92

(181) 19.01.2026.
(220) 19.01.2016.
(151) 14.11.2016.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

ELIGA
(511) Кл. 1:
хемикалије које се користе у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито
препарати за јачање биљака, хемијски и/или
биолошки препарати за контролу стреса код биљака,
препарати за регулисање раста биљака, хемијски
препарати за третирање семена, површински-активна
226

(531) 01.15.11; 02.05.06; 25.03.25; 27.05.24
(526) na reči Cozy
(511) Кл. 5: пелене; пелене за једнократну употребу;
пелене за бебе; хигијенске пелене и салвете;
непромочиве хигијенске гаћице; производи за
женску хигијену, као што су дневни улошци,
хигијенски улошци и тампон, хигијенске гаћице,
интерлабијални улошци за женску хигијену, гаћице
за женску хигијену, пелене и улошци за
инконтиненцију; саниратни убруси; санитарни
пешкири; влажне марамице за хигијенске сврхе.
(111) 71530
(210) Ж- 2015-1473

(181) 07.09.2025.
(220) 07.09.2015.
(151) 15.11.2016.
(732) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih
proizvoda Bambi a.d., Đure Đakovića bb,
12000 Požarevac, RS
(740) Иван Тодоровић, адвокат, Максима Горког 52, Београд
(540)

(531) 08.01.15; 11.01.03; 11.03.04; 11.03.07; 27.05.13
(526) Bakin kolač
(511) Кл. 30: колач.

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права
у периоду 01.04.2016. – 15.05.2016. године:
Жиг рег. бр. 11097 чији је носилац Inlas
Holding S.À.R.L., 46A, Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: 176 769, LU, престао је да важи
дана 2.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 16755 чији је носилац Glaxo
Group Limited, a British company, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB,
престао је да важи дана 18.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 16784 чији је носилац
ASTRAZENECA UK LIMITED, 15 Stanhope Gate,
London W1Y 6LN, England, GB, престао је да важи
дана 18.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28808 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, RS, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28809 чији је носилац GALENIKA a.d.,
Beograd, Batajnički drum b.b., RS, престао је да важи
дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28810 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28811 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28812 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28813 чији је носилац
GALENIKA A.D., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
RS, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28814 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 1.4.2016. године.

ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 28815 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28816 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, RS, престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28820 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 15.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 28821 чији је носилац Zoran
Miljković, Josipa Kulundžića 27, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 15.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 39807 чији је носилац
Фармацеутско-хемијска
индустрија
"Здравље"
акционарско друштво, Лесковац, Влајкова 199, YU,
престао је да важи дана 19.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41439 чији је носилац NIGRAF,
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
MARKETING I KONSALTING, D.O.O., BEOGRAD, POP
LUKINA 4, YU, престао је да важи дана 23.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41472 чији је носилац ADALARM, SERVIS ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I
INSTALIRANJE UREĐAJA ZA DETEKCIJU, VL.
SUZOVIĆ MILICA, BEOGRAD, BORSKA 94d, YU,
престао је да важи дана 23.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41478 чији је носилац SPRINT
COMMUNICATIONS COMPANY L.P., 8140 WARD
PARKWAY, KANSAS CITY, MISSOURI 64131, US,
престао је да важи дана 23.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41554 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 10.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41555 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 10.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41557 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 10.4.2016. године.
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Жиг рег. бр. 41632 чији је носилац ADALARM, SERVIS ZA OPRAVKU, ODRZAVANJE I
INSTALIRANJE UREDJAJA ZA DETEKCIJU SUZOVIC MILICA, Beograd-Rakovica, Borska 94d,
YU, престао је да важи дана 23.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41976 чији је носилац CALVIN
KLEIN TRADEMARK TRUST, RODNEY SQUARE
NORTH, 1100 NORTH MARKET STREET,
WILMINGTON, DE 19890, US, престао је да важи
дана 24.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41633 чији је носилац Paradox
Security Systems Ltd./Systemes De Securite Paradox
Ltee, 780 Industriel Boulevard, St-Eustache, Montreal,
Quebec, Canada J7R 5V3, CA, престао је да важи дана
19.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41978 чији је носилац HENKEL
SRBIJA DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 383,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 10.5.2016.
године.

Жиг рег. бр. 41772 чији је носилац SOKO
ŠTARK,
PREDUZEĆE
ZA
PROIZVODNJU
KONDITORSKIH PROIZVODA SA P.O. and
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda "SOKO-NADA ŠTARK", BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 249, YU and 11000 Beograd,
Kumodraška 249, RS, престао је да важи дана
4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41773 чији је носилац SOKO
ŠTARK,
PREDUZEĆE
ZA
PROIZVODNJU
KONDITORSKIH PROIZVODA SA P.O. and
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda "SOKO-NADA ŠTARK", BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 249, YU and 11000 Beograd,
Kumodraška 249, RS, престао је да важи дана
4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 41803 чији је носилац SOKO
ŠTARK,
PREDUZEĆE
ZA
PROIZVODNJU
KONDITORSKIH PROIZVODA SA P.O. and
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda "SOKO-NADA ŠTARK", BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 249, YU and 11000 Beograd,
Kumodraška 249, RS, престао је да важи дана
4.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 42019 чији је носилац
MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD,
FREDERIKS ALLE 22, 8000 ARHUS C., DK, престао
је да важи дана 29.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 42081 чији је носилац G.I.C.A., P.O.,
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA
VELIKO I MALO and Preduzeće za proizvodnju, trgovinu
na veliko i malo G.I.C.A. d.o.o., NIŠ, BULEVAR LENJINA
T.C. ZONA III, YU and Niš, Pantelejska 77, YU, престао је
да важи дана 6.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 42330 чији је носилац DAN
CAKE A/S, HJORTSVANGEN 15, 7323 GIVE, DK,
престао је да важи дана 1.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 42331 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda "SOKONADA ŠTARK", 11000 Beograd, Kumodraška 249, RS,
престао је да важи дана 4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 43470 чији је носилац
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA
"ZDRAVLJE"AKCIONARSKO
DRUŠTVO,
VLAJKOVA 199, 16 000 LESKOVAC, CS, престао је
да важи дана 1.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41806 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, 345 PARK AVENUE,
NEW YORK, N. Y. 10154, US, престао је да важи
дана 11.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 43474 чији је носилац
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA
"ZDRAVLJE"
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
,
VLAJKOVA 199, 16 000 LESKOVAC, CS, престао је
да важи дана 1.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41926 чији је носилац
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA
"ZDRAVLJE"
AKCIONARSKO
DRUŠTVO,
VLAJKOVA 199, 16 000 LESKOVAC, CS, престао је
да важи дана 1.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 50964 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 6.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 41929 чији је носилац
ORBCOMM GLOBAL, L.P., 21700 ATLANTIC
BOULEVARD, DULLES, VIRGINIA 20166, US,
престао је да важи дана 24.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 51031 чији је носилац SLAVICAPARAFARM AD za proizvodnju i promet sapuna,
kozmetike i parafarmaceutskih proizvoda, Put JNA 58,
24000 Subotica, YU, престао је да важи дана
10.4.2016. године.
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Жиг рег. бр. 51287 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 11.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 51473 чији је носилац SLAP
GROUP-fabrika u Čačku AD, Ustanička 128 Beograd,
RS, престао је да важи дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52611 чији је носилац LG
Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KOREA, KR, престао је да важи дана 6.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52613 чији је носилац Praktiker
Deutschland GmbH, Am Tannenwald 2, 66459 Kirkel,
DE, престао је да важи дана 6.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52615 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52616 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52617 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52618 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52619 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, ul.
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52620 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52621 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
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Жиг рег. бр. 52622 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52623 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52624 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana ^avi}a 1, Zagreb, Hrvatska, HR, престао је да
важи дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52625 чији је носилац ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića br. 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52626 чији је носилац ZVIJEZDA,
deoničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Marijana Čavića 1, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52627 чији је носилац Goran
Sovtić, Пролетерске Солидарности бр. 11, 11070
Нови Београд, RS, престао је да важи дана 7.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52630 чији је носилац Campbell
Soup Company, Campbell Place, Camden, New Jersey
08103-1799, US, престао је да важи дана 13.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52631 чији је носилац EXOTICA
EXPORT-IMPORT D.O.O., Viline Vode bb, Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52644 чији је носилац NOBEL
ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Barbaros Bulvari No : 76-78 Besiktas / Istanbul, TR,
престао је да важи дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52676 чији је носилац NOBEL
ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Barbaros Bulvari No : 76-78 Besiktas / Istanbul, TR,
престао је да важи дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52704 чији је носилац SOCIÉTÉ
DES PRODUITS NESTLÉ S.A. , Vevey, Switzerland,
CH, CH, престао је да важи дана 5.5.2016. године.
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иг рег. бр. 52706 чији је носилац Melfort
Limited, "Somerton", Cross Avenue, Blackrock Co.
Dublin, IE, престао је да важи дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52724 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Alee 140, 53113 Bonn ,
DE, престао је да важи дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52707 чији је носилац
STANDARD SNACKS S.R.L., Str. Fabrica de Glucoza,
nr.7,et.2, sector 2, Bucuresti, RO, престао је да важи
дана 8.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52725 чији је носилац Društvo za
unutrašnju i spoljnu trgovinu "EUROPEN" d.o.o.
Beograd, Beograd, Trg Republike br. 3, RS, престао је
да важи дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52710 чији је носилац THE
COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US, престао је да важи дана
28.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52726 чији је носилац MODNI
STIDIO "SEVN" Sadik Habibović , Novi Pazar ul
Koste Racina 26, RS, престао је да важи дана 8.5.2016.
године.

Жиг рег. бр. 52711 чији је носилац
ORGACHIM JSC, 21, Treti Mart blvd. Rousse, BG,
престао је да важи дана 25.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52733 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Alee 140, 53113 Bonn ,
DE, престао је да важи дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52714 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52736 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Alee 140, 53113 Bonn ,
DE, престао је да важи дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52715 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52738 чији је носилац
FIDELINKA-KONDITORSKI PROGRAM DOO ,
Vojvode Putnika 1, Novi Sad, RS, престао је да важи
дана 5.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52717 чији је носилац Dr. med.
Momir Dunjić, Južni Bulevar br. 20, Beograd, RS,
престао је да важи дана 4.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52718 чији је носилац Samostalna
limarska radnja "LIMBAD", Mali Iđoš, Kudeljarska
15/a, RS, престао је да важи дана 28.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52719 чији је носилац PROTEKS SZR,
Valjevo, Beogradski put bb Popučke Valjevo Živanović
Miloš, RS, престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52720 чији је носилац The North
Face Apparel Corp. (Delaware corporation), 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US,
престао је да важи дана 4.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52749 чији је носилац KRAŠ,
PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., Ravnice 48,
10000 Zagreb, HR, престао је да важи дана 26.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52750 чији је носилац KRAŠ,
PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., Ravnice 48,
10000 Zagreb, HR, престао је да важи дана 26.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52751 чији је носилац Radnja za
trgovinsku i ugostiteljsku delatnost kafe picerija
"KAKTUS" Milošević Aleksandra, 9. Brigade 23b, Niš,
RS, престао је да важи дана 26.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52721 чији је носилац DAW SE,
Rossdörfer, Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE, престао
је да важи дана 4.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52752 чији је носилац Fabrika ulja
i proteina BIOPROTEIN Beograd, Bulevar Nikole Tesle
30a, 11080 Zemun, RS, престао је да важи дана
3.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52723 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinua na veliko i malo G.I.C.A.
d.o.o., Niš, Pantalejska 77, RS, престао је да важи дана
4.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 52753 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
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Жиг рег. бр. 52797 чији је носилац Goodyear
Dunlop Tyres UK Limited, Tyre Fort 88-98, Wingfoot
Way, Birmingham B24 9HY, UK, престао је да важи
дана 11.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52800 чији је носилац KOVING
d.o.o., 11070 Novi Beograd, Pariske Komune 24, RS,
престао је да важи дана 13.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52801 чији је носилац Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,,
US, престао је да важи дана 13.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52804 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 14.4.2016. године.

Ж
Жиг рег. бр. 52840 чији је носилац Duff Co
International - u stečaju, Milutina Ivkovića 2a, Beograd,
RS, престао је да важи дана 28.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52841 чији је носилац Duff Co
International - u stečaju, Milutina Ivkovića 2a, Beograd,
RS, престао је да важи дана 28.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52842 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52848 чији је носилац SOCIETE
GENERALE YUGOSLAV BANK a.d., Vladimira
Popovića 6, Beograd, RS, престао је да важи дана
11.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52805 чији је носилац Nextiraone,
LLC, A Delaware Limited Liability Company, 2800
South Post Oak Boulevard, Houston, Texas US 77056,
US, престао је да важи дана 19.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52852 чији је носилац Rajković
Milena, Djordja Jovanovića 21. 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 7.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52806 чији је носилац THE
PROCTER & GAMBLE COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, US,
престао је да важи дана 14.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52853 чији је носилац "BANJA
KOMERC" doo Export-import i trgovina na veliko i
malo, selo Banja, Aranđelovac, RS, престао је да важи
дана 14.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52807 чији је носилац "SANOMA
MAGAZINES SMG" DOO, Đorđa Vajferta 78,
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.4.2016.
године.

Жиг рег. бр. 52854 чији је носилац SUZANA
RADIVOJEVIĆ ŠURJANAC, S. Miletića 54, 26340
Bela Crkva, RS, престао је да важи дана 14.4.2016.
године.

Жиг рег. бр. 52808 чији је носилац "SANOMA
MAGAZINES SMG" DOO, Đorđa Vajferta 78,
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.4.2016.
године.

Жиг рег. бр. 52855 чији је носилац "NS -PHARM"
DOO, Đorđa Zličića 12. Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 7.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 52809 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52832 чији је носилац Pure Source.
Inc, 9750 N.W. 17 th Streeet Miami, FL 33172, US,
престао је да важи дана 3.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52833 чији је носилац Luigino
Badioli, Down Street 23. flat 4. London W 1J7AR , UK,
престао је да важи дана 4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52834 чији је носилац Luigino
Badioli, Down Street 23, flat 4, London W1J7AR, UK,
престао је да важи дана 4.4.2016. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 52865 чији је носилац Rodić M&B
Trgovina d.o.o. u stečaju, Temerinski put 50, Novi Sad,
RS, престао је да важи дана 4.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52866 чији је носилац Rodić M&B
Trgovina d.o.o. u stečaju, Temerinski put 50, Novi Sad,
RS, престао је да важи дана 4.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 52868 чији је носилац Research In
Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
N2L 3W8, CA, престао је да важи дана 8.5.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52874 чији је носилац DEUTSCHE
TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113
Bonn, Germany, DE, престао је да важи дана 8.5.2016.
године.
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Жиг рег. бр. 52886 чији је носилац
NINTENDO CO. Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan, JP, престао је да
важи дана 3.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52916 чији је носилац "LOUNGE"
SUR kafe bar , Zmaj Jovina 10. 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52918 чији је носилац Petrović
Dejan, Kneza Lazara 8/3 15000 Šabac, RS, престао је
да важи дана 3.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52955 чији је носилац SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.,
Osijek, Matije Gupca 2, HR, престао је да важи дана
20.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52963 чији је носилац
AGROSEME a.d., Kralja Petra I broj 5, 22000 Sremska
Mitrovica, RS, престао је да важи дана 10.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 52965 чији је носилац
PROIZVODNO
TRGOVINSKO
PREDUZEĆE
MATEJIĆ 92 DOO, Mihajlovac, Smederevo, RS,
престао је да важи дана 10.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52966 чији је носилац "NSPHARM" DOO, Đorđa Zličića 12 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52967 чији је носилац "NS-PHARM"
DOO, Đorđa Zličića 12, Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 7.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52968 чији је носилац Zoran
Miljković, Josipa Kulundžića 27, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 12.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52969 чији је носилац 8G d.o.o.
Beograd, Stanoja Glavaša 36, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 14.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52970 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i promet obuće i kožne galanterije
"VUMO", XXV Nova br. 73, Ugrinovci, RS, престао је
да важи дана 19.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 52989 чији је носилац TUP
"RODIĆ M&B CO", Kula industrijska zona bb 25230,
RS, престао је да важи дана 4.5.2016. године.
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Жиг рег. бр. 53033 чији је носилац VIVA
OPTIQUE, INC., korporacija organizovana po propisima
države New Jersey, 3140 Route 22 West, Somerville,
New Jersey 08876, US, престао је да важи дана
3.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53063 чији је носилац SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A. , CH-1800 Vevey, CH,
престао је да важи дана 10.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53068 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC. a Connecticut Corporation, Eastern
Point Road, Groton, Connecticut 06340, S.A.D., US,
престао је да важи дана 9.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53078 чији је носилац "ROYAL
COLOR" d.o.o., Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge, 11080 Београд, Марка Орешковића 7, RS,
престао је да важи дана 9.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53079 чији је носилац "BREM
BIGAR " d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i promet
modne konfekcije, Ul Nemanjina bb 11323 Veliko
Orašje, RS, престао је да важи дана 10.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53154 чији је носилац Matija
KRAMAR, Sebenje 21/a, 4294 Križe, SI, престао је да
важи дана 5.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53177 чији је носилац
BEIERSDORF AG, UNNASTRASSE 48, 20253
HAMBURG, DE, престао је да важи дана 20.4.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53262 чији је носилац "VIŠA
KOŠARKAŠKA ŠKOLA", Sazanova br. 83, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 12.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53265 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 12.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53270 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, trgoviju i usluge MEDIA DOO eksportimport Skopje, ul. Mitropolit Teodosij Gologanov br.
59/1/6-15, Skoplje, MK, престао је да важи дана
9.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53272 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju procesora, promet roba i usluga "ITF
COMMUNICATIONS" D.O.O., Cara Lazara 44, 36000
Kraljevo, RS, престао је да важи дана 11.5.2016.
године.
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Жиг рег. бр. 53273 чији је носилац "DOMA
NEKRETNINE" d.o.o., Beograd, Beogradska 26, RS,
престао је да важи дана 12.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53303 чији је носилац Samostalna
zanatska krojačka radnja-modni studio "Nensy fashion",
osnivač Nićetin Nevena, Durmitorska 5/25, Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53310 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53311 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53314 чији је носилац
STANDARD SNACKS S.R.L., Str. Fabrica de Glucoza,
nr.7,et.2, sector 2, Bucuresti, RO, престао је да важи
дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53322 чији је носилац HALCOR
METAL WORKS S.A., Mesogeion Ave. 2-4, Atina,,
GR, престао је да важи дана 5.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53328 чији је носилац RU METAL
TRADE D.O.O., Karađorđeva 73, 22400 Ruma, RS,
престао је да важи дана 4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53464 чији је носилац Foster's
Europe Pty Limited, 77 Southbank Boulevard,
Southbank, Victoria, 3006, Australia, AU, престао је да
важи дана 28.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53503 чији је носилац Ivan Bon
and Edi Bon, Vjekoslava Kovača 4, Beograd, RS and
Vjekoslava Kovača 4, Beograd, RS, престао је да важи
дана 12.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53529 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53530 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
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Жиг рег. бр. 53531 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53532 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53533 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53554 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53555 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53556 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53557 чији је носилац FABRIKA
STOČNE HRANE FSH JABUKA AD PANČEVO,
Kolonija industrije skroba, Pančevo, RS, престао је да
важи дана 25.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53560 чији је носилац
NINTENDO CO. Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan, JP, престао је да
важи дана 3.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 53633 чији је носилац DOO
TIFFANY PRODUCTION ČAČAK, Moravska 12,
Čačak, RS, престао је да важи дана 26.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53653 чији је носилац SKKR
"BAGREMOV HLAD", Saćirović Ramiz, Bajevica,
Novi Pazar, RS, престао је да важи дана 4.5.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53655 чији је носилац Akcionarsko
društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda SOKONADA ŠTARK"", Kumodraška 249, Beograd, RS,
престао је да важи дана 3.5.2016. године.

233

Ж

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

Жиг рег. бр. 53660 чији је носилац The North
Face Apparel Corp. (Delaware corporation), 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US,
престао је да важи дана 4.5.2016. године.

Жиг рег. бр. 54737 чији је носилац Morse
Automotive Corporation, 4130 South Morgan Street,
Chicago, Illinois 60609, US, престао је да важи дана
4.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 53794 чији је носилац Industrija
piva i sokova "Trebjesa" A.D., Nikšić, Njegoševa 18,
ME, престао је да важи дана 18.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 54738 чији је носилац Morse
Automotive Corporation, 4130 South Morgan Street,
Chicago, Illinois 60609, US, престао је да важи дана
4.4.2016. године.

Жиг рег. бр. 53804 чији је носилац PREDUZEĆE
ZA PRUŽANJE USLUGA "PROJEKTINOVA" d.o.o., Čiče
Romanijskog 14, Beograd, RS, престао је да важи дана
20.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 53956 чији је носилац
"MANFORD IP" d.o.o., Trg Republike br. 3/5, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 5.5.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53957 чији је носилац
"MANFORD IP" d.o.o., Trg Republike br. 3/5, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 5.5.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53958 чији је носилац
"MANFORD IP" d.o.o., Trg Republike br. 3/5, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 5.5.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54254 чији је носилац NOBEL
ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Barbaros Bulvari No : 76-78 Besiktas / Istanbul, TR,
престао је да важи дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 54364 чији је носилац SCJ EurAFNE
Ltd., Frimley Green, Camberley, Surrey GU167 AJ, GB,
престао је да важи дана 20.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 54415 чији је носилац Morse
Automotive Corporation, 4130 South Morgan Street,
Chicago, Illinois 60609, US, престао је да важи дана
4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 54645 чији је носилац
PREDUZEĆE
ZA
PRUŽANJE
USLUGA
"PROJEKTINOVA"
D.O.O.
BEOGRAD,
Čiče
Romanijskog 14, Beograd, RS, престао је да важи дана
18.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 54698 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "DOMING" d.o.o., Beograd,
Vodovodska br. 164E, RS, престао је да важи дана
8.5.2016. године.
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Жиг рег. бр. 54739 чији је носилац Morse
Automotive Corporation, 4130 South Morgan Street,
Chicago, Illinois 60609, US, престао је да важи дана
4.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 54985 чији је носилац
STANDARD SNACKS S.R.L., Str. Fabrica de Glucoza,
nr.7,et.2, sector 2, Bucuresti, RO, престао је да важи
дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 55795 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn ,
DE, престао је да важи дана 5.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 55796 чији је носилац Deutsche Telekom
AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn , DE,
престао је да важи дана 5.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 55963 чији је носилац Research In
Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L
3W8, CA, престао је да важи дана 8.5.2016. године.
Жиг рег. бр. 56128 чији је носилац SOCIETE
GENERALE YUGOSLAV BANK a.d., Vladimira
Popovića 6, Beograd, RS, престао је да важи дана
13.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 56279 чији је носилац Industrija
piva i sokova "Trebjesa" AD, Njegoševa 18, Nikšić, ME,
престао је да важи дана 18.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 56436 чији је носилац Preduzeće za
spoljnu i unutrašnju trgovinu "MD INTERNATIONAL"
D.O.O., Žorža Klemansoa 39, 11 000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 18.4.2016. године.
Жиг рег. бр. 62353 чији је носилац
DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-Allee
140, D-53113 Bonn, DE, престао је да важи дана
10.4.2016. године.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 01.10.2016. до 15.11.2016.године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег.број 13760
промењена је у Huntsman International LLC, 10003
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, US;
Име или адреса носиоца жига рег.број 13760
промењена је у Rhodia Consumer Specialties Limited,
210/222 Hagley Road, West Oldbury, Warley, West
Midlands B68 ONN, GB;

Име или адреса носиоца жига рег.број 50478
промењена је у "UNIKOM" d.o.o., Македонска 2а,
11080 Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 51548
промењена је у Pharmacia & Upjohn Company LLC,
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US;
Име или адреса носиоца жига рег.број 51804
промењена је у SIDENOR HOLDINGS SOCIETE
ANONYME, 2-4 Mesogeion Avenue, Athens, GR;

Име или адреса носиоца жига рег.број 17612
промењена је у Hanes IP Europe S.à.r.l., Atrium
Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, LU;

Име или адреса носиоца жига рег.број 51856
промењена је у AGRIMATCO DOO NOVI SAD,
Народног фронта 73/I, 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса носиоца жига рег.број 17761
промењена је у АVENTISUB LLC , 3711 Kennett
Pike, Suite 200 Greenville , Delaware 19807 , US;

Име или адреса носиоца жига рег.број 51857
промењена је у AGRIMATCO DOO NOVI SAD,
Народног фронта 73/I , 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса носиоца жига рег.број 39670
промењена је у HEMOFARM A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300
Вршац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег.број 52639
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No: 14, Umraniye 34768, TR;

Име или адреса носиоца жига рег.број 42076
промењена је у BSN medical Limited, East Yorkshire
HU10 6FE, Willerby, Hull, US;

Име или адреса носиоца жига рег.број 52641
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No: 14, Umraniye 34768, TR;

Име или адреса носиоца жига рег.број 43516
промењена је у Discovery Communications, LLC ,
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910,
US;
Име или адреса носиоца жига рег.број 43878
промењена је у Panadol GmbH, Bussmatten 1, 77815
Buehl, DE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 49541
промењена је у АVENTISUB LLC , 3711 Kennett
Pike, Suite 200 Greenville , Delaware 19807 , US;
Име или адреса носиоца жига рег.број 49554
промењена је у SIDENOR HOLDINGS SOCIETE
ANONYME, 2-4 Mesogeion Avenue, Athens, GR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 50403
промењена је у SIDENOR HOLDINGS SOCIETE
ANONYME, 2-4 Mesogeion Avenue, Athens , GR;
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Име или адреса носиоца жига рег.број 52643
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 52645
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No: 14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 52647
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No: 14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 53099
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14 , Umraniye 34768, TR;
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Име или адреса носиоца жига рег.број 53393
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 53496
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 54118
промењена је у Al - Fakher For Tobacco Trading &
Agencies Co. Ltd., P.O. Box 911145, Amman 11191, JO;
Име или адреса носиоца жига рег.број 54274
промењена је у TGI Friday`s of Minnesota, Inc.
(Minnesota corporation), 19111 North Dallas Parkway,
Suite 165, Dallas, Texas 75287, US;
Име или адреса носиоца жига рег.број 54729
промењена је у "STREAM" d.o.o. , Антифашистичке
борбе 23, 11070 Нови Београд , RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 54778
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, Umraniye 34768, TR, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 54968
промењена је у AGRIMATCO DOO NOVI SAD,
Народног фронта 73/I, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56147
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S. , Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, , Umraniye 34768, TR, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56671
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory , 26/1 B-4102 Ougree Belgium , BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56873
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56874
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56875
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 56876
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory , 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
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Име или адреса носиоца жига рег.број 57149
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory , 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 58027
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 58028
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 61766
промењена је у SIDENOR HOLDINGS SOCIETE
ANONYME, 2-4 Mesogeion Avenue, Athens, GR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 62238
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 63219
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 63683
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14 , Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 63763
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S., Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 63765
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET A.S. , Saray Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz
Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 65463
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 65682
промењена је у X.AR. STUDIO DOO, Цара Душана
76, III спрат, стан 29, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 66422
промењена је у NUANCE GROUP DOO, Цара
Душана 76, III спрат, стан 29, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 66507
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
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Име или адреса носиоца жига рег.број 67098
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, , Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 67099
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 67100
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 67314
промењена је у NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, TR;
Име или адреса носиоца жига рег.број 68936
промењена је у Arysta LifeScience Benelux, Rue de
Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70243
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5 ,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70572
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70586
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70587
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70590
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70597
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег.број 70655
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70737
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Име или адреса носиоца жига рег.број 70827
промењена је у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Николе Тесле 5,
23300 Кикинда, RS;
Промена пренос права
За жиг бр. 242 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 6429 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, England, UK;
За жиг бр. 6972 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 7006 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127 , US;
За жиг бр. 13738 извршен је пренос на
Resolution Research Nederland B.V. , Vondelingenweg
601, 3196 KK Vondelingenplaat RT, Zuid-Holland , NL;
За жиг бр. 13760 извршен је пренос на
Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt
Lake City, Utah S4108, US;
За жиг бр. 16617 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 16618 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
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За жиг бр. 16619 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 16861 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 16915 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 17380 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 17598 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 17761 извршен је пренос на
АVENTIS HOLDINGS INC. , 3711 Kennett Pike, Suite
200 Greenville,, Delaware 19807, US;
За жиг бр. 17761 извршен је пренос на
АVENTISUB INC., 3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville, Delaware 19807, US;
За жиг бр. 18861 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC,
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, US;
За жиг бр. 21224 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 21678 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;
За жиг бр. 26146 извршен је пренос на Bodegas
Fundador S.L., Avenida Del Presidente Carmona N.10,
Madrid, Spain 28020, ES;
За жиг бр. 28095 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 29449 извршен је пренос на Bodegas
Fundador S.L., Avenida Del Presidente Carmona N. 10,
Madrid, Spain 28020, ES;
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За жиг бр. 29663 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 30066 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 30907 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 31598 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 33161 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 35928 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;
За жиг бр. 35930 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 37293 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 37316 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 37317 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 38039 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 39607 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC,
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, US;
За жиг бр. 39925 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
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За жиг бр. 40473 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, d.o.o., Količevo 2, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 40475 извршен је пренос на HELIOS
Domžale , Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 40715 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 41566 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC,
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Willmington, Delaware, 19808, US;
За жиг бр. 41608 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;
За жиг бр. 41700 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, UK;
За жиг бр. 41782 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 41997 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 42055 извршен је пренос на Ghost
Fragrances Limited , Amertrans park, Bushey Mill Lane,
Watford, Herts, WD24 7 JG, UK;
За жиг бр. 42248 извршен је пренос на DELTA
S.A. Industrial and Commercial Company of Food
Products (DELTA FOOD S.A.), 23rd km of National
Road Athens-Lamia , Agios Stefanos, Attica, GR;
За жиг бр. 42274 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 42716 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 42739 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
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За жиг бр. 42840 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 42949 извршен је пренос на HELIOS
Domžale , Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 42982 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 42983 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;
За жиг бр. 43109 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;
За жиг бр. 43110 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 43111 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 43113 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 43127 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK;
За жиг бр. 43144 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 43166 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 43167 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 43209 извршен је пренос на HELIOS
Domžale , Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
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За жиг бр. 43210 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;

За жиг бр. 45631 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 43337 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK;

За жиг бр. 45876 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, UK;

За жиг бр. 43378 извршен је пренос на DELTA
S.A. Industrial and Commercial Company of Food
Products (DELTA FOODS S.A.), 23rd km of National
Road Athens-Lamia, Agios Stefanos, Attica, GR;

За жиг бр. 45888 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, UK;

За жиг бр. 43519 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 45889 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, UK;

За жиг бр. 43817 извршен је пренос на DELTA
S.A. Industrial and Commercial Company of Food
Products (DELTA FOODS S.A.), 23rd km of National
Road Athens-Lamia, Agios Stefanos, Attica, GR;
За жиг бр. 43878 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB;
За жиг бр. 44071 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 44204 извршен је пренос на Novartis
Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH;
За жиг бр. 44221 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 44246 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, Količevo 2, p.p. 127 , 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 44491 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, Količevo 2, p.p. 127, , 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 45326 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park, One
Gillette Park , Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 45458 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 45557 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
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За жиг бр. 45952 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, UK;
За жиг бр. 46024 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 46054 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 46055 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 46137 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 46763 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 48086 извршен је пренос на SCA
Hygiene Products AB, , SE-405 03 Göteborg, SE;
За жиг бр. 49451 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 49541 извршен је пренос на
АVENTISUB INC., 3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville, , Delaware 19807, US;

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

Ж

За жиг бр. 49541 извршен је пренос на
АVENTIS HOLDINGS INC. , 3711 Kennett Pike, Suite
200 Greenville, Delaware 19807, US;

За жиг бр. 61699 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 49554 извршен је пренос на
VIOHALCO S.A., Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, BE;

За жиг бр. 61766 извршен је пренос на
VIOHALCO S.A., Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, BE;

За жиг бр. 50403 извршен је пренос на
VIOHALCO S.A., Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, BE;

За жиг бр. 62351 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 50683 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 51081 извршен је пренос на Радосав
Миленковић, Матејићка бб, Мајур код Јагодине, RS;
За жиг бр. 51804 извршен је пренос на
VIOHALCO S.A., Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, BE;
За жиг бр. 54118 извршен је пренос на Al Fakher International Co., P.O. Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, KY;
За жиг бр. 54129 извршен је пренос на Double
A (1991) Public Company Limited, 1 Moo 2, Thatoom,
Srimahaphote, Prachinburi 25140, TH;
За жиг бр. 55937 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 58934 извршен је пренос на Block
Drug Company, Inc., Corporation Service Company, 830
Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey, 08628, US;
За жиг бр. 59462 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 59811 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 60237 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 60238 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 61697 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,,
Boston, Massachusetts 02127, US;

ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 62807 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 62808 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 62859 извршен је пренос на Block
Drug Company, Inc., Corporation Service Company, 830
Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey, 08628, US;
За жиг бр. 62999 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 63270 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 63502 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijsкa industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 63549 извршен је пренос на Chongqing
Sokon Industry Group Stock Co., Ltd., , No.61-1,
Jinqiao Road, Shapingba District, Chongqing, CN;
За жиг бр. 63559 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 63560 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;
За жиг бр. 63635 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 63749 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
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За жиг бр. 63753 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 66597 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 63756 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 66687 извршен је пренос на
Фондација Mad Marx, Mилутина Бојића 6, 31000
Ужице, RS;

За жиг бр. 63791 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 66792 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, Količevo 2, p.p. 127, , 1230
Domžale, SI;

За жиг бр. 64009 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 66822 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 64147 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 67128 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 64795 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 67222 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 64933 извршен је пренос на Љиљана
Јаковљевић, ул. Пана Ђукића бр.7, Београд, RS;

За жиг бр. 67456 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 65114 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 65226 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 22, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 65367 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 65506 извршен је пренос на
HELIOS Domžale, d.o.o., Količevo 2, p.p. 127, 1230
Domžale, SI;
За жиг бр. 65529 извршен је пренос на HELIOS
Domžale, Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 66000 извршен је пренос на Novartis
Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH;
За жиг бр. 66088 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 66378 извршен је пренос на SUPER DOT
d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Савски насип 9а, 11070
Нови Београд, RS;
242

За жиг бр. 67676 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 67761 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 67764 извршен је пренос на Starbucks
Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA
98134, US;
За жиг бр. 68001 извршен је пренос на
Предраг Брајовић, Ресавска 016/02/005, 11000
Београд, RS;
За жиг бр. 68072 извршен је пренос на
Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, WA 98134, US;
За жиг бр. 68073 извршен је пренос на
Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, WA 98134, US;
За жиг бр. 68099 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
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За жиг бр. 68108 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70014 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 68233 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70065 извршен је пренос на SUPER
DOT d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Савски насип 9а,
11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 68331 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70492 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 68751 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70534 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 68914 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70666 извршен је пренос на
Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South ,
Seattle, WA 98134, US;

За жиг бр. 69056 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;

За жиг бр. 70668 извршен је пренос на
Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, WA 98134, US;

За жиг бр. 69074 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;

Упис лиценци

За жиг бр. 69283 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park ,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 69298 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 69335 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 69600 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 69645 извршен је пренос на THE
GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US;
За жиг бр. 69847 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 49240 уписана је лиценца на VINS
2000 DOO , ул.Устаничка 64/15, Београд, RS;
За жиг бр. 70555 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 70819 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 70888 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO, Милете Јакшића 5, Нови Сад, RS;
За жиг бр. 70889 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 70982 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO , Милете Јакшића 5, RS;
За жиг бр. 70983 уписана је лиценца на VINS
2000 DOO , ул.Устаничка 64/15, Београд, RS;
За жиг бр. 71029 уписана је лиценца на BV
KOMERC DOO , Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 69869 извршен је пренос на
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS;

ЗИС / RS / IPO
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Упис залоге
За жиг бр. 36012 уписана је залога на
AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA
AIK BANKA AD BEOGRAD , Булевар Михаила
Пупина 115đ, Beograd-Novi Beograd , RS;
Ограничења списка робе, односно услуга
За жиг рег. број 42552 уписано ограничење списка
робе и/или услуга, тако да списак роба, односно услуга
гласи: Класа: 1; 4; 7; 9; 11;12. и 37.
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 39/2016 – 42/2016 (06.10.2016 – 27.10.2016)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1262891
(151) 13.11.2014
(540)

CARGOBULL
(732) Schmitz Cargobull
AG
(511) 06 09 11 12 19 36
37 38 39
(111) 1264431
(151) 13.11.2014
(540)

(540)

(151) 28.06.2016
(540)

(732) Schmitz Cargobull
AG
(511) 06 09 11 12 19 36
37 38 39
(111) 1264436
(151) 13.11.2014
(540)

SCHMITZ
CARGOBULL
(732) Schmitz Cargobull
AG
(511) 06 09 11 12 19 36
37 38 39

(732) Schmitz Cargobull
AG
(511) 06 09 11 12 19 36
37 38 39
(111) 1264434
(151) 13.11.2014
(540)

(732) Schmitz Cargobull
AG
(511) 06 09 11 12 19 36
37 38 39
(111) 1264435
(151) 13.11.2014

(111) 1312411
(151) 29.06.2016
(540)

COSMOPOLITAN

(111) 1312416
(151) 15.06.2016
(540)

5GEN
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1312410

ЗИС / RS / IPO

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 32

(732) POMELLATO
S.p.A.
(511) 09

(111) 1312405
(151) 30.08.2016
(540)

MIRADUR
(732) Schott AG
(511) 11

(111) 1312404
(151) 15.04.2016
(540)

(732) Hearst
Communications, Inc.
(511) 03 07 08 09 11 14
16 18 20 22 24 25 26 27
28 35 36 41 43 44

(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Nauchnoproizvodstvennoe
obyedinenie
FULLEREN"
(511) 01 02 17
(111) 1312418
(151) 30.07.2016

(111) 1312421
(151) 30.08.2016
(540)

BURST
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1312432
(151) 19.08.2015
(540)

(732) Philipp Plein
(511) 03 09 14 18 20 21
24 25 28 35
(111) 1312443
(151) 29.03.2016
(540)

(732) Zoomlion Heavy
Industry Science and
Technology Co., Ltd.
(511) 07 11 12
(111) 1312490
(151) 13.06.2016
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(540)

(540)

MAGIC
TOOLBAR
(732) Presto Apps
America LLC
(511) 09
(111) 1312595
(151) 31.12.2015
(540)
(732) Vaillant GmbH
(511) 07 09 11

(732) YAYLA-Türk
Lebensmittelvertrieb
GmbH
(511) 29 30

(732) Guangdong
Transtek Medical
Electronics Co., Ltd.
(511) 09 10

(111) 1312653
(151) 12.04.2016
(540)

(111) 1312729
(151) 20.04.2016
(540)

Succubus Offer
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1312673
(151) 06.04.2016
(540)

(111) 1312491
(151) 01.06.2016
(540)

Neffos
(732) TP-LINK
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1312731
(151) 20.04.2016
(540)

SigmaQuick
(732) SKODA AUTO
a.s.
(511) 12

(732) GAMES LODI
S.P.A.
(511) 28 37 41

(732) Roulunds Braking
ApS
(511) 07 12

(111) 1312537
(151) 01.07.2016
(540)

(111) 1312598
(151) 10.02.2016
(540)

(111) 1312703
(151) 26.05.2016
(540)

MOBINOSTICS
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«Upravlyayushchaya
kompaniya «Buket»
(511) 29
(111) 1312550
(151) 08.07.2016
(540)

TREMFYA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1312551
(151) 08.07.2016
(540)

ITARLA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1312562
(151) 04.08.2016

246

(732) Boehringer
Ingelheim Vetmedica
GmbH
(511) 10 38 44
(111) 1312610
(151) 10.02.2016
(540)

PETER KAISER
(732) Peter Kaiser
Schuhfabrik GmbH
(511) 35
(111) 1312620
(151) 26.02.2016
(540)

NUVITA
(732) ABI HOLDING
LIMITED
(511) 10 11
(111) 1312624
(151) 07.03.2016
(540)

YAYLA

(732) LE SHI
INTERNET
INFORMATION &
TECHNOLOGY
(BEIJING)
CORPORATION
(511) 36
(111) 1312723
(151) 26.04.2016
(540)

(732) IWI AG
(511) 03
(111) 1312727
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Yanfeng
Automotive Trim
Systems Co., Ltd.
(511) 09 12
(111) 1312732
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Yanfeng
Automotive Trim
Systems Co., Ltd.
(511) 09 12
(111) 1312733
(151) 11.05.2016
(540)

(732) Basler HaarKosmetik GmbH & Co.
KG
(511) 03 08 09 21 25 26
35
(111) 1312745
(151) 22.04.2016
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(111) 1312842
(151) 17.06.2016
(540)

EINSTONE
(732) Hengtong OpticElectric Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1312779
(151) 18.04.2016
(540)

(732) SERKURO
BIOTECHNOLOGY
Co., LTD.
(511) 03
(111) 1312800
(151) 09.06.2016
(540)

(732) OSRAM GmbH
(511) 09 11

Ж
(732) TISAK trgovačko
dioničko društvo
(511) 35
(111) 1313000
(151) 03.03.2016
(540)

SOFT-X

(111) 1312906
(151) 20.07.2016
(540)

(111) 1313052
(151) 02.06.2016
(540)

SGD
(732) Siegfried Holding
AG
(511) 01 05 40

(111) 1312868
(151) 01.07.2016
(540)

(732) Balver Zinn Josef
Jost GmbH & Co. KG
(511) 01 06

(732) ISAGRO S.p.A.
(511) 01 05

(732) "MAKLER
Commerce" Ltd. "EVRO
FOODS UKRAINE" Ltd.
(511) 29 30 32
(111) 1313001
(151) 03.03.2016
(540)

(111) 1313066
(151) 22.06.2016
(540)

CRASSSH!
(732) MOGYI KFT.
(511) 29 31
(111) 1290056
(151) 03.11.2015
(540)

(732) SAPIENSTONE, INC.
(511) 11 19 20
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 16 17

(732) "MAKLER
Commerce" Ltd. "EVRO
FOODS UKRAINE" Ltd.
(511) 29 30 32

(111) 1312814
(151) 06.05.2016
(540)

(111) 1313024
(151) 02.05.2016
(540)

FLEXMAX
(732) VISCOFAN, S.A.
(511) 18
(111) 1312839
(151) 14.06.2016
(540)

(732) POLJOPRIVREDNO
PODUZEĆE ORAHOVICA
društvo s ograničenom
odgovornošću
(511) 03 29 35 41 43

ЗИС / RS / IPO

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1312972
(151) 08.07.2016
(540)

KREMACHOCO
(732) KRAFT FOODS
FRANCE
INTELLECTUAL
PROPERTY S.A.S.,
Société par actions
simplifiée
(511) 30
(111) 1312989
(151) 10.07.2015
(540)

(732) Shimano Inc.
(511) 35
(111) 1313041
(151) 14.04.2016
(540)

(732) Xiaomi Singapore
Pte. Ltd.
(511) 07 11 18

(111) 1313105
(151) 23.12.2015
(540)

(732) SEGAFREDO
ZANETTI ESPRESSO
WORLDWIDE S.A.
(511) 35 43
(111) 1313163
(151) 17.02.2016
(540)

(111) 1313043
(151) 10.05.2016
(540)

(732) Mgr. Branislav Juráš
(511) 35 36 45
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(111) 1313165
(151) 18.04.2016
(540)

PEPITO
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 31
(111) 1313208
(151) 30.05.2016
(540)

Feel the color
(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1313213
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Yanfeng
Automotive Trim
Systems Co., Ltd.
(511) 09 12
(111) 1313214
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Yanfeng
Automotive Trim
Systems Co., Ltd.
(511) 09 12
(111) 1313219
(151) 20.04.2016
(540)

(732) CEDC
International Sp.z.o.o.
(511) 33
(111) 1313224
(151) 01.06.2016
(540)

VÉA
(732) Brandstock Legal
Switzerland GmbH
(511) 29 30

(540)

LINTRUZA
(732) Dyax Corp.
(511) 05
(732) WAV Wärme
Austria VertriebsgmbH
(511) 04 11 35
(111) 1313289
(151) 30.05.2016
(540)

(111) 1313226
(151) 13.04.2016
(540)
(732) WAV Wärme
Austria VertriebsgmbH
(511) 04 11 35
(732) HENGFENG
(FUJIAN) CHEMICAL
FIBER TECHNOLOGY
CO., LTD
(511) 24
(111) 1313242
(151) 26.05.2016
(540)

(732) WEBFORCE3,
SAS
(511) 41

(540)

(111) 1313314
(151) 06.07.2016
(540)

DYLON – DYES
OF LONDON

(111) 1313330
(151) 15.07.2016
(540)

SUVANGIA
(732) Dyax Corp.
(511) 05
(111) 1313331
(151) 15.07.2016
(540)

TACLIBRA
(732) Dyax Corp.
(511) 05
(111) 1313332
(151) 15.07.2016
(540)

LANTAVRI

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 02 03 21

(732) Dyax Corp.
(511) 05

(111) 1313320
(151) 05.07.2016
(540)

(111) 1313333
(151) 15.07.2016
(540)

LINTRUVIA

(111) 1313248
(151) 10.06.2016
(540)

(732) Dyax Corp.
(511) 05
(111) 1313362
(151) 28.07.2016
(540)

(732) SUB LECTA S.A.
(511) 16 35 40
(111) 1313263
(151) 19.05.2016
(540)

JANA VITAMIN
(732) JAMNICA d.d.
(511) 32
(111) 1313288
(151) 30.05.2016

(732) Société des
Produits Nestlé S.A.
(511) 29 30 32
(111) 1313321
(151) 27.06.2016
(540)

CRETAN KINGS

(732) GENDREAM AG
(511) 05
(111) 1313388
(151) 17.05.2016
(540)

(732) CRETAN KINGS
S.A.
(511) 32
(111) 1313329
(151) 15.07.2016
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(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36

(111) 1313423
(151) 11.05.2016
(540)

Ж
(540)

(111) 1313580
(151) 29.04.2016
(540)

(111) 1313405
(151) 01.06.2016
(540)
(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35
(732) Kunming Fuchen
Power Equipment
Limited
(511) 07

(111) 1313424
(151) 11.05.2016
(540)

(111) 1313556
(151) 31.03.2016
(540)

(111) 1313407
(151) 11.07.2016
(540)

Talbot Runhof

CITY BEATS

(732) Profent AG
(511) 03 09 18 25

(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03
(111) 1313417
(151) 24.02.2016
(540)

(732) MURATBEY
GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29

(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35

(111) 1313557
(151) 25.03.2016
(540)

(111) 1313466
(151) 24.06.2016
(540)

(732) SEGMENT
BİLGİSAYAR DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09 11

(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03

(111) 1313421
(151) 10.05.2016
(540)

(111) 1313470
(151) 22.08.2016
(540)

MYSTIC PLASTIC

(732) THONI ALUTEC
Sp.z o o
(511) 06
(111) 1313558
(151) 25.03.2016
(540)

(732) Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostiyu
"Rantie-77"
(511) 09 16 25 28 35 38
41 42
(111) 1313587
(151) 20.05.2016
(540)

Cool Sensations
(732) R. Seelig & Hille
OHG
(511) 05 30 32
(111) 1313589
(151) 25.03.2016
(540)

(732) GUIRENNIAO
CO., LTD.
(511) 18 25 28
(111) 1313601
(151) 31.05.2016
(540)

METRO OWN
BUSINESS DAY !

Myrin
(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35
(111) 1313422
(151) 10.05.2016
(540)

(732) Lipomed AG
(511) 05
(111) 1313479
(151) 22.08.2016
(540)

RELENYA
(732) BASF SE
(511) 05

(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35

ЗИС / RS / IPO

(111) 1313550
(151) 23.02.2016

(732) THONI ALUTEC
Sp.z o o
(511) 06
(111) 1313577
(151) 03.05.2016
(540)

SÖDERGARDEN
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 05 29 30 31 32

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 16 35 41
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Ж
(111) 1313617
(151) 12.09.2016
(540)

(111) 1313632
(151) 09.06.2016
(540)

(111) 1313744
(151) 16.08.2016
(540)

OMEGAPLEX
(732) Audemars Piguet
Holding SA
(511) 14

(732) NIRO
CERAMICA ESPAÑA,
S.L.U.
(511) 19

(111) 1313621
(151) 10.06.2016
(540)

(111) 1313633
(151) 20.06.2016
(540)

FAVORINA
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30
(111) 1313624
(151) 27.04.2016
(540)

(732) Angelo Casartelli
(511) 12 37 39
(111) 1313667
(151) 11.05.2016
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 03
(111) 1313746
(151) 29.08.2016
(540)

(732) Akcionersko drustvo
za proizvodstvo i promet
na vino VINARSKA
VIZBA-TIKVES eksportimport AD Skopje
(511) 33
(111) 1313831
(151) 25.12.2015
(540)

LINE
INTERCEPTION
(732) Laboratoires La
Prairie SA
(511) 03
(111) 1313760
(151) 22.08.2016
(540)

(732) KONYA ŞEKER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30 32
(111) 1313841
(151) 02.03.2016
(540)

(732) HoReCup, a.s.
(511) 05 16 39 40

(732) JIANHU FU JIE
ROTARY BLADE
FACTORY
(511) 07
(111) 1313626
(151) 15.06.2016
(540)

(111) 1313693
(151) 13.06.2016
(540)

KINGCAFFE
(732) KOLMAN Mitja
(511) 30 35 43
(111) 1313713
(151) 08.07.2016
(540)

PANATURA
(732) REALTY
WORLD, INC.
(511) 35 36

(732) Panadoro Group
AG
(511) 05

(111) 1313630
(151) 01.06.2016
(540)

(111) 1313729
(151) 14.07.2016
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1313769
(151) 30.08.2016
(540)

(732) Keimfarben GmbH
(511) 02 03 17 19
(111) 1313863
(151) 31.03.2016
(540)

SYMRELIEF
(732) Symrise AG
(511) 01 03
(111) 1313802
(151) 29.06.2016
(540)

(732) MEDIACOM
d.o.o.
(511) 03 35
(111) 1313883
(151) 30.03.2016
(540)

KONDROIN H
RAPID
(732) FIDIFARM d.o.o.
(511) 03 05
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(732) Industrija piva i
sokova Trebjesa Doo
Nikšić
(511) 32 35
(111) 1313885
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Guangdong
Yunlianhui Network
Technology Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1313920
(151) 07.05.2016
(540)

(732) WENZHOU
MEIERTE ELECTRIC
CO., LTD.
(511) 09

(111) 1314041
(151) 25.07.2016
(540)

(732) XPO Logistics,
Inc.
(511) 39
(111) 1314047
(151) 11.03.2016
(540)

(111) 1314101
(151) 24.02.2016
(540)

PharmaS Floriotic
Daily

(111) 1314055
(151) 12.05.2016
(540)

(111) 1314019
(151) 12.08.2016
(540)

(732) JT International SA
(511) 34

ЗИС / RS / IPO

(111) 1314089
(151) 11.02.2016
(540)

(111) 1314048
(151) 11.03.2016
(540)

(111) 1314017
(151) 26.07.2016
(540)

(732) L&O Hunting
Group GmbH
(511) 13 18 25

(732) Pomurske
mlekarne d.d.
(511) 05 29 30

(732) AISCAT SERVIZI
SRL
(511) 09 35 36 37 38 39
41 42 45

(732) National System of
Payment Cards Jointstock Company
(511) 07 09 14 16 20 21
25 35 36 42 45

(732) PharmaS d.o.o. za
proizvodnju i promet
lijekova
(511) 05
(111) 1314102
(151) 24.02.2016
(540)

PharmaS Prenatas

(732) Tissot SA
(511) 09 14

(732) PharmaS d.o.o. za
proizvodnju i promet
lijekova
(511) 05

(111) 1314062
(151) 28.12.2015
(540)

(111) 1314134
(151) 09.05.2016
(540)

SMART-TOUCH

POMURSKE
MLEKARNE
(732) Pomurske
mlekarne d.d.
(511) 05 29 30

(540)

(732) WANG ZHIHUA
(511) 25

(732) National System of
Payment Cards Jointstock Company
(511) 07 09 14 16 20 21
25 35 36 42 45

(732) GRADO CERO
SISTEMAS, S.L.
UNIPERSONAL
(511) 07

SAUER 100

(111) 1314063
(151) 28.12.2015
(540)

RESULTS
MATTER

(111) 1313963
(151) 06.07.2016
(540)

XCENTRIC

Ж

(732) Payoneer Inc.
(511) 09 36
(111) 1314146
(151) 30.05.2016

(111) 1314195
(151) 20.07.2016
(540)

PIANO TILES
(732) Cheetah Mobile
America, Inc.
(511) 09
(111) 1314198
(151) 08.07.2016
(540)

(732) IPSEN PHARMA
S.A.S., Société par
Actions Simplifiée
(511) 05
(111) 1314228
(151) 23.06.2016
(540)

(732) A. MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
RIUNITE S.r.l.
(511) 05
(111) 1314247
(151) 17.08.2016
(540)

Globomat
(732) Hettich Marketingund Vertriebs GmbH &
Co. KG
(511) 06 20
(111) 1314254
(151) 05.09.2016
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Ж
(540)

6008 CAREsystem
(732) Fresenius Medical
Care Deutschland GmbH
(511) 10
(111) 1271303
(151) 23.03.2015
(540)

LMEmercury

(111) 1314354
(151) 19.02.2016
(540)

Hartner
(732) Gühring KG
(511) 06 07 08
(111) 1314359
(151) 11.02.2016
(540)

(732) The London Metal
Exchange
(511) 09 16 35 36 38 41

(111) 1314335
(151) 06.05.2016
(540)

IPHONE
(732) Apple Inc.
(511) 39

(111) 1314347
(151) 25.12.2015
(540)

(732) KONYA ŞEKER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30 32
252

(111) 1314381
(151) 09.03.2016
(540)

(111) 1314445
(151) 02.05.2016
(540)

FULYA
(732) YAYLA Türk
Lebensmittelvertrieb
GmbH
(511) 29 30

Philipp Plein
(732) Deichmann SE
(511) 03 09 14 16 18 21
24 25 26 28 30 35

(732) Philipp Plein
(511) 03 09 14 18 25 26
35 41

(111) 1314361
(151) 25.02.2016
(540)

(111) 1314414
(151) 25.04.2016
(540)

TS 100

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 29 30

(111) 1314369
(151) 18.02.2016
(540)

(111) 1314420
(151) 04.04.2016
(540)

UP2FUEL
(732) Schlüter Consult
GmbH
(511) 04 11 40

(732) JBL GmbH & Co.
KG
(511) 01 03 05 07 08 09
11 16 17 19 20 21 24 31
35 39 41 44
(111) 1314370
(151) 18.02.2016
(540)

JBL
(732) JBL GmbH & Co.
KG

CERVA GROUP
(732) CERVA GROUP a.s.
(511) 09 10 21 25
(111) 1314449
(151) 30.03.2016
(540)

(732) HEFEI XINHU
CANNED MOTOR
PUMP CO. LTD
(511) 07
(111) 1314470
(151) 17.05.2016
(540)

SYMPATHICA

(732) Gühring KG
(511) 06 07 08

(111) 1314338
(151) 18.12.2014
(540)

(732) Freudenberg SE
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45

(732) Dolce & Gabbana
Trademarks S.r.l.
(511) 03

(111) 1314386
(151) 21.03.2016
(540)

(111) 1297738
(151) 25.01.2016
(540)

(732) CHINA OCEAN
SHIPPING (GROUP)
COMPANY
(511) 12 37 39

(511) 01 03 05 07 08 09
11 16 17 19 20 21 24 31
35 39 41 44

(111) 1314428
(151) 09.05.2016
(540)

(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36
(111) 1314471
(151) 17.05.2016
(540)

W5
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 03 04 05 11
(111) 1314429
(151) 05.04.2016
(540)

DOLCISSIMO
DOLCE &
GABBANA

(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36
(111) 1314472
(151) 17.05.2016
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(540)

(540)

(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36
(111) 1314479
(151) 13.06.2016
(540)

(732) PTC Therapeutics,
Inc.
(511) 01 05
(111) 1314480
(151) 07.06.2016
(540)

BAPbase
(732) The Bahrain
Petroleum Company
B.S.C - Closed
(511) 04 35
(111) 1314507
(151) 30.06.2016
(540)

SAVOY
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 34

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1314573
(151) 16.06.2016
(540)

(732) Nissan Jidosha
Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor
Co., Ltd.)
(511) 12
(111) 1314574
(151) 16.06.2016
(540)

(732) Nissan Jidosha
Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor
Co., Ltd.)
(511) 12

(111) 1314647
(151) 12.04.2016
(540)

RenoFino
(732) Röfix AG
(511) 01 02 17 19 37
(111) 1314694
(151) 08.04.2016
(540)

(732) VEGA S.R.L.
(511) 12
(111) 1314619
(151) 19.01.2016
(540)

(732) Axel Springer SE
(511) 09 16 35 38 41 42
45

(732) KOZUVCANKA
DOO
(511) 32
(111) 1314733
(151) 02.06.2016
(540)

Lip Artist
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03
(111) 1314743
(151) 22.06.2016
(540)

ÜLKER PEKİ
(732) YILDIZ
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 30
(111) 1314758
(151) 20.07.2016
(540)

(732) ZTO EXPRESS
CO., LTD.
(511) 39
(111) 1314715
(151) 17.06.2016
(540)

(111) 1314588
(151) 11.05.2016
(540)

(111) 1314553
(151) 22.08.2016

ЗИС / RS / IPO

(111) 1314640
(151) 05.04.2016
(540)

(732) Fujian Quanzhou
Gaoke Daily Chemical
Manufacturing Co., Ltd
(511) 03 05

(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36
(111) 1314473
(151) 17.05.2016
(540)

Ж

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(732) CONSORZIO PER
LA TUTELA DEL
FORMAGGIO
MOZZARELLA DI
BUFALA CAMPANA
(511) 29
(111) 1314731
(151) 13.06.2016
(540)

(111) 1314801
(151) 05.09.2016
(540)

6008 CAREset
(732) FRESENIUS
MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND
GMBH
(511) 10
(111) 1314803
(151) 08.09.2016
(540)

COLLISION
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Ж
(732) Unilever N.V.
(511) 03
(111) 1314827
(151) 05.07.2016
(540)

SERENITYLINE
(732) RADIO
FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE,
Société par actions
simplifiée
(511) 09
(111) 1314828
(151) 06.07.2016
(540)

RFS INVISIline
(732) RADIO
FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE,
Société par actions
simplifiée
(511) 09
(111) 1314854
(151) 18.01.2016
(540)

(732) Air-Eltec Patent
UG (haftungsbeschränkt)
(511) 07 09 11 20 35 37
42
(111) 1314878
(151) 29.04.2016
(540)

(732) Sihl GmbH
(511) 24 27
(111) 1314879
(151) 27.04.2016
(540)

(732) Krewel
Meuselbach GmbH
(511) 03 05 16 40 41 42

(540)

BiOptimum by OF
(732) Péter SZÖLLŐSI
(511) 34
(111) 1314941
(151) 01.07.2016
(540)

SMARTBOND
(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03
(111) 1314964
(151) 24.08.2016
(540)

airbistro
(732) Air Berlin PLC &
Co. Luftverkehrs KG
(511) 16 35 43
(111) 1314973
(151) 22.08.2016
(540)

GV
(732) Gühring KG
(511) 07 08 40
(111) 1314981
(151) 18.08.2016
(540)

SPACECLASS

(732) Nokia Solutions
and Networks OY
(511) 09

(732) Amorepacific
Corporation
(511) 03

(111) 1315014
(151) 28.09.2016
(540)

(111) 1315059
(151) 05.05.2016
(540)

ERLYAND
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) Alvogen Pharma
Trading Europe EOOD
(511) 05

(111) 1315015
(151) 28.09.2016
(540)

(111) 1315083
(151) 14.06.2016
(540)

ERLEADA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1315016
(151) 28.09.2016
(540)

VALIVAND
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1315017
(151) 28.09.2016
(540)

ORLUTA

(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1314998
(151) 25.08.2016
(540)

(111) 1315025
(151) 28.09.2016
(540)

ErgoPack

BEACAND

(732) ErgoPack
Deutschland GmbH
(511) 07

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1315003
(151) 08.09.2016
(540)

(111) 1315051
(151) 29.08.2016
(540)

AIRSCALE

REMUREL

(732) TANG LINGJUN
(511) 14
(111) 1315118
(151) 18.07.2016
(540)

VOLTA
(732) SIVANTOS PTE.
LTD.
(511) 10
(111) 1315174
(151) 26.01.2016
(540)

(732) COMITTI SPA
(511) 12 37
(111) 1315177
(151) 04.04.2016
(540)

MAGNAT STYLE
(732) TM
INVESTMENT SP. Z
O.O.
(511) 02 17 19
(111) 1315179
(151) 11.03.2016

(111) 1314908
(151) 29.04.2016
254
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(540)

EUCAROL
(732) LAMBERTI SpA
(511) 01
(111) 1315200
(151) 03.05.2016
(540)

(732) MASERATI
S.P.A.
(511) 12 14 37
(111) 1315207
(151) 14.06.2016
(540)

(732) Guangdong
Huanengda Electrical
Appliances Co., Ltd.
(511) 11
(111) 1315211
(151) 14.06.2016
(540)

(732) LIN ZHOU
(511) 20
(111) 1315251
(151) 17.08.2016
(540)

Diamat
(732) Hettich Marketingund Vertriebs GmbH &
Co. KG
(511) 06 20
(111) 1315254
(151) 26.04.2016
(540)

(732) HASCH &
PARTNER
Anwaltsgesellschaft mbH
(511) 35 36 41 45
(111) 1315255
(151) 12.05.2016
(540)

(732) WSCAD electronic
GmbH
(511) 09 38 42
(111) 1315275
(151) 06.05.2016
(540)

(732) LINZ ELECTRIC
S.P.A.
(511) 07
(111) 1315298
(151) 20.11.2015
(540)

(111) 1315310
(151) 10.12.2015
(540)

CYSMOS
(732) Robert Ecker
(511) 09 16 35 38 39 41
42 45
(111) 1315315
(151) 02.02.2016
(540)

TAKRAF
(732) TAKRAF GmbH
(511) 07 37 42
(111) 1315372
(151) 13.04.2016
(540)

(732) Shanghai Cyreddy
New Energy Vehicle
Automobile Co., Ltd.
(511) 12 37

(732) Bobotex Hans
Ladwlg GmbH & Co.
KG
(511) 07 17

(111) 1315437
(151) 19.07.2016
(540)

(111) 1315340
(151) 20.04.2016
(540)

(111) 1315299
(151) 18.12.2015
(540)

(111) 1315344
(151) 07.04.2016
(540)

(111) 1315302
(151) 31.12.2015
(540)

(111) 1315357
(151) 25.05.2016
(540)

(111) 1315321
(151) 08.01.2016
(540)

(732) Gotham Steel, LLC
(511) 07 08 11 21

(732) UGO GRUPA
d.o.o.
(511) 16 29 30 32 33 35
39 41 43

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 25 35

(732) LEDO d.d.
(511) 30

(732)
CALZATURIFICIO
EMMEBLU S.R.L.
(511) 25

(732) Limited Liability
Company «August»
(511) 18 25

ЗИС / RS / IPO

Ж

GOTHAM STEEL

ADG - AVIO D
GROUP
(732) AVIO DELTA Ltd
(511) 12 35 39 42
(111) 1315353
(151) 18.05.2016
(540)

ZIMMER
BIOMET
(732) Zimmer, Inc.
(511) 05 10 41 44
(111) 1315438
(151) 01.07.2016
(540)

PRESTAMIDE
(732) BIOFARMA,
Société par actions
simplifiée
(511) 05
(111) 1315439
(151) 01.07.2016
(540)

PRESTALIDE
(732) BIOFARMA,
Société par actions
simplifiée
(511) 05
(111) 1315453
(151) 08.07.2016
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Ж
(540)

(540)

(540)

(732) Triumph Intertrade
AG
(511) 25

TOUCHCARE
(732) Saint-Gobain
Weber
(511) 01 02 17 19

(732) IPSEN PHARMA
S.A.S., Société par
Actions Simplifiée
(511) 05
(111) 1315454
(151) 08.07.2016
(540)

(111) 1315511
(151) 26.07.2016
(540)

SILENTCARE
(732) Saint-Gobain
Weber
(511) 01 02 17 19
(111) 1315512
(151) 27.07.2016
(540)

COMFORTCARE
(732) IPSEN PHARMA
S.A.S., Société par
Actions Simplifiée
(511) 05
(111) 1315455
(151) 08.07.2016
(540)

(732) Saint-Gobain
Weber
(511) 01 02 17 19
(111) 1315519
(151) 18.08.2016
(540)

ANDROBAS
(732) Stragen Pharma
S.A.
(511) 05
(111) 1315531
(151) 08.07.2016
(540)

(732) IPSEN PHARMA
S.A.S., Société par
Actions Simplifiée
(511) 05
(111) 1315509
(151) 27.07.2016
(540)

VISIOCARE

RIVAMARE
(732) FERRETTI S.P.A.
(511) 12

(732) JMC
RESTAURANT
HOLDINGS, L.L.C.
(511) 43
(111) 1315872
(151) 09.10.2015
(540)

TATRAMAT
(732) TATRAMAT ohrievače vody, s.r.o.
(511) 06 09 11 37
(111) 1315876
(151) 03.12.2015
(540)

Heart Park
Rewards
(732) HK CTS Hotels
Co., Ltd.
(511) 43

(111) 1315907
(151) 14.03.2016
(540)

(732) Triumph Intertrade
AG
(511) 25
(111) 1315922
(151) 24.03.2016
(540)

AIRPAVE
(732) Semmelrock
International GmbH
(511) 19
(111) 1315997
(151) 05.06.2016
(540)

(111) 1315887
(151) 18.01.2016
(540)

ECOTURBINO
(732) WR Waterreducer
Development gmbh
(511) 11

(732) SHENGLI XINDA
INDUSTRIAL GROUP
CO., LTD.
(511) 20

(111) 1315899
(151) 16.02.2016
(540)

(111) 1316019
(151) 04.08.2016
(540)

(111) 1315576
(151) 14.09.2016
(540)

Lovely Butterfly

(732) Saint-Gobain
Weber
(511) 01 02 17 19

(732) MÄURER &
WIRTZ GmbH & Co.
KG
(511) 03

(111) 1315510
(151) 27.07.2016

(111) 1315848
(151) 21.07.2016

(732) Bonbonetti Choco
Édesipari Kft.
(511) 30
(111) 1315906
(151) 14.03.2016
(540)

(732) HBI BRANDED
APPAREL
ENTERPRISES, LLC
(511) 25
(111) 1316070
(151) 18.03.2016
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(540)

(732) DOĞRULAR EV
ÜRÜNLERİ ANONİM
ŞIRKETİ
(511) 06 12 21
(111) 1316076
(151) 15.08.2016
(540)

(732) Nissan Chemical
Industries, Ltd.
(511) 05
(111) 1316083
(151) 27.01.2016
(540)

(732) Laakirchen Papier AG
(511) 16

(732) FIBA Europe e.V.
(511) 03 09 14 16 18 20
24 25 26 28 29 30 32 35
36 38 39 41 44
(111) 1316155
(151) 25.02.2016
(540)

SCYLENCE

(111) 1316090
(151) 03.05.2016
(540)

(111) 1316159
(151) 22.01.2016
(540)

(732) Laakirchen Papier
AG
(511) 16
(111) 1316160
(151) 22.01.2016
(540)

(540)

TORFELLINI
(732) Torfellni Bulgaria
Ltd.
(511) 29 30 35
(111) 1316206
(151) 14.04.2016
(540)

(732) Signia GmbH
(511) 05 09 10 35 37 42
44
(111) 1316209
(151) 29.04.2016
(540)

SCANDINAVIAN
SLEEPING &
LIVING

(732) Laakirchen Papier
AG
(511) 16
(111) 1316161
(151) 22.01.2016
(540)

(732) Laakirchen Papier
AG
(511) 16

(111) 1316128
(151) 12.04.2016
(540)

(111) 1316162
(151) 22.01.2016
(540)

(732) Laakirchen Papier AG
(511) 16
(111) 1316192
(151) 07.04.2016

(732) Van Iperen
International B.V.
(511) 01 31 35
(111) 1316314
(151) 27.08.2016
(540)

M Performance
(732) Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft
(511) 07 09 12 18 28 37
(111) 1229177
(151) 06.12.2012
(540)

(732) Jysk A/S
(511) 20 24 35
(111) 1316213
(151) 05.04.2016
(540)

(732) K-fee System
GmbH
(511) 08 11 21

ЗИС / RS / IPO

(540)

(732) Shimano Inc.
(511) 04

(111) 1316088
(151) 01.04.2016
(540)

(732) PALOMA d.d.
(511) 03 05 16 20 21

Ж

(732) CAFFE'
PASCUCCI
TORREFAZIONE
S.P.A.
(511) 29 30 43

(732) Kaufland
Warenhandel GmbH &
Co. KG
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44

(111) 1316214
(151) 12.05.2016
(540)

(111) 1256383
(151) 04.02.2015
(540)

FRAPPO

3 COOOL
(732) Škopek Miroslav
Škopková Vladislava
(511) 25 35

(732) Demokracie 2.1
s.r.o.
(511) 09 28 35 38 41 42
(111) 1316223
(151) 06.04.2016

(111) 1295038
(151) 26.11.2015
(540)

(732) Jiangsu Canlon
Building Materials Co., Ltd.
(511) 19
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Ж
(111) 1296613
(151) 19.02.2016
(540)

(732) Ningbo Jideng
Electronic & Tech Co.,
Ltd.
(511) 03 10 11 21
(111) 1297784
(151) 10.12.2015
(540)

(732) SHENZHEN
CHUANGWEI-RGB
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1315588
(151) 13.05.2016
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1315625
(151) 25.01.2016
(540)

(732) BUCURIA
PENTRU TOTI S.R.L.,
întreprindere mixtă
(511) 30 35
(111) 1315626
(151) 03.02.2016
(540)

(732) HAYAT KİMYA
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 16
(111) 1315700
(151) 17.06.2016
(540)

(732) MOROCOLOR
ITALIA S.P.A.
(511) 02 16 28

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) Sopro Bauchemie
GmbH
(511) 01 17 19
(111) 1315596
(151) 29.07.2016
(540)

ADUTRYD
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WAYFARER
(732) X-Trader.cz s.r.o.
(511) 14
(111) 1315754
(151) 21.07.2016
(540)

(111) 1315714
(151) 05.06.2016
(540)

(732) Anco Animal
Nutrition Competence
GmbH
(511) 05 31
(111) 1315906
(151) 14.03.2016
(540)

(732) Forbo Financial
Services AG
(511) 19 27

(732) Triumph Intertrade
AG
(511) 25

(111) 1315770
(151) 17.06.2016
(540)

(111) 1315907
(151) 14.03.2016
(540)

FOREVER FUN
(732) PERFETTI VAN
MELLE S.P.A.
(511) 30 35

(732) Harry Winston,
Inc.
(511) 14
(732) "GRAND
CANDY" LLC
(511) 30

(540)

SPHERA

HARRY
WINSTON
EMERALD
COLLECTION

RAMEAM

Sopro SMART

(111) 1315737
(151) 08.06.2016
(540)

(111) 1315806
(151) 29.08.2016
(540)

(111) 1315590
(151) 29.07.2016
(540)

(111) 1315593
(151) 26.04.2016
(540)

(732) SHENGLI XINDA
INDUSTRIAL GROUP
CO., LTD.
(511) 19

(111) 1315828
(151) 14.09.2016
(540)

SKECH
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1315882
(151) 05.01.2016

(732) Triumph Intertrade
AG
(511) 25
(111) 1316347
(151) 11.07.2016
(540)

EURESPAL
(732) BIOFARMA
(511) 05 29 30
(111) 1316351
(151) 11.05.2015
(540)

BOXI
(732) Bernd Rahmer
(511) 11 19 35 37 44
(111) 1316353
(151) 07.09.2015
(540)

SENSIPLAST
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 03 05 08 09 10 11
16 18 25
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1316365
(151) 18.12.2015
(540)

(732) MARIANN PELLER
(511) 09 35 41
(111) 1316368
(151) 12.02.2016
(540)

(111) 1316418
(151) 04.04.2016
(540)

(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 01 03 05 09 10 31
42 44

BBSH
(732) Biomin Holding
GmbH
(511) 05 31
(111) 1316410
(151) 26.04.2016
(540)

2BH
(732) B Medical Systems
S.à r.l.
(511) 09 10 11
(111) 1316414
(151) 03.05.2016
(540)

(732) GÜDE GmbH &
Co. KG
(511) 07 09 11 12 17 20
(111) 1316416
(151) 02.05.2016
(540)

meusburger
(732) Meusburger Georg
GmbH & Co KG
(511) 06 07 08 09 35

ЗИС / RS / IPO

(732) Shandong
Covpress Machinery
Technology Co., Ltd.
(511) 12

(111) 1316537
(151) 05.06.2016
(540)

(111) 1316473
(151) 01.06.2016
(540)

(732) SHENGLI XINDA
INDUSTRIAL GROUP
CO., LTD.
(511) 40

(111) 1316421
(151) 01.04.2016
(540)

(111) 1316552
(151) 06.06.2016
(540)

(732) JUB-H d.d.
(511) 01 02 05 17 19 35
37 40 41 42
(111) 1316392
(151) 22.02.2016
(540)

Ж

(732) BUSZESZ
Élelmiszeripari Zrt.
(511) 32
(732) TV Entertainment
Reality Network B.V.
(511) 09 16 35 38 41

(111) 1316475
(151) 28.04.2016
(540)

(111) 1316424
(151) 05.04.2016
(540)

PASCUCCI
(732) CAFFE'
PASCUCCI
TORREFAZIONE
S.P.A.
(511) 30 35 43
(111) 1316448
(151) 06.05.2016
(540)

(732) GEOX S.P.A.
(511) 03 18 25

(732) LUKAS TP
NAKIĆ d.o.o.
(511) 32
(111) 1316553
(151) 06.06.2016
(540)

(732) EUROPAPIER
AUSTRIA GMBH
(511) 16 17 22 24
(111) 1316501
(151) 27.06.2016
(540)

(732) Hangzhou
Techderm Biological
Products Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1316521
(151) 20.05.2016
(540)

(111) 1316466
(151) 30.04.2016
(540)
(732) NINGBO
SINCERE HOLDING
GROUP CO., LTD.
(511) 18 20 28

(732) LUKAS TP
NAKIĆ d.o.o.
(511) 32
(111) 1316597
(151) 22.09.2016
(540)

(732) Jana shoes GmbH
& Co. KG
(511) 25
(111) 1316599
(151) 09.09.2016
(540)
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Ж
(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03

(732) VAL D'OCA
S.R.L.
(511) 33 35

(111) 1316606
(151) 04.04.2016
(540)

(111) 1316632
(151) 20.04.2016
(540)

ULTRABASE
(732) CHROMOS
SVJETLOST d.o.o.
(511) 02 19 35
(111) 1316607
(151) 17.06.2016
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1316810
(151) 22.06.2015
(540)

MINI Connected
(732) Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft
(511) 09 36 37 38 39 41
42 43
(111) 1316636
(151) 26.04.2016
(540)

BMW Connected

(732) Boehringer
Ingelheim Vetmedica
GmbH
(511) 09 16 41 44

(111) 1316690
(151) 09.06.2016
(540)

(732) Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft
(511) 09 36 37 38 39 41
42 43
(111) 1316650
(151) 02.02.2016
(540)

(732) ARSENI shpk
(511) 32
(111) 1316695
(151) 07.05.2016
(540)

(732) Guangxi Yuchai
Machine Group
Company Limited
(511) 07 12 35
(111) 1316713
(151) 29.06.2016
(540)

(111) 1316616
(151) 17.06.2016
(540)

(732) ThyssenKrupp AG
(511) 01 04 06 07 09 11
12 17 19 35 36 37 38 39
40 41 42
(111) 1316828
(151) 04.08.2016
(540)

NEOSTRATA
(732) NeoStrata
Company, Inc.
(511) 05
(111) 1316834
(151) 01.12.2015
(540)

(732) 2112 S.r.l.
(511) 03 09
(732) SAPISELCO s.r.l.
(511) 06 08 17 19 20 22
(732) Boehringer
Ingelheim Vetmedica
GmbH
(511) 09 16 41 44

(111) 1316688
(151) 25.04.2016
(540)

(111) 1316631
(151) 11.02.2016
(540)

(111) 1316903
(151) 17.05.2016
(540)

AQUA CERAMIC
(732) Merck KGaA
(511) 05

(732) LIXIL Corporation
(511) 11

(111) 1316728
(151) 11.07.2016
(540)

(111) 1316909
(151) 20.06.2016
(540)

DONA
(732) BEMEX GmbH
(511) 29 30 32
(732) Shanghai
Metersbonwe Fashion
and Accessories Co., Ltd.
(511) 18 25

260

(111) 1316771
(151) 11.09.2016
(540)

MACOS

(732) SHENZHEN
RITZVIVA
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
(511) 09
(111) 1316912
(151) 20.06.2016

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) QUANZHOU
JIYOU SHOES CO., LTD.
(511) 25

(111) 1317016
(151) 13.11.2015
(540)

(732) PonyCycle GmbH
(511) 28 41
(111) 1316987
(151) 12.08.2016
(540)

PROMAC
(732) RANCILIO
GROUP S.P.A.
(511) 07 11 30
(111) 1316988
(151) 11.07.2016
(540)

MIE
(732) ITALGELATINE
S.p.A.
(511) 30
(111) 1317000
(151) 27.07.2016
(540)

Atlas
(732) Gaugler & Lutz oHG
(511) 27
(111) 1317009
(151) 10.04.2016
(540)

(732) AGROCODE
BIOSCIENCE, S.L.
(511) 01 42 44
(111) 1317080
(151) 22.04.2016
(540)

(111) 1316940
(151) 14.07.2016
(540)

PonyCycle

Ж

POWER WAVE
(732) BARILLA
FRANCE S.A.S.
(511) 30
(111) 1317021
(151) 17.12.2015
(540)

CREMIO

(732) Reckitt & Colman
(Overseas) Limited
(511) 03 05
(111) 1317086
(151) 17.05.2016
(540)

(732) Cremio EAD
(511) 16 29 30

(732) HYPO GROUP
ALPE ADRIA AG
(511) 16 35 36

(111) 1317027
(151) 04.02.2016
(540)

(111) 1317087
(151) 09.05.2016
(540)

(732) TODY
COMPANY EXIM SRL
(511) 05 10 44
(111) 1317028
(151) 01.02.2016
(540)

(732) Mühlmeier ENORMForm GmbH + Co
(511) 25
(111) 1317077
(151) 06.04.2016
(540)

mycogel by
AGROCODE

(732) LIU XING JIE
(511) 09
(111) 1317122
(151) 24.06.2016
(540)

(732) KIKU Srl-GmbH
(511) 31
(111) 1317135
(151) 02.09.2016
(540)

Chio Intense
(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30

(732) Beijing Chehejia
Information Technology
Co., Ltd.
(511) 12

ЗИС / RS / IPO
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Ж

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1090954
(540)

NYCE
(732) Oyster Cosmetics
S.p.A.
(511) 03

(732) Publichnoe
aktsionernoe obshchestvo
"Makaronno-konditerskoe
proizvodstvo"
(511) 30
(111) 872710
(540)

(732) UPL EUROPE LTD
(511) 01 05
(111) 1222275
(540)

(732) Eligo a.s.
(511) 29 30 31
(111) 882053
(540)

HALDEX
(732) Haldex AB
(511) 06 07 09 12

(732) I.C.O.N. EUROPE, S.L.
(511) 03
(111) 1296273
(540)

(732) Paris Presents
Incorporated
(511) 21
(111) 243600A
(540)

PHYTOCOLOR
(732) CASTER (société
par actions simplifiée)
(511) 03
(111) 817260
(540)

(732) TOM VAN DER
BRUGGEN
(511) 16 28

(111) 1146425
(540)

(111) 988064
(540)

carnilove
(732) Vafo Praha, s.r.o.
(511) 05 29 31

(111) 1203052
(540)

SHIRO

(732) Glaxo Group
Limited
(511) 05

(111) 1236697
(540)

(732) Bertsch Holding
GmbH
(511) 06 07 11
(111) 1246899
(540)

(111) 893246
(540)

quattro
(732) AUDI AG
(511) 09 14 18 25 28
(111) 906739
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29
(111) 1301640
(540)

(732) CARDIVA, S.L.
(511) 05 10
(111) 1052532
(540)

FOVEO-TECH
(732) TM Investment Sp.
z o.o.
(511) 01 02 17 19
(111) 1076091
(540)

CYPASS
(732) Transcend
Medical, Inc.
(511) 10
(111) 1091811
(540)

SOEKS
(732) Hofmeister
Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG
(511) 05 29 32
(111) 985415
(540)

(732) SOEKS LIMITED
(511) 09
(732) ARC
INTERNATIONAL
(511) 08 21
(111) 1312625
(540)

Novasol
(732) CARDIVA, S.L.
(511) 05 10
(111) 1133626
(540)

(732) Aquanova AG
(511) 01 02 05 30

(111) 1174256
(540)

HAPPYORNOT
(732) HappyOrNot Oy
(511) 09 35 42
(111) 1182240
(540)

(111) 838831
(540)

APRETUDE
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(732) Dentsu Inc.
(511) 35
(111) 1190498
(540)

(111) 1215693
(540)

Ж
(111) 1238113
(540)

(540)

MACBOOK PRO
(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) Christoph Geskes
(511) 35 36 44
(111) 1196276
(540)

BODYMAX
(732) Laidir Leisure Ltd
trading as Powerhouse
(511) 28

(111) 1219549
(540)

ARCO
(732) Public Joint Stock
Company Gazprom neft
(511) 01 04 37
(111) 1220810
(540)

(111) 1198174
(540)

(732) Geskes, Christoph
(511) 35 36 44
(111) 1204118
(540)

(111) 1239438
(540)
(732) Homify Online
GmbH u. Co. KG
(511) 35 38
(111) 1221235
(540)

DEFRAVO
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1222640
(540)
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1207296
(540)

TABRECTA
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1207324
(540)

(732) HappyOrNot Oy
(511) 09 35 42
(111) 1232126
(540)

RAFRENTO
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1232127
(540)

SOLPEXO
(732) SB beauty & care
company AG
(511) 03

ЗИС / RS / IPO

(732) Public Joint Stock
Company Gazprom neft
(511) 03

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(732) UAB "CRAFT
BEARINGS"
(511) 07 12
(111) 1267683
(540)

(732) CHATEAU
D'ESCLANS
(511) 33
(111) 1274787
(540)

Obsessive
(732) AMOCARAT S.A.
(511) 18 25 35
(111) 1275000
(540)

(732) Open Joint-Stock
Company "Synergy
capital"
(511) 33
(111) 1280688
(540)

(732) Limited liability
company "Belprodukt"
(511) 29
(111) 1299020
(540)

(732) MONCLER S.P.A.
(511) 18 25 42
(111) 1300470
(540)

OHTSU
(732) Sumitomo Rubber
Industries, Ltd.
(511) 12
(111) 1300861
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1280453

VOYAGER
(732) NOVARTIS AG
(511) 10
(111) 1305484
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Ж
(540)

PRESYMLO
(732) BIOFARMA,
Société par actions
simplifiée
(511) 05
(111) 1310436
(540)

(111) 872688
(540)

RENOPOR

(732) FINOX AG
(511) 05 10

(111) 1271306
(540)

(111) 1144902
(540)

(732) Röfix AG
(511) 19

(732) İMAMOĞLU
SOĞUTMA
CİHAZLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 06 11 20

(111) 910391
(540)

(111) 774055
(540)

(732) CHATEAU
D'ESCLANS, Société par
actions simplifiée à
associé unique
(511) 33
(111) 660240
(540)

FERRERO
PRESTIGE
(732) SOREMARTEC
S.A.
(511) 30

(732) Apple Inc.
(511) 36 40 42 45
(111) 934403
(540)

AGROMED
(732) Agromed Austria
GmbH
(511) 31
(111) 1087588
(540)

(732) Limited liability
company "Toro Negro"
(511) 16 41 43
(111) 1171519
(540)

DiGiCo
(732) DiGiCo UK
Limited
(511) 09
(111) 1177838
(540)

BLAUBERG
(732) Blauberg
Ventilation Limited
(511) 06 07 11 19

(111) 855297
(540)

(111) 1197643
(540)

(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12
(111) 860755
(540)

(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12

264

BEMFOLA

(732) DENTSU INC
(511) 09 16 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45
(111) 893341
(540)

TELEVIC
(732) TELEVIC
GROUP, naamloze
vennootschap
(511) 09 38 42

REFCO

(111) 1098121
(540)

(111) 1134661
(540)

(111) 801916
(540)

(111) 898187
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 31

(732) Xianmen King
Long United Automotive
Industry Co., Ltd.
(511) 12

(732) Sealpac
International B.V.
(511) 07

(732) MONCLER S.P.A.
(511) 03 09 14 18 25 26
28 35
(111) 1231602
(540)

DOVATO
(732) Glaxo Group
Limited
(511) 05

(732) REFCO
Manufacturing Ltd.
(511) 01 06 07 08 09 11
17 42
(111) 901179
(540)

(732) Przedsiębiorstwo
Pordukcyjno-Handlowe
"ARO" KAROŃ Spólka
Jawana
(511) 12 18 28 35

ЗИС / RS / IPO
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Д

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11082
(51) 23-01
(21) Д-58/ 2015
(15) 1.8.2016.
(22) 22.7.2015.
(30) 001431829-1, 2, 3, 4, 6 10.3.2015. EM
(28) 5
(54) OPREMA ZA DISTRIBUCIJU TEČNOSTI
(73) TINNUS ENTERPRISES, LLC, 3429 18th Street,
Plano, Texas, US
(72) MALONE, Joshua, 3429 18th Street, Plano, Texas, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS

(11) 11083
(51) 15-05
(21) Д-79/ 2015
(15) 1.8.2016.
(22) 29.10.2015.
(30) 30-2015-0022211; 30-2015-0022212;
30-2015-0022222; 30-2015-0022214;
30-2015-0022243; 30-2015-0022238;
30-2015-0022219; 30-2015-0022220;
30-2015-0022223; 30-2015-0022221;
30-2015-0022224 29.4.2015. KR
(28) 11
(54) VRATA ZA MAŠINU ZA PRANJE
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggido 16677, KR
(72) PARK Jungeun, 110-102, Pureun Maeul Apt., 25,
Irwon-ro 14 gil,Gangnam-gu, Seoul 06356, KR; KIM
Yeonsu, #201, 34-1, Nambusunhwan-ro 351-gil, Gangnamgu, Seoul 06265, KR; KIM Kangdoo, 203-601, Raemian
Sangdo 2 Cha Apt., 47 Sangdo-ro 55-gil, Dongjak-gu,
Seoul 06978, KR; YOON Kisang, 501-3104, Smart City
Apt. Complex, 46-15, Expo-ro 123beon-gil, Yuseong-

266

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2016/6
Intellectual Property Gazette 2016/6

Д

gu, Daejeon 34125, KR; YUN Deoksang, #401, 14,
Botdeul 2-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do 16004, KR;
HWANG Junghoon, 805-902, Manhyeon Maeul 8 Danji
Doosan Weve Apt., 127 Manhyeon-ro, Suji-gu, Yonginsi, Gyeonggi-do 16930, KR; YOON Sanghun, West
wing-2304, Hyundai I-Park Apt., 640, Yeongdongdaero, Gangnam-gu, Seoul 06080, KR; CHOI Jaewon,
#301,64, Nonhyeon-ro 67- gil, Gangnam-gu, Seoul
06250, KR; PARK Seyoun, 2-714, Miseong Apt., 17,
Olympic-ro 33 gil, Songpa-gu, Seoul 05509, KR i LEE
Daekyun, 3007-2203, Gwanggyohosu maeul
Chamnurilake APT., 134, Beopjoro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16512, KR
(74) PETOŠEVIĆ DOO, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS
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(72) MARKOVIĆ, Nenad, Milutina Milankovića
130/166, 11070 Novi Beograd, RS

(11) 11086
(51) 07-07
(21) Д-19/ 2015
(15) 7.9.2016.
(22) 9.3.2015.
(30) Д-0019/2015 9.3.2015 RS
(28) 1
(54) BOKAL
(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120,
Stara Pazova, RS
(11) 11084
(51) 32-00
(21) Д-45/ 2015
(15) 24.8.2016.
(22) 9.6.2015.
(30) Д-0045/2015 9.6.2015. RS
(28) 1
(54) DIZAJN ZA PAPIRNI UBRUS I TOALETNI
PAPIR
(73) MARKOVIĆ, Nenad, Milutina Milankovića
130/166, 11070 Novi Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ, Nenad, Milutina Milankovića
130/166, 11070 Novi Beograd, RS

(11) 11087
(51) 09-03
(21) Д-18/ 2015
(15) 7.9.2016.
(22) 9.3.2015.
(30) Д-0018/2015 9.3.2015. RS
(28) 1
(54) BOKS ZA ODLAGANJE STVARI SA
RUČKAMA
(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120,
Stara Pazova, RS
(11) 11085
(51) 32-00
(21) Д-44/ 2015
(15) 26.8.2016.
(22) 9.6.2015.
(30) Д-0044/2015 9.6.2015. RS
(28) 1
(54) DIZAJN ZA PAPIRNI UBRUS I TOALETNI
PAPIR
(73) MARKOVIĆ, Nenad, Milutina Milankovića
130/166, 11070 Novi Beograd, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 01.04.2016. године до 15.05.2016.
године:

Дизајн бр. 10449 чији је носилац HEMO
TEHNA D.O.O., Пап Пала 35, 24000 Суботица, RS,
престао је да важи дана 01.05.2016. године.

Дизајн бр. 10737 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана
01.04.2016.године.

Дизајн бр. 10787 чији је носилац CLIPS 1
D.O.O., Индустријска зона бб, 22330 Нова Пазова,
RS, престао је да важи дана 20.04.2016. године.

Дизајн бр. 10738 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10739 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10740 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10741 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10742 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10743 чији је носилац PTP LEON
DOO SLEPČEVIĆ, Стевана Синђелића 44, 15354
Слепчевић, RS, престао је да важи дана 01.04.2016.
године.
Дизајн бр. 10791 чији је носилац ПОПОВИЋ
Миодраг, Васе Чарапића 33, 15358 Бадовинци, RS,
престао је да важи дана 01.04.2016. године.
Дизајн бр. 10795 чији је носилац ПОПОВИЋ
Миодраг, Васе Чарапића 33, 15358 Бадовинци, RS,
престао је да важи дана 01.04.2016. године.
Дизајн бр. 10646 чији је носилац DRINA
PLASTIKA-86 DOO, Индустријска зона бб, 22330
Нова Пазова, RS, престао је да важи дана 14.04.2016.
године.
ЗИС / RS / IPO
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ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА / Indications of
geographical origin
-рег. бр: 68

ВРБИЧКИ БЕЛИ ЛУК

-датум подношења:

22.01.2016.

-датум уписа у регистар:

25.04.2016.

-ознака географског порекла:
-врста производа:

Име порекла
Свежи бели лук

-географско подручје:
Територија катастарске
општине Чока, катастарска јединица Врбица
-рег. бр: 69

ЂЕРДАПСКИ МЕД

-датум подношења:

29.12.2015.

-датум уписа у регистар:

25.05.2016.

-ознака географског порекла: Географска ознака
-врста производа:
-географско подручје:
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EUROPEAN PATENT ACADEMY
“European patent system from issuing to grant”
Berlin, April, 19-22, 2016

ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БУГАРСКЕ Софија,
Бугарска, од 5. до 11. јуна 2016. године

TECHNICAL COOPERATION WITH THE WORLD
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Sofia, Bulgaria, June 5-11, 2016

ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕЛОРУСИЈЕ Минск,
Белорусија, 13. до 16. јула 2016. године

TECHNICAL COOPERATION WITH THE
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF BELARUS
Minsk, Belarus, July 13 -16, 2016

Извештај са 56. заседања скупштина држава чланица
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) Женева, 3.10.2016. до 11.10.2016. године

Report from the 56th session of the assemblies of member
states of the World Intellectual Property Organization
(WIPO), Geneva, October 3-11, 2016
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
„Европски патентни систем од подношења до признањаˮ
Берлин, 19.04. - 22.04.2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Јелена Томић-Кесер, виши саветник у Одељењу за хемију и хемијску технологију
Наташа Хасура, саветник у Одсеку за правна питања патената
У организацији Европске патентне академије, у
просторијама Европског патентног завода у Берлину,
одржан је четвородневни семинар под називом
„Европски патентни систем од подношења до
признањаˮ.
Семинару је присуствовало двадесет седам
учесника из шеснаест земаља и то, од чланица
Европске патентне организације учесници из
Летоније, Финске, Албаније, Португала, Словачке,
Турске, Естоније, Мађарске, Шведске, Чешке,
Пољске, Грчке, Литваније и Србије, затим учесник
из Марока као земље валидације и гост из Руске
федерације. Из Завода за интелектуалну својину
Републике Србије, присуствовали су Јелена ТомићКесер, виши саветник у Одељењу за хемију и
хемијску технологију и Наташа Хасура, саветник у
Одсеку за правна питања патената.
Семинар су отворили поздравним говором
представници Европског завода за патенте (даље:
ЕПО) и Европске патентне академије, господин
Рудолф Хајбах, оперативни директор патентне
администрације при ЕПО-у и у име Европске
патентне академије госпођа Кристина Маргаридо.
Они су представили Европски патенти завод од
почетка његовог оснивања па до данас. Према
њиховим речима Европска патента конвенција
потписана је 5. октобра 1973. године од стране 16
земаља, а ступила је на снагу 1977. године у 7
земаља када је и основана Европска патентна
организација и Европски патенти завод. Земље
оснивачи су Белгија, Немачка, Француска,
Луксембург, Холандија Швајцарска и Уједињено
Краљевство. Данас Европска патентна организација
има 38 земаља чланица, две земље проширења (Црна
Гора и Босна и Херцеговина) и две земље валидације
(Мароко и Молдавија). Улога Европског патентог
завода је да пружи патентну заштиту у земаљама
чланицама, земљама проширења и земљама
валидације на основу само једне пријаве, поднете на
једном од три званичних језика (енглески,
француски, немачки), затим вођење поступка
опозиције, који могу покренути сва трећа лица осим
носиоца патента (оpposition proceedings), као и
вођење поступка по захтеву носиоца патента за
ограничење (limitation proceedings) или оглашавање
272

ништавим патента (revocation proceedings).
На семинару су биле обрађене теме које се
односе на подношење европске пријаве патента и
поступак претраживања и испитивања европске
пријаве патента, проступак опозиције, жалбни
поступак, унитарни патент и унитарни суд, као и
систем квалитета у оквиру ЕПО-а.
Семинар је за предаваче имао искусне
службенике Европског патентог завода и то госпођу
Хенријету
Бот,
патентног
административног
експерта, која нас је упознала са формалним делом
поступка, затим патентног испитивача Роба Чапмана
чија је област биохемија, господина Ђузепеа
Фјоранија такође патентног испитивача са искуством
патентног заступника, машинског инжењера чија су
патентна област лифтови, затим госпођа Саба Куес,
паралегал из сектора за формални поступак,
господина Јиргена Ибругера, директора директората
за проверу квалитета при ЕПО-у, госпођу Барбару
Добруцки, правника из сервиса за правна
истраживања, господина Пијера Траичела, такође
правника из Директората европских и међународних
правних питања и за модератора госпођу Кристину
Маргаридо из Европске патентне академије.
Учесници семинара су се упознали најпре са
системом подношења пријаве европског патента
према правилима прописаним Европском патентном
конвецијом. Такав систем подразумева подношење
једне пријаве патента за 38 земаља чланица (плус две
земље проширења и две земље валидације),
Европском патентном заводу у Минхену, Хагу или
Берлину или националним заводима, односно
надлежним канцеларијама у земљама уговорницама.
У земљама проширења, земљама валидације и
испостави Европског патентог завода у Бечу не може
се поднети европска пријава патента. Патент који
одобри Европски патенти Завод има дејство у свих
38 земаља чланица, као и у две земље проширења и
две земље валидације, пошто буде извршена
валидација истих према националном законодавству.
Ипак, подношење европске пријаве патента преко
националне руте може бити неопходно из разлога
националне безбедности, у случају првог подношења
пријаве (случај када претходно није поднета
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национална пријава) или других случајева
прописаних националним законодавством. Међутим,
Европски патентни завод не узима у разматрање да
ли је поднета европска пријава ишла преко
националне руте, према прописима националног
законодавства. Посебан режим подношења пријаве
успостављен је у погледу издвојене пријаве патента
за коју није дозвољено подношење преко
националних завода, већ искључивво преко
испостава у Хагу, Минхену и Берлину. Еврпска
пријава патента може се поднети непосредно,
поштом, факсом (у том случају нема потврде о
пријему у папиру), као и онлајн а који је најчешћи
начин подношења пријаве у чак 98% случајева. Из
тог разлога, због могућих грешака које могу настати
у компјутеру, пријаве се чувају наредних двадесет
година у папиру у архивама које се налазе у Пољској
и Шпанији.
Пријава европског патента треба да садржи
захтев за одобрење европског патента, опис
проналаска, један или више патентних захтева,
цртеже ако се помињу у опису или патентним
захтевима и апстракт. Међутим, за добијање датума
подношења пријаве довољно је да је затражен
европски
патент,
информација
којом
се
идентификује подносилац пријаве или омогућава да
исти буде контактиран (смс, имејл) и да је на било
којем језику поднет опис или референца о претходно
поднетој пријави, док није нужно да патентни
захтеви у овој фази буду поднети. Уколико пријава
није поднета на енглеском, француском или
немачком језику исто мора бити учињено у року од
два месеца, а ако не буде пријава ће се сматрати
повученом, додуше са могућношћу поновног
успостављања права. По питању приоритета указано
је да исти може бити додат или коригован у року од
16 месеци од најранијег приоритета, а барем четири
месеца од датума подношења. Уколико европска
пријава патента не буде поднета у року од 12 месеци,
односно у приоритетном периоду, може се тражити
поновно успостављање права у року од два месеца од
истека наведеног периода. У том случају ЕПО ће за
доношење одлуке у поменутом случају применити
критеријум дужне пажње. Међутим, у међународној
фази може бити примењен критеријум о непостојању
намере и критеријум дужне пажње. Стога, уколико
је национални завод прихватио захтев за обнову
права на основу само критеријума о непостојању
намере, ЕПО-у мора бити поново поднет исти захтев,
с обзиром да он није везан одлуком националног
завода који је одлуку донео на основу само тог
критеријума.
По питању износа иницијалних такси у
поступку пред Европским патентим заводом, указано
је да такса за подношење пријаве онлајн износи 120
ЗИС / RS / IPO

евра, док је цена за подношење пријаве у папиру 210
евра. Додатна такса у износу од 15 евра наплаћује се
за 36. и сваку следећу додатну страну. Такса за
претраживање стања технике износи 1300 евра за
проширени Европски извештај о стању технике са
мишљењем, а плаћају се у року од једног месеца од
подношења пријаве. Такса за патентне захтеве
износи 235 евра за 16. и сваки следећи захтев до 50, а
585 евра за 51. и сваки додатни захтев које се морају
платити у року од једног месеца од пријема захтева.
Специфичност у погледу такси везана је за издвојену
таксу у случају да је ранија пријава сама по себи
издвојена пријава. Тада је обавезно плаћање додатне
таксе за издвојену пријаву друге генерације у износу
од 210 евра, за издвојену пријаву треће генерације
425 евра, четврте генерације 635 евра и пете а сваке
следеће генерације 850 евра.
Када су у питању издвојена пријава, њена
специфичност се огледа у томе да је она независна
пријава која произлази из раније Европске пријаве
патента која је у поступку, као и да задржава исти
датум подношења и приоритета. Оно што је важно
јесте да ранија пријава у случају подношења
издвојене пријаве мора бити још увек у поступку,
односно да не сме бити призната или одбијена, а да
се исто има применити на све издвојене пријаве
поднете на датум 1.4.2014. године или касније. У
наведеном смислу, сматраће се да се за пријаву води
поступак уколико је патент одобрен, а издвојена
пријава поднета најкасније дан пре објаве признатог
патента, а уколико је ранија пријава повучена - до
повлачења или пријема обавештења о повлачењу,
као и до истека рока за подношење жалбе или до
завршетка поступка по жалби.
Када је у питању претраживање стања технике
посебно се говорило о Проширеном европском
извештају о стању технике тзв. EESR ( Extended
European Search Report) који заправо представља
европски
извештај
о
стању
технике
са
необавезујућим мишљењем о патентибилности.
Мишљење, које се од 2010. године издаје уз
извештај, се не објављује са пријавом и извештајем о
стању технике, али је могућ увид у исти. Објава
пријава је сваке среде, у року од 18 месеци од датума
подношења или датума приоритета, а раније от тога
могуће је у случају поднетог захтева у том смислу. У
случају да је ЕПО утврдио недостатке у погледу
патентибилности у мишљењу које је издато уз
Европски извештај остању технике, рок за
подношење одговора је шест месеци од објаве
извештаја у Европском патентном гласнику, а то је
уједно и рок за подношење захтева за испитивање
европске пријаве патента. Уколико подносилац не
одговори у датом року пријава ће се сматрати
повученом. Рок за плаћање таксе за испитивање и за
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подношење захтева за испитивање пријаве је шест
месеци од објаве извештаја о стању технике.
Предавачи су посебно обрадили сваки
појединачни сегмент поступка претараживања и
испитивања пријаве патента. Тако, указано је да се
подносиоцу пријаве шаље позив за појашњењем
захтева или предмета проналаска у року од 2 месеца
који се не може продужавати. Такав позив се упућује
у случају да пријава садржи плурализам независних
захтева или да је предмет проналаска у тој мери
нејасан да се извештај не може израдити. Ако
Европски извештај о стању технике буде издат
заједно са мишљењем које садржи индикације о
недостацима које треба отклонити у циљу признања
патента, одговор на такво мишљење подносилац
треба да поднесе у року од шест месеци од објаве
европског извештаја о претраживању стања технике,
а може се састојати од коментара, измена и сл.
Уколико подносилац не одговори пријава, се сматра
повученом.
Према правилу 137 (1) Правилника о
имплементацији који је донет у вези са применом
Европске патентне конвенције, пријава не може бити
измењена пре коначног Европског извештаја о стању
технике. Али уколико ипак подносилац достави
измене, пријавиоцу ће бити послат допис да измене
нису дозвољене. Уколико пријавилац и даље жели да
поднесе измене, он мора да их их поново достави
или да их потврди након издавања Европског
извештаја о претраживању стања технике.
Захтев за испитивање пријаве патента мора
бити поднет у писаном облику, уз плаћање таксе за
испитивање и потврђивање захтева који је поднет
пре издавања извештаја. Захтев за испитивање се не
може повући. Такса за испитивање може бити
рефундирана у случају да је пријава одбијена,
повучена или се сматра повученом пре него што је
одељење за испитивање преузело оговорност (нпр.
није плаћена годишња такса за одржавање) и то у
износу од 100%, затим у случају када је пријава
одбијена, повучена или се сматра повученом након
што је одељење за испитивање преузело
одговорност, али пре него што је испитивање
почело- рефундација у износу од 75 % (негативано
мишљење, позив за корекције), док ако је
испитивање почело пријавилац нема право на
рефундацију. У смислу наведеног, битно је указати
да ЕПО израђује образац 2095 који садржи
обавештење о датуму отпочињања суштинског
испитивања који омогућава неспорно утврђивање
почетка суштинског испитивања. Уколико је
пријавилац поднео захтев за испитивање пре израде
извештаја о стању технике и такође платио таксу у
том циљу, подносилац ће бити позван да се изјасни

274

да ли жели да настави поступак и то у року од шест
месеци од израде извештаја. У вези са тим, одређени
поступци подносиоца пријаве могу се сматрати
имплицитном изјавом за наставком поступка, као
нпр. подношење измењене пријаве или опсервација,
поновно плаћање таксе за испитивање, захтев за
убрзање поступка испитивања пријаве Уколико
пријава испуњава услове прописане Европском
патентном
конвенцијом
и
Правилником
о
имплементацији, одељење за испитивање ће донети
одлуку о признању европског патента, док у
супротном одбија пријаву осим уколико конвеција
предвиђа другачије правне консеквенце. Одлука има
правно дејство на дан објаве у гласнику.
Од 1.1.2016. године, подносиоци пријаве
европског патента, према речима предавача, имају на
располагању програм за убрзање поступка који могу
покренути помоћу захтева за убрзање (тзв. PACE
request) који се подноси искључиво на онлајн
обрасцу 1005. Такав захтев странка може поднети
једном током сваке фазе у поступку и за само једну
пријаву, што заправо значи да захтев за убрзање који
се поднесе током фазе претраживања, неће имати за
последицу и убрзање фазе испитивања. Такође, у
погледу наведеног истакнуто је да се убрзање може
омогућити само тамо где је изводљиво, с обзиром да
ће подносиоцу пријаве који захтева убрзање за све
или већину својих пријава по правилу бити тражено
да ограничи број захтева за убрзањем тамо где је то
хитно. Захтев за убрзање поступка је поверљив и
издвојен је из документације која је доступна
јавности на увид, а није неважно рећи да се такса за
исти не наплаћује.
Европска пријава патента која је поднета на или
након 1.4.2014. године, односно међународна пријава
која улази у европску фазу на или након истог
датума има 30% попуста због језика на којем је
поднета, на таксу за подношење и испитивање
пријаве. Услови су да подносиоци пријаве који су
физичка или правна лица имају пребивалиште или
седиште на територији државе потписнице Европске
патентне конвенције, чији службени језик није
немачки, енглески и француски или да су држављани
такве државе у иностранству. То правило се у
случају постојања више подносилаца пријаве
примењује на све подносиоце. Остали услови су да је
поднета европска пријава патента или захтев за
испитивање на дозвољеном не-ЕПО језику и да је
дата изјава да пријавилац потпада под напред
наведену категорију подносилаца пријаве. Право на
попуст имају мала и средња предузећа, физичка лица
и непрофитне организације, универзитети и јавне
истраживачке установе. У основи је базирано на
поверењу, али постоје насумичне провере једном
годишње. Уколико службеник има сумње око изјаве,
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где је заправо очигледно да компанија није мало или
средње предузеће, пријавилац ће бити позван да
поднесе доказ. За појам малог и средњег предузећа
узимају се препоруке Европске комисије од марта
2003. године које се тичу дефиниције микро, малог и
средњег предузећа (2003/361/EC). Потребно је да
предузеће има мање од 250 запослених, годишњи
обрт који не прелази 43 милиона евра и да је не више
од 25% капитала директно или индиректно у
власништву које није мало или средње предузеће.
Када је тема жалбе у питању указано је да се
иста може поднети у односу на одлуке сектора за
пријем, сектора за испитивање, сектора опозиције и
правног сектора. У погледу одлука које не доводе до
прекида поступка у погледу једне од страна, жалба
може бити поднета заједно са жалбом на коначну
одлуку сем уколико је подошење посебне жалбе
дозвољено. Иста се може поднети у року од два
месеца од обавештења о одлуци, а исти је рок и за
плаћање таксе. Жалба се неће сматрати поднетом док
такса за жалбу не буде плаћена. Рок за достављање
изјаве о основима за жалбу је четири месеца од
обавештења о одлуци у скалду са Правилником за
имплементацију Европске патентне конвенције.
Жалбе могу бити поднете на одлуке којима се
окончава процедура и друге одлуке у току поступка
само ако је одвојена жалба дозвољена. Не постоји
могућност подношења жалбе на дописе као нпр.
обавештење о престанку права. Рок за подношење
жалбе и плаћање таксе је два месеца од обавештења
о одлуци, док је рок за постављање основа за жалбу
четири месеца, а односи се на разлоге, измене које се
захтевају, све чињенице, доказе и аргументе. Жалба
треба да садржи име и адресу подносиоца,
индикацију о одлуци која је предмет жалбе и захтев
којим се одређује предмет жалбе. Жалбу може
поднети свака страна која је негативно афектирана
одлуком. Стране које нису поднеле жалбу су тзв.
стране по праву, које је додуше рестриктивно, у
смислу да та страна нема право да настави поступак
ако је жалилац повукао жалбу.
У колико одељење чија је одлука оспорена
жалбом сматра да је иста основана и да се може
усвојити оно ће исправити своју одлуку. Међутим, то
је могуће само у случају када се ради о ex parte
поступку по жалби, а то су ситуације у току
формалног поступка испитивања и одбијајуће одлуке
одељења за испитивање. Уколико одлука не буде
преиначена у року од три месеца од пријема изјаве о
основу за жалбу, одељење за испитивање ће исту
предати без одлагања и без коментара. Примери за
наведену ситуацију су: када је одељење пропустило
да узме у обзир неки од материјала који је био
доступан у време дношења одлуке, затим када
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одељење није примило материјал пре доношења
одлуке, а који је поднет ЕПО-у на време или када је
одлука исправна, али је подносилац поднео нове
информације или доказе или измене пријаве, којима
се превазилазе приговори утврђени одлуком о
одбијању (Т 139/87). Наведени институт прописан је
чланом 109. Европске патенте конвенције под
називом Interlocutory revision.
У вези с испитивањем жалбе указано је да
одбори нису ту да поново покрећу испитивање, већ
да жалбе првенствено служе да странке имају право
на проверу првостепене одлуке у поступку који је
судске природе. Ту важи принцип диспозиције
странака против испитивања по сопственој вољи.
Правила поступка пред одборима за жалбу су са
више дискреционог права него у првостепеном
поступку (нпр. критеријум за касно подношење
захтева, докумената и доказа). У поступку еx parte
(једна странка) одбор има право да испита да ли
пријава испуњава услове из конвенције, нова питања
могу бити испитивана (инвентивни ниво), повлачење
жалбе окончава поступак. У случају inter partes
поступка (две или више супротстављених странка)
нови основи за опозицију могући су само уз
сагласност носиоца патента, а повлачење једине
жалбе, односно свих жалби окончава поступак.
У писаној фази поступка, председавајући
одређује известиоца који припрема прелиминарну
студију о жалби, припрема усмену расправу и нацрт
одлуке. Писана комуникација са странкама обавља се
онолико често колико је потребно, а истом се
омогућава да се укаже на могуће проблеме и
концетрисање на суштину током усмене расправе
(нпр. укаже странци који докази могу бити спорни,
односно скреће пажњу странци да се фокусира на
оно за шта није доставила одговарајуће доказе, затим
на која питања треба обратити пажњу и сл.).
Када је у питању закаснело подношење доказа и
аргумената према члану 114(2) Европске патентне
конвенције, ЕПО може занемарити чињенице и
доказе који нису поднети у року. Према Правилима
поступка Одбора за жалбе (RPBA) одбор има
дискрецију да прихвати и размотри било које измене
поднете након подношења основа за жалбу или
одговора, а имаће у виду комплексност предмета
који је поднет, тренутну фазу поступка и потребу за
ефикасношћу. Ипак, одбор има дискрецију да нове
захтеве и доказе сматра недоспустивим ако су могли
бити презентовани у првом степену.
Усмена расправа се одржава на захтев странке
или већа. Уколико странка понесе захтев за одржање
расправе такав захтев се не може одбити. Око 10 %
странака не дође на расправу због високих износа
који заступници наплаћују за долазак на исту.
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Уколико се странка не појави, одбор доноси одлуку.
Такође, одлука се уобичајено доноси након одржане
расправе и усмено током исте се саопштава странци,
док се писана одлука издаје касније.
Правилом 103. прописани су случајеви у којима
се може рефундирати такса за жалбу. Тако нпр. такса
за жалбу може бити надокнађена у целости уколико
је жалба повучена пре подношења изјаве о основима
и пре истека периода за достављање те изјаве, а у
износу од 50% уколико је нпр. такса повучена 4
недеље пре усмене расправе или пре истека периода
одређеног од стране жалбеног одбора, наведеног у
позиву за достављање изјашњења и у другим
случајевима пре доношења одлуке.
Једна од тема семинара био је и поступак
опозиције који се може покренути у року од девет
месеци од објаве признатог патента од стране сваког
лица, с тим да се поступак неће сматрати покренутим
док такса за исти не буде плаћена. Према одлуци G
9/93 носилац патента не може покренути поступак
опозиције. Иста се покреће на основу писане
основане изјаве која садржи име адресу
држављанство и др, затим број европског патента и
изјаву у ком обиму се захтева опозиција и основи на
којима је базирана, као и индикација чињеница и
доказа презентованих као потпора тим основима.
Поступак опзиције је увек поступак inter partes, за
разлику од поступка испитивања пријаве. На страни
опонента може бити један или више њих. Одлука
може бити базирана само на основима или доказима
на које је странка могла да се изјасни. На усменој
расправи свака страна може користити службени
језик ЕПО-а који није језик на коме се води поступак
и у том случају ЕПО обезбеђује о свом трошку
преводиоца. Такође, свака страна може током усмене
расправе говорити на језику земље уговорнице, али
тада страна мора да обезбеди и превод на језик
поступка, док ће ЕПО у том случају пружити само
техничку подршку. Изразито у поступку опозиције,
поједини аргументи стране или страна морају имати
потпору у доказима. Ово је нпр. случај када треба да
се покаже да ли је нешто било опште познато у
индустрији или у стању технике као нпр. у форми
усменог описа или је можда објављено од стране
компаније а постоји сумња у то.
Било која трећа страна може интервенисати у
поступку опозиције и након истека рока од девет
месеци, ако пружи доказе да је покренут поступак за
повреду истог патента против њега пред судом или
ако је то лице покренуло поступак за утврђивање
чињенице да није повредио патент. Такође, потребно
је да је до интервенције пред ЕПО-м дошло у року од
три месеца од датума покретања поступка пред
судом. Интервенција се неће сматрати поднетом
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уколико такса за опозицију не буде плаћена, а иста
ће уколико су сви услови испуњени, бити сматрана
опозицијом.
На
крају
усмене
расправе
председавајући објављује одлуку. Одлуке могу бити
оглашавање ништавим патента, одбијање опозиције
или одржавање патента на снази у измењеној форми,
на које је дозвољена жалба и то од стране носиоца
патента када је у питању оглашавање ништавим,
опонента у случају одбијајуће одлуке и носиоца
патента и опонента истовремено у случају одржања
патента у измењеној форми. Одлука о одржању
патента у измењеној форми је привремена одлука јер
захтева плаћање таксе за објаву и преводе, након
чега се патентна спецификација мења из Б1 у Б2.
Једна од представљених тема била је и тема
унитарног патента и унитарног суда. Унитарни
патент биће успостављен на основу две уредбе
(1257/2012 и 1260/2012) које су на снази од
20.1.2013. године, а које ће имати примену након
ступања на снагу Споразума о Унитарном патентом
суду који је потписан 19.2.2013. године од стране 25
земаља ЕУ (све сем Шпаније, Пољске и Хрватске), а
које чине чланове Припремног комитета. Ипак,
споразум ће ступити на снагу након депозита 13-тог
инструмента
ратификације
или
приступања,
укључујући Француску, Немачку и Велику
Британију. До одржања семинара девет земаља је
ратификовало споразум док је неколико земаља
истакло да има намеру да исти ратификују у
наредним месецима.
Потписнице Споразума о Унитарном патентом
суду потписале су и Протокол о привременој
примени 1. октобра 2015. године, којим се дозвољава
ранија имплементација одређених делова споразума
(нпр. избор судија и тестирање ИТ система).
Припремни комитет Унитарног патентног суда
основан је марта 2013. године и има 5 радних група
чије су области: правни оквир, финансијски оквир,
ИТ, кадрови, тренинзи. Скорашње прекретнице у
раду овог комитета су постизање сагласности око
правила процедуре Унитарног патентног суда,
правила о сертификатима за еропске патентне
спорове и друге одговарајуће квалификације,
протокол о привилегијама и имунитетима, правила о
управљање
регистрима,
правила
поступка
Саветодавног комитета и износа судијских плата (11
000 евра).
Припремни комитет поставио је за циљ да
изврши свој задатак до лета 2016. године (решавање
финансијских, организационих и других питања) у
циљу отварања Унитарног патентног суда почетком
2017. године.
У вези са наведеним, треба истаћи да се с
обзиром на исход референдума одржаног 23. јуна
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2016. године, који је одржан након семинара који је
предмет овог извештаја, а којим је Велика Британија
са 51,9 % гласова одлучила да иступи из чланства
ЕУ, постављају као спорна многа питања у вези
почетка примене Унитарног патента и рада
Унитарног патентног суда, имајући у виду да је
Велика Британија једна од земаља чија је
ратификација наведеног спорзума обавезна поред
ратификације Немачке и Француске.

откривености, јединства проналаска, новости,
инвентивног
нивоа,
приоритетног
права,
класификацији, претраживању стања технике и
систем квалитета, кроз детаљна појашњења и приказ
различитих примера веазних за исте.

Током семинара предвачи су такође обрадили
теме патентибилности, искључења (непатинтибилни
проналасци који не припадају области технологије) и
изузетака (патентибилни проналасци који се не
сматрају патентибилним из других разлога као нпр.
проналасци чија би комерцијална употреба била
супротна јавном поретку или моралу, биљне или
животињске
врсте
итд)
јасноће,
довољне
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ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БУГАРСКЕ
Софија, Бугарска, од 5. до 11. јуна 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Алексеј Перић, самостални саветник Одсек за информациони систем


На
позив
Светске
организације
за
интелектуалну својину (WIPO), Алексеј Перић је
посетио Завод за патенте Републике Бугарске у
Софији, Бугарска, у периоду од 5. до 11. јуна 2016.
године.
Путовање је организовано од стране Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO),
Сектор за пословна решења за заводе за заштиту
интелектуалне својине, у оквиру техничке сарадње
Завода за интелектуалну својину Републике Србије
са другим националним заводима за заштиту
интелектуалне својине у региону.
Циљ посете је размена искустава у вези
инсталације и подешавање програма ИПАС (WIPO
Industrial Property Automation System), као и
разматрање
могућности
за
имплементацију
програмских модула за размену података о
европским патентима са Европском патентном
организацијом (ЕПО).
Активности су обављане у просторијама Завода
за патенте Републике Бугарске, у периоду од 6. до
10. јуна 2016. године, и обухватале су следеће:
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Инсталација и подешавање тест околине за
програм ИПАС;
Израда почетне програмске конфигурације
и дијаграма тока процеса;
Заједнички рад на анализи и отклањању
уочених неправилности у раду програма
ИПАС;



1.

2.
3.

Упознавање са постојећим програмским
системом за учитавање и обраду Европских
патената у Бугарском заводу за патенте
(модул за програм EPO Common Software);
Презентација изгледа и функционалности
програмских модула развијених у Заводу за
интелектуалну својину Републике Србије,
који служе за наведене намене:

аутоматско преузимање података о објављеним
признатим
европским
патентима
из
електронског
билтена
ЕПО
патентне
организације (ЕПО),
аутоматско учитавање патентних података у
ИПАС
преглед података о статусу европских патената
у националној фази, са аутоматском израдом
кварталног извештаја за ЕПО, у складу са
Европском
патентном
конвенцијом
и
финансијским правилима Европске патентне
организације.


Размотрене су потребе и могућности за
наставак
сарадње,
имплементацију
програмских модула и учешће у другим
заједничким
пројектима
у
области
аутоматизације обраде података.
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ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕЛОРУСИЈЕ
Минск, Белорусија, 13. до 16. јула 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Алексеј Перић, самостални саветник Одсек за информациони систем
На позив из Светске организације за
интелектуалну својину (WIPO), Алексеј Перић је
посетио Национални центар за интелектуалну
својину (НЦИС) у Минску, Белорусија, у периоду од
13. до 16. јула 2016. године.
Путовање је организовано од стране Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO),
Сектор за пословна решења за заводе за заштиту
интелектуалне својине, у оквиру техничке сарадње
Завода за интелектуалну својину Републике Србије
са другим националним заводима за заштиту
интелектуалне својине у региону.
Циљ посете је разматрање могућности за
имплементацију програма ИПАС (WIPO Industrial
Property Automation System) и Мадрид модула у
Националном центру за интелектуалну својину
Републике Белорусије (НЦИС РБ).
Активности су обављане у просторијама НЦИС
у Минску, у периоду од 14. до 15. јула 2016. године,
и обухватале су следеће:
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Упознавање са постојећим програмским
системом за обраду података о жиговима;
Сагледавање потреба за унапређење
аутоматизације
обраде
података
националних и међународних жигова у
НЦИС;
Дискусија о техничком унапређењу
поступка решерша жигова;
Разматрање техничких специфичности
претраге текста на ћириличном писму;
Упознавање
са
функционалностима
Мадрид модула за размену података о
међународним жиговима са WIPO;
Заједничка инсталација и подешавање тест
околине за програм ИПАС;
Израда почетне програмске конфигурације
и дијаграма тока процеса;
Размотрене су потребе и могућности за
наставак сарадње и имплементацију
програма ИПАС и Мадрид модул.
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Извештај са 56. заседања скупштина држава чланица Светске организације за
интелектуалну својину (WIPO)
Женева, 3.10.2016. до 11.10.2016. године
Владимир Марић, в. д. директора
Бранка Тотић, саветник
Разлози путовања и састав делегације Републике
Србије
Република Србија је чланица Светске
организације за интелектуалну својину (World
Intellectual Property Organization – WIPO) која делује
као специјализована организација Уједињених
нација. Ефикасна правна заштита интелектуалне
својине један је од важних услова за несметано
одвијање процеса интеграције Републике Србије у
Европску унију и Светску трговинску организацију.
Једна од најзначајнијих међународних организација
у овим процесима је WIPO и то из више разлога.
WIPO администрира највећи број међународних
конвенција у области права интелектуалне својине и
стара се о уједначавању праксе по питању
спровођења тих конвенција. Такође, WIPO иницира
измене и допуне важећих и усвајање нових
конвенција, остварује програме техничке помоћи за
земље у развоју и најмање развијене земље,
организује образовне програме основног, вишег и
специјалистичког усавршавања у оквиру за то
основане WIPO Академије. Најзад, WIPO издаје
публикације, базе података и образовне приручнике,
обједињава и објављује статистичке податке о
регистровању појединих права индустријске својине
у земљама чланицама и обавља низ других послова
од интереса за државе чланице. Из тих разлога, а
имајући нарочито у виду да је Србија чланица већине
уговора којима администрира WIPO, представници
Републике Србије редовно учествују на годишњим
заседањима највиших управних тела – скупштине
WIPO-а и скупштина унија држава потписница
конвенција.
У периоду од 3.10.2016. до 11.10.2016. године у
Женеви је одржано 56. заседање скупштина држава
чланица Светске организације за интелектуалну
својину
(WIPO)
коме
су
присуствовали
представници 189 земаља. Из Републике Србије
заседању су присуствовали: Владислав Младеновић,
амбасадор у Сталној мисији Републике Србије при
УН и другим међународним организацијама у
Женеви, Владимир Марић, вршилац дужности
директора Завода за интелектуалну својину, Бранка
Тотић, саветник у Заводу и Милош Ђурђевић, трећи
секретар у Мисији.
Заседањем је
амбасадор Латвије.
280

председавао

Јанис

1.
2.
3.
4.
5.

Дневни ред засадања
Отварање заседања
Избор председавајућих
Усвајање дневног реда
Извештај генералног директора
Изјаве држава чланица
Руководећа тела и институционална питања

6.
7.
8.

Прихватање посматрача
Нацрт дневног реда за редовно заседање
руководеђих тела WIPO за 2017. годину
Нови циклус именовања председавајућег
генералне скупштине
Програмска, буџетска и питања надзора

9.

10.

Извештаји о супервизији и надзору:
* Извештај Независног саветодавног надзорног
комитета WIPO-а (IAOC)
* Извештај спољног ревизора
* Извештај директора Унутрашњег надзорног
одсека (IOD)
Извештај Комитета за програм и буџет
WIPO комитети и међународни нормативни
оквир

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Извештај Сталног комитета за ауторско и
сродна права (SCCR)
Извештај Сталног комитета за патентно право
(SCP)
Извештај Сталног комитета за жигове,
индустријски дизајн и ознаке порекла
производа (SCT)
Питања везана за сазивање дипломатске
конференције за усвајање Уговора о дизајну
(DLT)
Извештај Комитета за развој и интелектуалну
својину (CDIP) и разматрање примене
препорука из Развојне агенде
Извештај Међувладиног комитета за
интелектуалну својину и генетске ресурсе,
традиционално знање и фолклор (IGC)
Извештај Комитета за WIPO стандарде (CWS)
Извештај Саветодавног комитета за спровођење
права (АСЕ)
Глобални системи заштите интелектуалне
својине

Карклис,
19.

PCT систем
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20.
21.
22.
23.

Мадридски систем
Хашки систем
Лисабонски систем
WIPO центар за арбитражу, медијацију и називе
интернет домена
Друге скупштине и уговори

24.

Маракешки уговор
Питања која се односе на запослене

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Именовање директора Унутрашњег надзорног
одсека
Годишњи извештај о запосленима и етичким
питањима у организацији
Измене Правилника о запосленима
Разматрање извештаја Унутрашњег надзорног
одсека на сесији Координационог Комитета
Разматрање извештаја Унутрашњег надзорног
одсека на сесији Генералне скупштине
Усвајање скрађеног извештаја
Затварање заседања
Обраћање генералног директора WIPO-а

У уводном обраћању генерални директор
WIPO-а, Франсис Гари истакао је да је WIPO у свим
аспектима свога рада остварио добар напредак у
протеклој години. Остварен је суфицит у износу од
70,3 милиона швајцарских франака, повећан је број
пријава патената, жигова и индустријског дизајна
поднетих у оквиру Мадридског, Хашког и PCT
система, а дошло је и до напретка у нормативном
раду – припреми нових међународних уговора из
области интелектуалне својине.
Иако, по речима генералног директора,
географска покривеност система за међународно
регистровање патената, жигова и дизајна непрестано
расте, постоје и даље одређени региони који су слабо
заступљени када је реч о Мадридском и Хашком
систему. Занимљив тренд је да обим коришћење тих
система прати економски развој појединих региона.
Економски раст одређених земаља и појединих региона
праћен је порастом броја пријава у оквиру ових
система. На пример, чак 43,5% свих патентних пријава
поднетих у 2015. години потичу из Азије, док 27.6%
потичу из Северне Америке и 27% из Европе. Највећи
прогрес остварен је у оквиру Хашког система
регистровања индустријског дизајна, где је број пријава
у 2015. години порастао за 40.6%, што је резултат
приступања Хашком уговору неколико економски
високо-развијених земаља.
Генерални директор је посебно поздравио
ступање на снагу Маракешког уговора за
олакшавање приступа објављеним делима у корист
слепих и слабовидих, чиме је омогућена слободна
размена књига у форматима који су прилагођени
ЗИС / RS / IPO

потребама слепих и слабовидих. С тим у вези
истакао је остварен прогрес у сарадњи са Accessible
Books Consortium (ABC) у оквиру кога су удружени
они који подржавају циљеве Маракешког споразума.
Ти циљеви се остварују кроз размену књига у
форматима који су прилагођени потребама слепих и
слабовидих лица, кроз јачање капацитета оних који
се баве издавањем књига у прилагођеним форматима
и кроз сталну промоцију ове врсте издаваштва. ABC
је до сада омогућио приступ књигама у
прилагођеним форматима за више од 100,000 слепих
и слабовидих људи посредством својих 19
библиотека у 16 различитих земаља. Тренутно, ABC
поседује 319,000 наслова на више од 76 језика.
Генерални директор је такође нагласио да
WIPO наставља добру традицију у развијању ИТ
платформи које се користе широм света, као и да све
већи број земаља тражи техничку помоћ WIPO када
је реч о овим платформама.
Највећи изазови за Светску организацију, по
мишљењу генералног директора, леже у њеном
нормативном програму. У том погледу издваја се
доношење новог међународног уговора о заштити
индустријског дизајна. Генерални директор је изразио
наду да ће се Дипломатска конференција одржати у
току 2017. године. Још једна област важна за Светску
организацију која се тиче њене нормативне активности
је доношење новог правног оквира за традиционално
знање, генетске ресурсе и фолклор. Поред тога, ту је и
рад на међународном уговору који би на модеран
начин, имајући у модерне технологије преноса сигнала
и посебно интернет, правно уредио рад радиодифузних организација.
Гледајући даље у будућност, генерални
директор је навео како је основни изазов са којим се
Светска организација суочава – сложеност. Природа
интелектуалне својине као такве и њена улога у
економији у којој вредност све више почива на
интелектуалним добрима, у којој се технологија и
иновације развијају све већом брзином, сада је
суштински много сложенија, комплекснија него
раније. Развој отвара суштинска питања - да ли су
постојеће категорије интелектуалне својине погодне
да обухвате нове технолошке феномене. Проблем
настаје и због великих разлика које постоје у свету у
погледу знања. Неке земље могу сасвим оправдано
да поставе питање да ли је интелектуална својина
значајна за њих, за решавање изазова са којима се
сусрећу. С друге стране, постоје земље које на
интелектуалну својину гледају као на главно
средство свог напретка. Постоје и земље које су
негде између, које имају изузетне иновације, али
сасвим просечне могућности да их материјализују и
привредно искористе.
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На крају генерални директор се запитао да ли
ће мултилатералне организације као што је WIPO
постати
парализоване
због
нарастајуће
комплексности или ће наћи начин да одговоре том
изазову у интересу својих чланица.
Изjава делегације Републике Србије
У оквиру 5. тачке дневног реда "Изјаве држава
чланица WIPO" наша делегација је доставила писану
изјаву која чини резиме најзначајнијих активности
Републике Србије у области интелектуалне својине у
периоду од претходног заседања генералне
скупштине WIPO-а, с посебним освртом на успешну
сарадњу са WIPO-ом. Текст писане изјаве гласи:
“Ваша екселенцијо генерални директоре,
господине председавајући, ваше екселенције, даме и
господо,
Дозволите ми, пре свега, да у потпуности
подржим изјаву коју је делегација Републике Латвије
дала у име CEBS групе.
Делегација Републике жели да искаже колико
цени изузетне резултате које је WIPO остварио у
последње две године у свим својим активностима.
Значајан напредак је oстварен у међународним
регистрационим системима и он се огледа у
континуираном расту броја међународних пријава
патената, жигова и индустријског дизајна.
Постигнути су резултати и у изградњи међународних
норми из области интелектуалне својине, као и у
промоцији заштите интелектуалне својине у свету.
Сјајан пример је недавно одржана конференција у
Пекингу на којој је успостављен успешан дијалог о
перспективи садржајне, узајамно корисне сарадње у
области интелектуалне својине између земаља
економског појаса путева свиле. Незаменљива је
улога WIPO-а у јачању капацитета земаља чланица
кроз многобројне пројекте и програме техничке
помоћи. Република Србија као корисник Програма
сарадње са одређеним земљама Европе и Азије
редовно добија подршку у напорима ка јачању
свести о значају интелектуалне својине, као и у
формирању стручних кадрова и веома је захвална на
овој помоћи.
Република Србија подржава одржавање
дипломатска конференција за усвајање Уговора о
дизајну у првој половини 2017. године. Такође,
подржавамо интензивирање рада на Нацрту уговора
о радиодифузним организацијама и о изузецима и
ограничењима права у корист библиотека и архива,
као и у корист лица са посебним потребама и
верујемо да се по овим питањима може постићи
консензус. Веома уважавамо рад Комитета за
примену права који, разматрајући питања која се

282

односе на боље разумевање и превенцију повреда
права интелектуалне својине, доприноси ефикаснијој
борби против пиратерије и кривотворења на
националном и глобалном плану.
У погледу извештаја WIPO независног
комитета за унутрашњи надзор, предмет бр. 0164/15,
изражавамо став да је поступак по предметној
правној ствари успешно окончан и да нема потребе
да се предмет додатно разматра. У складу са
наведеним сматрамо да је овај предмет окончан.
Као дугогодишњи корисник WIPO ИПАС
софтверског пакета Завод за интелектуалну својину
Републике Србије поздравља нове производе: WIPO
Publish и WИПО File, као и нови приступ јачању
подршке и трансферу знања у погледу ових алата.
Велики број националних завода (77) користе ИПАС
и драгоцено је што WIPO подржава билатералну и
регионалну сарадњу на размени искустава и знања у
имплементацији ИПАС-а. На тај начин се штеде
ресурси и повећава ефикасност. Са задовољством
истичемо да је Завод за интелектуалну својину
Републике Србије промовисао ИПАС програм и
организовао обуку за стручњаке националних завода
Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе,
Литваније и Белорусије.
У периоду од прошлог заседања Генералне
скупштине у нашој земљи је остварен значајан
напредак у области интелектуалне својине. У циљу
усаглашавања
законодавства
из
области
интелектуалне
својине
са
прописима
ЕУ
припремљени су нацрти измена и допуна следећих
прописа: Закона о патентима, Закона о жиговима,
Закона о топографији интегрисаних кола, док је рад
на новом Закону о ознакама порекла у току. Урађен
је такође и Нацрт нове стратегије интелектуалне
својине за период 2016-2020 година која треба да
буде основ за даљи развој система интелектуалне
својине у Србији. У Заводу за интелектуалну својину
уведено је електронско подношење пријава патената,
жигова и индустријског дизајна. У погледу јачања
спровођења права значајно је истаћи да су уз
подршку ИПА пројекта ЕУ административни и
технички капацитети Тржишног инспектората који
се односе на спречавање пиратерије и кривотворења
значајно унапређени. Прописан је поступак
повлачења, чувања и уништавања пиратске и
кривотворене робе у складу са правилима и
стандардима ЕУ. Такође, донети су прописи и у вези
поступања са опасном робом. Значајан је и пројекат
Управе царина који се односи на увођење управљања
ризицима приликом селекције поштанских пошиљки
сумњивих са аспекта повреде права интелектуалне
својине. Посебна пажња је посвећена континуираној
обуци запослених у институцијама за спровођење
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права – 350 тржишних инспектора похађало је обуке
фокусиране на праксу примењену у сродним
институцијама земаља чланица ЕУ. Центар за
едукацију и информисање Завода за интелектуалну
својину у 2016. години одржао је 25 семинара за 750
учесника из различитих институција. На пољу јачања
свести о штетности пиратерије и кривотворења
спроведене су кампање о последицама куповине
кривотворених играчака и о кривотворењу и
пиратерији путем Интернета. Република Србија
очекује да ће почетком 2017. године бити позвана да
у оквиру преговора о приступању ЕУ отвори
поглавље 7 – Права интелектуалне својине.
15. новембра 2015. године Завод за
интелектуалну својину Републике Србије је
прославио 95. година од свог оснивања. Тим
поводом, у жељи да ојача сарадњу са другим
заводима, Завод за интелектуалну својину Републике
Србије је потписао билатералне меморандуме о
разумевању са заводима 15 земаља – Албаније,
Аустрије, Краљевине Белгије, Босне и Херцеговине,
Бугарске, Хрватске, Данске, Грчке, Грузије, Исланда,
Народне Републике Кине, Летоније, Руске
Федерације, Словачке и Турске. Такође, отворене су
две изложбе: „Индустријска својина Србије“ и
„Дворана славних европских проналазача“, која је
организована у сарадњи са Европским заводом за
патенте.
Република Србија захваљује WIPO-у на
подршци у протеклом периоду, а посебно на
подршци у успостављању система медијације у
области интелектуалне својине, као и погледу
ширења знања из области маркетинга и вредновања
интелектуалне својине.
Република
Србија
ће
наставити
да
конструктивно сарађује са WIPO-ом и његовим
државама чланицама у превазилажењу свих изазова,
са циљем успостављања избалансираног и стабилног
система интелектуалне својине.“
Централне тачке заседања
Питања која су изазвала највеће интересовање
земаља чланица WIPO-а тицала су се оснивања
екстерних бироа WIPO-а, заказивања дипломатске
конференције за усвајање Уговора о дизајну, рада
Сталног комитета за ауторско и сродна права, као и
усвајања измена и допуна Правилника о обављању
унутрашњег надзора.
У
погледу
заказивања
дипломатске
конференције за усвајање Уговора о дизајну није
постигнута сагласност да се конференција одржи у
2017. години. Афричка група је инсистирала на
укључивању клаузуле о обавезној техничкој помоћи
најмање развијеним земљама, као и клаузуле о
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откривању дизајна заштићеног као традиционално
знање у текст нацрта уговора, што није прихваћено
од стране развијених земаља. Донета је одлука да се
о заказивању дипломатске конференције расправља
на следећем заседању скупштина држава чланица
WIPO, 2017. године, с интенцијом да се дипломатска
конференција одржи у првој половини 2018. године.
Након дуге расправе о отварању екстерних
канцеларија WIPO-а постигнут је договор да се
отворе две екстерне канцеларије WIPO-а на
афричком континенту – у Алжиру и у Нигерији, а
имајући у виду да на овом континенту до сада није
основана ни једна екстерна канцеларија WIPO-а.
Укупно 18 земаља је поднело захтев за отварање
екстерних канцеларија, међу којима су Румунија,
Индија, Ирак, Чиле, Колумбија, Еквадор, Ел
Салвадор и Панама. О овим захтевима ће се
расправљати на неком од наредних заседања
Генералне скупштине, а у светлу одлуке из 2015.
године да се у наредном двогодишњем периоду
оснују највише три екстерна бироа. Представник
наше делегације, Владимир Марић је узео учешће у
расправи по овој тачки дневног реда и подржао
предлог Румуније да се у овој земљи отвори
регионална екстерна канцеларија WIPO-а.
Генерална скупштина је усвојила извештаје са
31. и 32. заседања Сталног комитета за ауторско и
сродна права. У извештајима је приказан напредак у
изради Нацрта уговора о заштити радиодифузних
организација, као и напредак у погледу будућег
међународног
инструмента
о
изузећима
и
ограничењима ауторског права у корист библиотека
и архива, као и инструмента о изузећима и
ограничењима у корист образовних и научних
институција и особа са посебним потребама. Ни овог
пута није дошло до консензуса у погледу кључних
питања будућег уговора о заштити радиодифузних
организација, па стога није дошло ни до помака у
вези са заказивањем дипломатске конференције, о
којој се расправља још од 2013. године. Група Б је
упозорила да је технолошки развој у области
радиодифузије тако брз да кашњење у нормирању
ове области доводи у питање потребу даљег рада на
овом међународном уговору. У погледу предмета
заштите и обима права радиодифузних организација
ове земље су се заложиле за најшири облик заштите,
за разлику од најмање развијених земаља које су
истакле потребу за рестриктивнијим приступом.
Након неколико неформалних састанака
усвојен је Ревидирани правилник за обављање
независног унутрашњег надзора у WIPO-у. Циљ
измена важећег правилника је био да се убрза
поступак спровођења препорука WIPO независног
комитета за унутрашњи надзор и да се ојача улога
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Генералне скупштине и Координационог комитета у
спровођењу препорука овог комитета. Ревизију
правилника препоручили су председник Генералне
скупштине и председник Координационог комитета
WIPO-а, након разматрања извештаја WIPO
независног комитета за унутрашњи надзор поводом
предмета „Прекорачење овлашћења и повреда
правила о јавним набавкама од стране запослених
WIPO-а“ (број предмета 0164/15).
За Републику Србију као чланицу Лисабонског
аранжмана о међународном регистровању ознака
географског порекла била је од посебног значаја и
22. тачка дневног реда која се односила на
финансијску одрживост Лисабонске уније. Ова унија
је суочена са планираним дефицитом за двогодишњи
буџетски период 2016-2017. година у износу од 1.523
милиона швајцарских франака. С тим у вези
поздрављена је спремност појединих држава чланица
ове уније да учествују у субвенцијама у корист
Лисабонске уније. Чешка, Француска, Италија,
Грузија и Израел донираће до краја наведеног
буџетског периода приближно милион франака, а
Бугарска и Португал су такође најавиле да су
покренуле процедуре за доношење одлука о
донацији. У циљу обезбеђивања дугорочне
финансијске одрживости Лисабонске уније донета је
одлука да WIPO интензивира промовисање
Лисабонског система да би се повећао број земаља
чланица, као и број нових пријава ознака
географског порекла, чиме би се ојачали приходи
Лисабонске уније. Такође је одлучено да се на
састанцима Лисабонске радне групе настави са
разматрањем питања успостављања унитарног
система контрибуција, као и да се размотри
могућност повећања такси, а све у циљу постизања
дугорочне финансијске стабилности Лисабонске
уније. Представница наше делегације Бранка Тотић
је узела учешће у расправи по овој тачки дневног
реда и истакла специфичности заштите ознака
географског порекла у односу на друга права
интелектуалне својине због које се у погледу
финансирања Лисабонске уније не могу применити
исти принципи као код других унија које се
финансирају из прихода од такси.
Око следећих питања која су била на дневном
реду Генералне скупштине постигнут је консензус:
-

Потврђен је извештај WIPO независног
саветодавног комитета за надзор за период
1.9.2015. до 30.6.2016. године;

-

Потврђен је напредак у раду Сталног комитета
за патенте, Сталног комитета за ауторско и
сродна права, Сталног комитета за жигове,
индустријски дизајн и ознаке географског
порекла,
Међувладиног
комитета
за
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интелектуалну својину и генетске ресурсе,
традиционално знање и фолклор, Комитета за
WIPO стандарде, као и Саветодавног комитета
за примену права интелектуалне својине;
-

Констатован је напредак у раду WIPO центра за
арбитражу и медијацију;

-

Усвојене су измене Правилника за примену
Споразума о сарадњи у области патената (РСТ
Уговора), Заједничког правилника за примену
Мадридског
споразума
за
међународно
регистровање жигова и Протокола који се
односи на наведени споразум и Хашког
аранжмана за међународно регистровање
индустријског дизајна;

-

Именован је Турски институт за патенте као
међународна
овлашћена
институција
за
претраживање и претходно испитивање у
оквиру PCT Уговора.

Делегација Р. Србије је активно учествовала у
раду CEBS групе којом je председавалa Латвија.
Сусрети делегације Р. Србије са представницима
WIPО-а, ЕУИПО-а и завода Грузије и
Швајцарске
Представници делегације Р. Србије су одржали
више састанака са представницима појединих
сектора WIPO-а ради ближег упознавања са
активностима WIPO-а и уговарања будуће сарадње.
У вези са израдом програма билатералне сарадње Р.
Србије и WIPO-а за 2017. годину, Владимир Марић и
Бранка Тотић су се састали са Силвијом Трпковском,
саветницом задуженом за програме из WIPO Сектора
за земље у транзицији и развијене земље. Постигнут
је договор да се у наредној години у Београду одржи
семинар о мирном решавању спорова у области
интелектуалне својине, као и семинар о
комерцијализацији
интелектуалне
својине
и
формирању start-up компанија. Такође, договорено је
да WIPO додели 6 признања за најбоље проналаске у
5 категорија: за најбољег проналазача (2 награде), за
креативност, за најбоље иновативно предузеће,
трофеј за иноватора ученика и трофеј за најбољег
корисника.
Представници наше делегације су се састали и
са Вилијамом Мередитом, директором WIPO Одсека
за пословна решења и његовим сарадником
Хишамом Аделом Фаједом, ИТ стручњаком, као и са
Димитром Ганчевим и Анитом Хас, представницима
WIPO Одељења за инфраструктуру ауторског права.
На састанку са Вилијамом Мередитом и Хишамом
Аделом Фаједом договорено је да WIPO пружи
подршку Заводу за интелектуалну својину у увођењу
апликације „Madrid Module“ која ће омогућити
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једноставније
претраживање
националне
и
међународне базе пријављених и регистрованих
жигова. Такође, договорена је помоћ WIPO-а у
увођењу ЕДМС-а у администрирање патената и
жигова, као и коришћење апликације WIPO Publish
ради публиковања Гласника интелектуалне својине
на интернету. На састанку са представницима WIPO
Одељења за за инфраструктуру ауторског права
договорено је да се у 2017. години у Београду одржи
регионални семинар о најактуелнијим питањима
везаним за колективно остваривање ауторског и
сродних права.
Представници делегације Р. Србије су се
састали и са Антониом Кампиносом, директором
Европског завода за интелектуалну својину
(ЕУИПО) и његовим сарадницима. Представници
ЕУИПО-а су изложили Стратегију развоја ЕУИПО-а
до 2020. године, а представници Р. Србије су
известили о оствареном напретку у погледу
законодавних активности и јачања надлежних
институција и истакли да се почетком 2017. године
очекује отварање преговора Р. Србије са Европском
комисијом у вези Поглавља 7 - Право интелектуалне
својине. Разговарало се и о плану сарадње два
завода. Предложено је да Завод за интелектуалну
својину Р. Србије почне са коришћењем ЕУИПО
алатке за класификовање дизајна DesignClass, а
договорено је да се настави са учешћем стручњака
Завода на састанцима завода земаља чланица ЕУ
посвећеним размени искустава у области заштите
жигова и индустријског дизајна, као и да се у 2017.
години организује студијска посета стручњака Завода
за интелектуалну својину Р. Србије ЕУИПО-у.

Представници делегације Р. Србије су се
састали и са представником Федералног института за
интелектуалну својину
Швајцарске,
Георгом
Бауером и представником Државног секретаријата за
економске односе Швајцарске, господином Кронеом,
са којима су разговарали о Швајцарско - српском
пројекту „Права интелектуалне својине, фаза 2“.,
чија реализација треба да почне крајем текуће
године. Српска страна је обавестила представнике
Швајцарске да је при крају законска процедура за
усвајање предметног уговора, те да се може
очекивати да ће реализација уговора започети по
плану – крајем ове године. Швајцарска страна је
обавестила представнике Р. Србије да је планирано
да се први састанак Одбора за надзор предметног
уговора одржи у Београду крајем новембра 2016.
године.
Трошкови учешћа делегације Р. Србије
Трошкове учешћа два представника Завода на
50. заседању скупштина држава чланица сносио је
WIPO.

Владимир Марић и Бранка Тотић састали су се
и са директором Националног центра за
интелектуалну
својину
Грузије,
Николосом
Гогилидзеом. На састанку су размотрене могућности
за сарадњу два завода у складу са Меморандумом о
сарадњи закљученим у Београду 2015. године.
Директор Националног центра Грузије је показао
интерес да се са сарадницима ближе упозна са радом
Центра за едукацију Завода Р. Србије. Посебно је
заинтересован за евентуалну обуку запослених у
Академији за интелектуалну својину Националног
центра Грузије у погледу пружања услуге „дијагноза
интелектуалне
својине“
малим
и средњим
предузећима. Такође, обе стране су показале интерес
да размене искуства у области заштите ознака
географског порекла, а имајући у виду да обе земље
обилују производима чији квалитет и репутација
заслужују да буду обележени, контролисани и
заштићени као ознаке порекла. Представници два
завода су се договорили да сачине конкретан
програм сарадње и да отпочну с његовом
реализацијом у наредној години.
ЗИС / RS / IPO
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Упутство за писање прилога за
"Подлистак Гласника интелектуалне својине
Ради једнообразности и лакше обраде, молимо да прилози за Гласник интелектуалне својине имају
следећу форму:
-

текстови морају бити куцани или штампани на белој банкпост хартији, са једне стране, са 27-30 редова на
једној страни и маргинама које обезбеђују 60 словних места у једном реду;

-

уз то, потребно је доставити дигитални запис текста u MS Word формату на CD Romu-u, USB меморији
или ел. поштом на e-mail: gdjordjevic@zis.gov.rs уз коришћење True Type unicode фонтова пожељно Times
New Roman или Arial из разлога компатибилности са другим корисницима и што оперативни систем на
коме се ради у Заводу има инсталирану подршку за такве карактере;

-

сваки рад мора бити потписан (име, презиме, адреса и број телефона аутора, стручна и/или научна титула,
функција на послу и место запослења);

-

напомене (фусноте) се прилажу на крају рада (како на примеру, тако и на дигиталном запису), означене
бројевима од 1 па надаље, кроз цео рад;

-

приликом цитирања књига, неопходно је придржавати се следећег редоследа података: презиме и име
аутора, назив књиге, место издавања, година издавања, редни број тома, број странице и евентуално број
тачке или пасуса;

-

приликом цитирања радова из часописа и других периодичних публикација, неопходно је придржавати се
следећег редоследа података: презиме и име аутора, назив рада, назив часописа или публикације, број
часописа или публикације, година излажења, број странице;

-

приликом цитирања управних и судских одлука поред службених ознака и датума доношења навести и
извор у којем је одлука објављена;

-

уколико се једно дело истог аутора цитира у више напомена (фуснота) које нису непосредно једна иза друге
после презимена и имена аутора, други и сваки наредни пут може се употребити скраћеница op.cit. Уколико
се једно дело истог аутора цитира напоменама које следе непосредно једна за другом, после првог навођења
потпуних података о аутору и делу може се употребити скраћеница ibid.

Радови који не одговарају овим стандардима неће моћи бити објављени без дораде, па је зато важно да се
аутори већ при писању прилога за Гласник интелектуалне својине придржавају ових упутстава.
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