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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)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

B66D 1/30 (2006.01)
(11) 2015/0598 A1
B66D 1/36 (2006.01)
(21) P-2015/0598
(22) 21.09.2015.
(54) GLATKO JEDNOREDNO VIŠESLOJNO
RADIJALNO NAMOTAVANJE UŽETA NA ČEKRK
(71) INSTITUT MIHAJLO PUPIN, UNIVERZITET U
BEOGRADU, Volgina 15, 11060 Beograd, RS
(72) KEVAC, Ljubinko, Mirijevski bulevar 56,
11000 Beograd, RS; FILIPOVIĆ, Mirjana dr,
Karađorđev trg 26, 11080 Zemun-Beograd, RS;
STIKIĆ, Živko, Arhimandrita Gerasima Zelića 12,
11030 Beograd-Čukarica, RS
(74) FILIPOVIĆ, Mirjana dr, za prijem pismena,
Karađorđev trg 26, 11080 Zemun, RS
(57) Глатко једноредно вишеслојно радијално
намотавање може бити саставни део било ког сложеног
система који је вођен ужадима. Да би се схватио смисао
развоја система прво се објашњава стандардни процес
намотавања ужета на чекрк, који је изразито нелинеаран
и који по својој конструкцији представља поремећај на
динамику кретања система. и извор осцилаторности. Ако
у конструкцији сложеног система вођеног ужадима
имамо конструктивно уграђену нелинеарност његових
подсистема онда је немогуће очекивати да кретање
таквог система може бити стабилисано било којим
познатим законом управљања. Као последица
садашњег стања технике, конструисали смо систем и
њиме конструктивно постигли глатко и линеарно
једноредно
вишеслојно
радијално
намотавање
(одмотавање) ужета на чекрк.

explain the standard process of winding the rope on the
winch. The standard winding process is highly nonlinear
and by its construction it presents a disturbance to
system's motion dynamics and it is the source of
oscillations. If a system driven by ropes has a
constructively built-in nonlinearity, than it is impossible
to expect that the motion of such system can be
stabilized by any known control law. As a result of the
current state of the art, we have designed the system, and
with it we have constructively achieved smooth and
linear single-rowed multilayered radial winding
(unwinding) of the rope on the winch.
(51)

F16H 33/20 (2006.01)
(11) 2015/0581 A1
F02B 75/28 (2006.01)
(21) P-2015/0581
(22) 10.09.2015.
(54) CENTRIPETALNI MOTORNI MEHANIZAM
SA MEHATRONIČKIM UPRAVLJANJEM
(71) PETROVIĆ, Tomislav, Vase Albanca 10, 18000 Niš, RS
(72) PETROVIĆ, Tomislav, Vase Albanca 10, 18000 Niš, RS
(57)
Центрипетални
моторни
механизам
са
мехатроничким управљањем се састоји из механизма за
трансформацију осцилаторног у једносмерно кружно
кретање кога чини планетни преносник и ротирајуће
физичко клатно масе (т) са померљивом обртном осом, и
управљачки систем за синхронизацију и оптимизацију
рада појединих компоненти. Електронска управљачка
јединица (Е) прикупља улазне информације (u) о стању
елемената система као што су тренутни угао (φ)
генерисан давачем (Dφ), угаона брзина (ω) и међусобно
растојање између померљивих граничника (G) који
ограничавају кретање осцилирајуће полуге (3).
Користећи угао (φ) као управљачки параметар
електронска управљачка јединица (Е) генерише извршне
команде (i) погонском елементу (Р) и померљивим
граничницима (G) остварујући оптималне параметре
система који обезбеђују енергетски ефикасну
трансформацију кретања.

(54) SMOOTH SINGLE-ROWED MULTILAYERED
RADIAL WINDING OF THE ROPE ON THE WINCH
(57) Smooth single-rowed multilayered radial winding of
the rope on the winch can be integrated to any complex
system that is guided by ropes. To understand the
meaning of developing the system, first we need to
6
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(54) A CENTRIPETAL ENGINE MECHANISM WITH
MECHATRONIC CONTROL

(54) DEVICE FOR MEASURING MASS AND
DOSING NANO-MARKERS

(57) A centripetal engine mechanism with mechatronic
control consists of a mechanism for transformation of the
oscillating into one-way circular motion, which is consisting
of a planetary gearing and a rotating physical pendulum of
mass (m) with a movable axis of rotation, and a control system
for operation synchronization and optimization of some
components. An electronic control unit (E) collects input
information (u) on the state of the system elements such as the
current angle (φ) generated by a sensor (Dφ), angular velocity
(ω) and mutual distance between movable stops (G) that limit
the movement of an oscillating link (3). By utilizing the angle
(φ) as a control parameter, the electronic control unit (E)
generates executive commands (i) to a driving element (P) and to
the movable stops (G), thereby achieving optimal system
parameters that provide energy efficient transformation of motion.

(57) A device for mass metering and dosing nanomarkers into fuel tanks in oil industry consists of a
housing (1), therein are positioned a canister (2)
equipped with a pneumatic installation, a memory block
(3), an operator autenthication block (4), then a main
control board (MMB), which consists of a central control
assembly (5) and a communication module (6), an
electronic control (EMM) and a mechanical metering
device assembly, which consists of a container (10), a
measuring bridge (11), a main support board (12), a
support (13) and a positioning means assembly (16)
having an EM lock (23) and an outlet valve assembly.
Substantive novelty of the present invention relies both
on the construction of the positioning means assembly,
which represents a mechanical assembly enabling accurate
mass metering and dosing nano-markers into fuel tank, and
automatic control of the device, which has been provided
by means of an microcontroler device (μC).

(51)

G01N 33/28 (2006.01)
(11) 2015/0567 A1
B82Y 15/00 (2011.01)
C10L 1/00 (2006.01)
(21) P-2015/0567
(22) 31.08.2015.
(54) UREĐAJ ZA MASENO ODMERAVANJE I
DOZIRANJE NANO-MARKERA
(71) NANOINSPEKT D.O.O., Diplomatska Kolonija 6,
11000 Beograd, RS
(74) POPOVIĆ, Andrijana, Njegoševa 54, 11000 Beograd, RS
(57) Uređaj za maseno odmeravanje i doziranje nanomarkera u rezervoare sa gorivom u naftnoj industriji, sastoji
se od kućišta (1) u koje su smešteni kanistar (2) sa
pneumatskom instalacijom, blok (3) za memorisanje, blok
(4) za autentifikaciju operatera, zatim glavna upravljačka
ploča (MMB), koju čine centralni upravljački sklop (5) i
modul (6) za komunikaciju, elektronsko upravljanje (EMM)
i mehanički sklop dozatora koji čine posuda (10), merni most
(11), glavna noseća ploča (12), nosač (13) i sklop pozicionera
(16) sa EM bravom (23) i sklopom ispusnog ventila. Suština
novosti ovog pronalaska ogleda se naročito u konstrukciji
pozicionera, mehaničkog sklopa koji omogućava tačno
maseno odmeravanje i doziranje nano-markera u rezervoar sa
gorivom, kao i u automatskom upravljanju uređajem koje
obezbeđuje mikrokontrolerski uređaj (µC).
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(51)

G06F 19/00 (2011.01)
(11) 2015/0570 A1
G06Q 10/08 (2012.01)
(21) P-2015/0570
(22) 01.09.2015.
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE
PROCESOM PROVERE SIGURNOSTI HRANE I
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
(71) FOOD AND AGRICULTURE CLOUD
TECHNOLOGY-FACT DOO BEOGRAD,
Veljka Dugoševića 54, 11000 Beograd, RS
(72) DIMITRIJEVIĆ, Dragomir, D., Šajkaška 21,
11000 Beograd, RS; VUJIĆ, Amit, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 88, 11070 Novi Beograd, RS; KOČEVIĆ,
Aleksandar, Rudi Čajaveca 4/1, 11000 Beograd, RS;
BAČIĆ, Jasmina, Porečka 6, 11000 Beograd, RS
(74) MITIĆ, Miloš D., Vladimira Popovića 6,
11070 Beograd, RS
(57) Ovaj pronalazak se odnosi na sistem i postupak za
upravljanje procesom provere sigurnosti hrane i
poljoprivrednih proizvoda korišćenjem informacionih
komunikacionih tehnologija i naprednih senzorskih i
aktuatorskih sistema. Opisani sistem i postupak
kontroliše ceo proces od izdavanja zahteva (F1.APF) za
proveru i kontrolu u oblasti hrane i poljoprivrednih
proizvoda, preko uzimanja uzoraka (F1.SMPL) koji se
ispituju na terenu, laboratorijske i druge analize. do
naplate
pruženih
inspektorskih/laboratorijskih/
savetodavnih i drugih usluga i izdavanja digitalno
potpisanih sertifikata o izvršenim proverama (F1.CRT).
Sistem uključuje i napredan Internet of Things senzorski
i aktuatorski sistem (F1.IOT) baziran na struktuiranom
nizu senzora, aktuatora i meta-materijala za praćenje i
uticanje na geografske, fizičke, hemijske i biološke
vektore stanja na parcelama zemljišta koje su uključene
u sistem. Sistem uključuje samostalan ili u okviru "cloud
7

А
computing" okruženja centralni (moguće fizički
distribuiran) informacioni sistem, koji sadrži centralnu
(moguće fizički distribuiranu) bazu podataka (F1.DB) sa
relevantnim podacima, module za davanje ekspertskih
saveta (F1.ESx, F1.ESy, F1.ESn), računovodstveni
podsistem (F1.ACCPS) za naplatu (F1.INV) usluga, kao
i portale za komuniciranje sa mobilnim uređajima i PC
računarima (F1.CDP). Sistem takođe uključuje Lične
prenosne računare za komunikaciju sa centralnim
informacionim sistemom (F1.CDP) kao i za podršku
inspektorima (F1.OFC) na terenu prilikom uzimanja
geografskih koordinata i fotografisanja uzoraka,
hemijske i druge analize kao i utiskivanje digitalnog
identifikatora i/ili štampanja etiketa za obeležavanje
uzetih uzoraka.
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system for invoicing of services, as well as portals for
communicating with mobile devices and PC computers.
The system also includes personal mobile computers for
communication with the central information system as
well as for support inspectors in the field during taking
geographic coordinates and pictures of samples,
chemical and other analyses as well as printing of labels
for labeling samples taken.

(54) SYSTEM AND PROCEDURE FOR MANAGING
THE PROCESS OF VERIFICATION OF THE
SAFETY OF FOOD AND AGRICULTURAL
PRODUCTS
(57) This invention pertains to system and procedure for
managing the process of verification of food safety and
agricultural products by applying information
communications technologies and devices and advanced
sensor and actuator systems. The described system and
process controls the entire process from issuing a request
for verification and control in the area of food and
agricultural products, over taking samples being
examined on the field, laboratory and other analyses, till
payment of provided inspection/laboratory/consulting
and other services and issuance of digitally signed
certificates of performed verifications. The system
includes advanced Internet of Things sensor and actuator
subsystem based on sensor, actuator and meta-material
array dedicated but not limited to monitoring and
influencing to geographical, physical, chemical and
biological state vectors on land lots included into system.
The system includes standalone or within leased "cloud
computing" environment central information system,
which contains central database with relevant data,
modules for providing expert advices, accounting sub-
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.02.2017. до 15.03.2017. године
Претварање
Пријава патента број П-2013/0300 поднета 15.07.2013. године претворена је у пријаву малог патента број
МП-2017/0012
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01G 7/00
(2006.01)
(11) 55279 B1
A01M 7/00
(2006.01)
G01N 21/27 (2006.01)
(21) P-2016/0850
(22) 21.05.2013.
(30) DE 04.06.2012. 102012010912
(86) WO 21.05.2013. PCT/DE2013/000274
(87) WO 12.12.2013. WO 2013/182179
(96) 21.05.2013. 13732811.8
(97) 20.07.2016. EP2854506 B 2016/29 DE
(54) POSTUPAK ZA BESKONTAKTNO
ODREĐIVANJE AKTUELNOG NUTRITIVNOG
STATUSA ZASADA BILJAKA I ZA OBRADU OVE
INFORMACIJE
METHOD OF DIAGNOSING THE NUTRITIOUS
CONDITION OF PLANTS IN A FIELD AND
DETERMINING A TREATMENT PLAN
(73) YARA INTERNATIONAL ASA, Bygdoy Allé 2,
0240 Oslo, NO
(72) REUSCH, Stefan, Von dem Busche 40a,
48249 Dülmen, DE
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A01N 25/30 (2006.01)
(11) 55382 B1
A01N 25/04 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 47/18 (2006.01)
A01N 51/00 (2006.01)
(21) P-2016/0995
(22) 05.07.2011.
(30) JP 09.07.2010. 2010157295
(86) WO 05.07.2011. PCT/JP2011/065747
(87) WO 12.01.2012. WO 2012/005371
(96) 05.07.2011. 11735924.0
(97) 07.09.2016. EP2590508 B 2016/36 EN
(54) PESTICIDNA SUSPENZIJA NA BAZI VODE
WATER-BASED PESTICIDAL SUSPENSION
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15
Edobori 1-chome Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP
(72) AWAZU, Takao, c/o Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.,
Chuo Kenkyusho 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi, Shiga 525-0025, JP; SANO, Mitsuo, c/o
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Chuo Kenkyusho 3-1,
Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi, Shiga 525-0025,
JP; NAKAGAWA, Akira, c/o Ishihara Sangyo Kaisha
Ltd., Chuo Kenkyusho 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi, Shiga 525-0025, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
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(51) A01N 37/44 (2006.01)
(11) 55305 B1
A01N 65/20 (2009.01)
A01P 1/00
(2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
(21) P-2016/0888
(22) 12.10.2011.
(30) PT 12.10.2010. 10533210
GB 13.10.2010. 201017282
(86) WO 12.10.2011. PCT/EP2011/067828
(87) WO 19.04.2012. WO 2012/049217
(96) 12.10.2011. 11767734.4
(97) 10.08.2016. EP2627177 B 2016/32 EN
(54) UPOTREBA HELATIRAJUĆEG SREDSTVA I
PEPTIDNIH ANTIMIKROBNIH JEDINJENJA
USE OF CHELATING AGENT AND PEPTIDE
ANTIMICROBIAL COMPOUNDS
(73) Consumo Em Verde - Biotecnologia Das Plantas,
S.A., Parque Technológico de Cantanhede Núcleo 04
Lote 2, 3060-197 Cantanhede, PT
(72) CARREIRA, Alexandra Manuela Lourenço, Rua
Alves Crespo Nº 12 - A, 2790-305 Queijas, PT; VALADAS
DA SILVA MONTEIRO, Sara Alexandra, Rua Professor
Moisés Amzalak Nº 16 5º B, P-1600-648 Lisboa, PT;
DE SEIXAS BOAVIDA FERREIRA, Ricardo Manuel,
Rua Professor Reinaldo dos Santos Nº 12 2º D, P-1500505 Lisboa, PT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01N 43/56 (2006.01)
(11) 55318 B1
A01N 37/28 (2006.01)
A01N 43/22 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/58 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/34 (2006.01)
A01N 47/40 (2006.01)
A01N 51/00 (2006.01)
A01N 55/04 (2006.01)
A01N 57/32 (2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
A01P 7/00
(2006.01)
(21) P-2016/0951
(22) 12.12.2007.
(30) JP 14.12.2006. 2006336585
JP 12.04.2007. 2007105029
(86) WO 12.12.2007. PCT/JP2007/074372
(87) WO 19.06.2008. WO 2008/072783
(96) 12.12.2007. 07859856.2
(97) 24.08.2016. EP2094087 B 2016/34 EN
(54) PESTICIDNE KOMPOZICIJE
PESTICIDAL COMPOSITIONS
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(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi,Osaka 550-0002, JP
(72) KOYANAGI, Toru, Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Chuo Kenkyusho 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP; MORITA, Masayuki,
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Chuo Kenkyusho 3-1,
Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi Shiga 525-0025,
JP; YONEDA, Tetsuo, Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Chuo Kenkyusho 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP; UEDA, Tsuyoshi,
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Chuo Kenkyusho 3-1,
Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi Shiga 525-0025,
JP; KIRIYAMA, Kazuhisa, Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Chuo Kenkyusho 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP; HAMAMOTO, Taku,
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Chuo Kenkyusho 3-1,
Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01N 43/80 (2006.01)
(11) 55306 B1
A01N 25/28 (2006.01)
A01N 43/30 (2006.01)
A01N 51/00 (2006.01)
A01N 53/08 (2006.01)
A01N 57/16 (2006.01)
A01P 7/04
(2006.01)
(21) P-2016/0912
(22) 14.08.2012.
(30) WO 22.08.2011. PCT/IB2011/053680
(86) WO 14.08.2012. PCT/IB2012/054135
(87) WO 28.02.2013. WO 2013/027154
(96) 14.08.2012. 12772444.1
(97) 10.08.2016. EP2763536 B 2016/32 EN
(54) ANTIPARAZITSKA KOMPOZICIJA VISOKE
AKTIVNOSTI PROTIV RHYNCHOPHORUS
FERRUGINEUS
HIGH ACTIVITY ANTIPARASITIC COMPOSITION
AGAINST RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
(73) Romano Natur GmbH, Mooshalde 1,
5420 Ehrendingen, CH
(72) ROMANO, Giuseppe, Mooshalde 1, CH-5420
Ehrendingen, CH
(74) Zivko Mijatovic and Partners, d.o.o., Studentski trg 4,
11000 Beograd
(51) A01N 47/36 (2006.01)
(11) 55366 B1
A01N 25/04 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
(21) P-2016/0955
(22) 22.05.2013.
(30) EP 25.05.2012. 12169514
(86) WO 22.05.2013. PCT/EP2013/060448
(87) WO 28.11.2013. WO 2013/174833
(96) 22.05.2013. 13724578.3
(97) 24.08.2016. EP2854543 B 2016/34 DE
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(54) HEMIJSKA STABILIZACIJA SOLI
JODOSULFURON-METIL-NATRIJUMA
POMOĆU HIDROKSISTEARATA
CHEMICAL STABILISATION OF IODOSULFURONMETHYL-SODIUM SALT USING HYDROXYSTEARATES
(73) BAYER CROPSCIENCE AG., Alfred-NobelStraße 50, 40789 Monheim am Rhein, DE
(72) RÖCHLING, Andreas, Dachsweg 7, 40764
Langenfeld, DE; AKYÜZ, Ankin, Bergerstr. 269a,
60385 Frankfurt am Main, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A01N 63/00 (2006.01)
(11) 55352 B1
A01N 25/34 (2006.01)
(21) P-2016/0987
(22) 10.05.2012.
(30) US 11.05.2011. 201161484685 P
(86) WO 10.05.2012. PCT/IL2012/000188
(87) WO 15.11.2012. WO 2012/153327
(96) 10.05.2012. 12727689.7
(97) 17.08.2016. EP2706856 B 2016/33 EN
(54) MUMIFICIRANI PROIZVOD BRAŠNASTE
VAŠI I POSTUPAK
MUMMIFIED MEALY BUG PRODUCT AND METHOD
(73) BIO-BEE SDE ELIYAHU LTD., Bet Shean Valle,
10810 Sde Eliyahu, IL
(72) STEINBERG, Shimon, Bet Shean Valley, 10810
Kibbutz Sde Eliyahu, IL; EREL, Eyal, 36 Mikve Israel
street, 58274 Holon, IL
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A01P 13/00 (2006.01)
(11) 55364 B1
A01N 37/36 (2006.01)
A01N 43/70 (2006.01)
A01N 47/06 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
(21) P-2016/1057
(22) 10.12.2009.
(30) JP 11.12.2008. 2008316203
(86) WO 10.12.2009. PCT/JP2009/071004
(87) WO 17.06.2010. WO 2010/067895
(96) 10.12.2009. 09788096.7
(97) 21.09.2016. EP2365754 B 2016/38 EN
(54) HERBICIDNI SASTAVI KOJI SADRŽE
BENZOILPIRAZOL JEDINJENJA
HERBICIDAL COMPOSITIONS CONTAINING
BENZOYLPYRAZOLE COMPOUNDS
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori 1-chome Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP
(72) KIKUGAWA, Hiroshi, c/o Ishihara Sangyo Kaisha
Ltd., Chuo Kenkyusho, 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi, Shiga 525-0025, JP; NAGAYAMA, Souichiro,
c/o Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Chuo Kenkyusho, 3-1,
Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi, Shiga 525-0025, JP;
SANO, Makiko, c/o Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., 3-15,
Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP
(74) VIDIĆ, Aleksandra, Cerska 84, 11000 Beograd
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(51) A21D 8/02
(2006.01)
(11) 55321 B1
A21D 2/26
(2006.01)
A21D 10/00 (2006.01)
A21D 13/00 (2006.01)
(21) P-2016/0976
(22) 24.11.2014.
(30) DE 04.12.2013. 102013018142
(96) 24.11.2014. 14003952.0
(97) 05.10.2016. EP2880979 B 2016/40 DE
(54) POSTUPAK I SMEŠA ZA PEČENJE ZA
PROIZVODNJU SUVOG RAVNOG HLEBA
METHOD AND BAKING MIXTURE FOR THE
PREPARATION OF DRY FLAT BREAD
(73) UMCEREAL GMBH., Radackern 6a,
77955 Ettenheim, DE
(72) Müller, Ulrich, Radackern 6a, 77955 Ettenheim, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A22C 13/00 (2006.01)
(11) 55374 B1
B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
(21) P-2016/1070
(22) 06.07.2007.
(30) DE 29.09.2006. 102006046483
(96) 06.07.2007. 10015002.8
(97) 09.11.2016. EP2283730 B 2016/45 DE
(54) VIŠESLOJNI DVODIMENZIONALNI ILI
CEVASTI OMOTAČ ILI FOLIJA ZA NAMIRNICE
MULTI-LAYER FLAT OR HOSE-SHAPED
FOODSTUFF CONTAINER OR FILM
(73) KUHNE ANLAGENBAU GMBH, Einsteinstrasse
20, 53757 St. Augustin/Menden, DE
(72) SCHIFFMANN, Jürgen, Ölgartenstrasse 23,
53773 Hennef, DE
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) A23L 31/10 (2016.01)
(11) 55309 B1
A23K 10/00 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23L 2/52
(2006.01)
A23L 31/15 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/14 (2016.01)
A61K 36/06 (2006.01)
C12H 1/044 (2006.01)
C12H 1/056 (2006.01)
C12N 1/16
(2006.01)
(21) P-2016/0927
(22) 14.01.2010.
(30) US 14.01.2009. 144620 P
(86) WO 14.01.2010. PCT/US2010/021076
(87) WO 22.07.2010. WO 2010/083336
(96) 14.01.2010. 10732102.8
(97) 17.08.2016. EP2387410 B 2016/33 EN
(54) KOMPOZICIJE KVASCA ISPREPLETANE
GLINOM I POSTUPCI ZA UPOTREBU ISTIH
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CLAY INTERLACED YEAST COMPOSITIONS AND
METHODS OF UTILIZING THE SAME
(73) ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, KY 40356, US
(72) YIANNIKOURIS, Alexandros, 3409 Derby
Landing Circle, Lexington, Kentucky 40513, US;
THIELEN, Ursula Anne, 632 Stratford Drive,
Lexington, Kentucky 40503, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A23N 15/02 (2006.01)
(11) 55303 B1
(21) P-2016/0952
(22) 23.05.2013.
(30) IT 09.07.2012. PN20120041
(86) WO 23.05.2013. PCT/IB2013/054267
(87) WO 16.01.2014. WO 2014/009820
(96) 23.05.2013. 13735435.3
(97) 28.09.2016. EP2871980 B 2016/34 EN
(54) UREĐAJ ZA RAZDVAJANJE
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
APPARATUS FOR SEPARATING AGRICULTURAL
PRODUCTS
(73) UNITEC S.P.A., Via Provinciale Cotignola, 20/9,
48022 Lugo, IT
(72) BENEDETTI, Luca, Via Basilica 166,
48020 Savarna (RA), IT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 55324 B1
(21) P-2016/0948
(22) 28.12.2012.
(30) EP 03.01.2012. 12150114
EP 13.02.2012. 12155258
EP 13.02.2012. 12155252
EP 13.02.2012. 12155254
EP 13.02.2012. 12155241
EP 13.02.2012. 12155245
(86) WO 28.12.2012. PCT/EP2012/077084
(87) WO 11.07.2013. WO 2013/102611
(96) 28.12.2012. 12819068.3
(97) 12.10.2016. EP2779851 B 2016/41 EN
(54) UREĐAJ I SISTEM ZA PROIZVODNJU
AEROSOLA
AEROSOL-GENERATING DEVICE AND SYSTEM
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) GREIM, Olivier, Rue des Vernes 7, CH-1400
Yverdon-les-Bains, CH; PLOJOUX, Julien, Chemin de a
Florence 15, CH-1208 Geneva, CH; RUSCIO, Dani,
Route de Troub 29, CH-2088 Cressier, CH; MANCA,
Laurent, Chemin de la Butte 6, CH-1036 Sullens, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
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(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 55326 B1
(21) P-2016/1025
(22) 02.07.2014.
(30) EP 03.07.2013. 13174941
(86) WO 02.07.2014. PCT/EP2014/064090
(87) WO 08.01.2015. WO 2015/000974
(96) 02.07.2014. 14736734.6
(97) 19.10.2016. EP2978328 B 2016/42 EN
(54) SISTEM ZA PROIZVODNJU AEROSOLA ZA
VIŠESTRUKU UPOTREBU
MULTIPLE USE AEROSOL-GENERATING SYSTEM
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) SILVESTRINI, Patrick, Chemin de Maujobia 145,
2000 Neuchâtel, CH
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 55328 B1
(21) P-2016/1026
(22) 14.05.2015.
(30) EP 21.05.2014. 14169230
(86) WO 14.05.2015. PCT/EP2015/060731
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177046
(96) 14.05.2015. 15724575.4
(97) 02.11.2016. EP2991516 B 2016/44 EN
(54) SISTEM ZA PROIZVODNJU AEROSOLA
KOJI SADRŽI FERITNI MREŽASTI SUSCEPTOR
AN AEROSOL-GENERATING SYSTEM
COMPRISING A MESH SUSCEPTOR
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
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H04N 19/122 (2014.01)
H04N 19/137 (2014.01)
H04N 19/139 (2014.01)
H04N 19/157 (2014.01)
H04N 19/30 (2014.01)
H04N 19/33 (2014.01)
H04N 19/46 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)
H04N 19/503 (2014.01)
H04N 19/51 (2014.01)
H04N 19/537 (2014.01)
H04N 19/543 (2014.01)
H04N 19/61 (2014.01)
H04N 19/70 (2014.01)
H04N 19/96 (2014.01)
(21) P-2016/0981
(30) KR 08.12.2009. 20090121400

(11) 55323 B1

(22) 08.12.2010.
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(86) WO 08.12.2010. PCT/KR2010/008735
(87) WO 16.06.2011. WO 2011/071308
(96) 08.12.2010. 10836203.9
(97) 09.11.2016. EP2510698 B 2016/45 EN
(54) METOD ZA DEKODIRANJE VIDEA
PREDVIĐANJEM KRETANJA KORIŠĆENJEM
PROIZVOLJNE PARTICIJE
METHOD FOR DECODING VIDEO BY MOTION
PREDICTION USING ARBITRARY PARTITION
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
443-742, KR
(72) LEE, Sun-Il, 105-1201 Poonglim Apt.
Pungdeokcheon 1-dong Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do
448-766, KR; CHEON, Min-Su, (601) 337-65
Woncheon-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do
443-380, KR; HAN, Woo-Jin, 102-1104 Acropark Apt.
296-6 Woncheon-dong Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-774, KR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun

B
(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA KONTROLISANJE
ELEKTRIČNOG GREJAČA DA BI SE
KONTROLISALA TEMPERATURA
DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING AN
ELECTRICAL HEATER TO CONTROL
TEMPERATURE
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) FARINE, Robin, Grand'Rue 16, CH-2012
Auvernier, CH; TALON, Pascal, 18 Avenues des
Romains, F-74200 Thonon-les-Bains, FR
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd

(51) H04N 19/463 (2014.01)
(11) 55325 B1
H04N 19/11 (2014.01)
H04N 19/159 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
H04N 19/44 (2014.01)
(21) P-2016/1024
(22) 12.08.2011.
(30) KR 17.08.2010. 20100079529
KR 30.06.2011. 20110064301
(86) WO 12.08.2011. PCT/KR2011/005941
(87) WO 23.02.2012. WO 2012/023762
(96) 12.08.2011. 11818362.3
(97) 12.10.2016. EP2608541 B 2016/41 EN
(54) POSTUPAK ZA DEKODIRANJE INTRA
PREDIKCIJA
METHOD FOR DECODING INTRA-PREDICTIONS
(73) M&K HOLDINGS INC., 3rd Floor, Kisan
Building, 67, Seocho-Daero 25-Gil, Seocho-Gu,
Seoul 06586, KR
(72) OH, Soo, Mi, 707-1102, Baekhyeon, Maeul,
Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido 463-887, KR; YANG, Moonock, Block 405, Bedok
North Avenue 3 No. 16-199, Singapore 460405, SG
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) H05B 1/02
(2006.01)
(11) 55379 B1
A24F 47/00 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
(21) P-2016/1029
(22) 10.09.2013.
(30) EP 11.09.2012. 12183837
(86) WO 10.09.2013. PCT/EP2013/068722
(87) WO 20.03.2014. WO 2014/040988
(96) 10.09.2013. 13774365.4
(97) 02.11.2016. EP2895930 B 2016/44 EN
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у
периоду од 16.02.2017. до 15.03.2017. године:
Патент број 49369 чији је носилац NAUČNI
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO,
Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, RS, престао је
да важи дана 19.02.2017. године.
Патент број 49587 чији је носилац MERIAL
LIMITED, 3239 Satellite Blvd., Duluth, Georgia 30096,
US, престао је да важи дана 04.03.2017. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2016. до 15.09.2016. године:
Патент број 49603 чији је носилац BP
CHEMICALS LIMITED, 1 Finsbury Circus, London
EC2M 7BA, GB, престао је да важи дана 07.09.2016.
године.
Патент број 50728 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US, престао је да важи дана 07.09.2016. године.
Патент број 51453 чији је носилац BIOGEN
IDEC MA INC., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US, престао је да важи дана
19.08.2016. године.
Патент број 51505 чији је носилац
LABORATOIRES SERONO SA, Centre Industriel,
1267 Coinsins, Vaud, CH, престао је да важи дана
13.09.2016. године.
Патент број 51881 чији је носилац
FUMAPHARM AG, Haldenstrasse 24a, CH-6006
Luzem, CH, престао је да важи дана 04.09.2016.
године.
Патент број 52104 чији је носилац
BOMBARDIER
TRANSPORTATION
GmbH,
Schöneberger Ufer 1 , 10785 Berlin, DE, престао је да
важи дана 19.08.2016. године.
Патент број 52145 чији је носилац BP
CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-onThames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи
дана 04.09.2016. године.
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Патент број 52265 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., 5 Basel
Street P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, IL, престао је
да важи дана 10.09.2016. године.
Патент број 52486 чији је носилац SPASOVIĆ,
Slobodan, Đoke Popovića 2, 32000 Čačak, RS, престао
је да важи дана 11.09.2016. године.
Патент број 52627 чији је носилац ARRAY
BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO
80301, US, престао је да важи дана 22.08.2016.
године.
Патент број 52772 чији је носилац
TOMANOVIĆ, Uroš, Teodora Drajzera br. 4/9, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.08.2016.
године.
Патент број 52872 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, JP, престао је да важи дана 27.08.2016. године.
Патент број 53144 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао
је да важи дана 21.08.2016. године.
Патент број 53650 чији је носилац SISTEMAS
INTEGRALES DE MEDICI"N Y CONTROL
STELLUM S.A. DE C.V., Paseo de la Reforma 2608PH, Colonia Lomas Altas, CP 11950, Distrito Federal,
MX, престао је да важи дана 29.08.2016. године.
Патент број 53776 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.09.2016.
године.
Патент број 54233 чији је носилац
AMPLIMMUNE, INC., 45 W. Watkins Mill Road, Suite
A, Gaithersburg, MD 20878, US, престао је да важи
дана 26.08.2016. године.
Патент број 54320 чији је носилац
REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
& CO. KG, Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien, AT,
престао је да важи дана 11.09.2016. године.
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Патент број 54565 чији је носилац HUGO
VOGELSANG MASCHINENBAU GMBH, Holthöge
10-14, 49632 Essen, DE, престао је да важи дана
19.08.2016. године.
Патент број 54620 чији је носилац ARSENAL
FIREARMS FINANCE LIMITED, P.O. Box 3175,
Road Town, Tortola, VG, престао је да важи дана
15.09.2016. године.
Патент број 54902 чији је носилац AKSUYEK,
Cuneyt, 8229/1 SK. No:10 Istasyon Mah. Cigli, Izmir,
TR, престао је да важи дана 20.08.2016. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.02.2017. до 15.03.2017. године
Промена пренос права
За патент бр. 50310 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 50345 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 51081 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 51082 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, RS;
За патент бр. 51707 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 52548 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 52549 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 52908 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 53084 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, SE;
За патент бр. 53461 извршен је пренос на
AstraZeneca AB, SE 151 85 , Södertälje, SE;

38

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

B

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-2016/0016
(11) 2016/0016
(22) 6.10.2016
(13) I1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH,
Alfred Nobel Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein ,
DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA
KANCELARIJA, Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 52547
(54) HERBICIDI KOJI SADRŽE SUPSTITUISANE
TIEN-3-IL-SULFONILAMINO (TIO)KARBONILTRIAZOLIN(TI)ONE
(92) 321-01-2400/2015-11 14/04/2016 RS
(95) TIENKARBAZON-METIL+FORAMSULFURON
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2014/0002
(11)
(22) 18.2.2014
(13) I2
(73) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(68) 51362
(54) ENANTIOMERNO ČISTA AMINOHETEROARIL
JEDINJENJA KAO INHIBITORI PROTEIN KINAZA
(92) 515-01-8696-12 20/09/2013 RS;
515-01-8697-12 20/09/2013 RS
(95) KRIZOTINIB
(94) 3 godine 1 mesec 5 dana
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie
(21) SDZ-2015/0001
(22) 08.01.2015.
(71) AVENTIS PHARMA S.A., 20 avenue Raymond
Aron, 92160 Antony, FR
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 1
1000 Beograd, RS
(68) 50769
(54) ANTITUMORSKA KOMBINACIJA KOJA
SADRŽI VEGF-ZAMKU I 5FU ILI JEDAN OD
NJEGOVIH DERIVATA
(92) 515-01-06368-13-001 11/07/2014 RS;
515-01-06369-13-001 11/07/2014 RS
(95) AFLIBERCEPT
(21) SDZ-2016/0003
(22) 26.01.2016.
(71) ABBVIE BAHAMAS LIMITED, Sassoon House,
Shirley Street & Victoria Avenue, 1242 New
Providence, Nassau, BS
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Knez Mihailova 1-3,
11000 Beograd, RS
(68) 52854
(54) INHIBITORI HEPATITIS C VIRUSA
(92) 515-01-04861-14-001 21/10/2015 RS
(95) KOMBINACIJA OMBITASVIRA, PARITAPREVIRA
I RITONAVIRA

ЗИС / RS / IPO

41

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Publications of Entered Changes of The Supplementary Protection Certifie
од 16.02.2017. до 15.03.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве
сертификата број СДЗ-2014/0007 промењена је у
TAKEDA AS, Drammensveien 852, 1383 Asker, 1383
Asker, NO;
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) B65G 33/08 (2006.01)
(11) 1491 U1
A01C 17/00 (2006.01)
B65G 53/12 (2006.01)
(21) MP-2016/0043
(22) 26.09.2016.
(54) AUTOMATSKI UZORKIVAČ ZA
SITNOZRNE RASTRESITE MATERIJALE
AUTOSAMPLER FOR FINE GRAIN BULK
MATERIALS
(73) STOJKOV, Borivoj, Rumenačka 45/1,
21000 Novi Sad, RS
(72) STOJKOV, Borivoj, Rumenačka 45/1,
21000 Novi Sad, RS
(51) G09F 1/00
(2006.01)
(11) 1490 U1
G09F 9/00
(2006.01)
G09F 11/00 (2006.01)
(21) MP-2016/0042
(22) 15.09.2016.
(54) IZMENLJIV DISPLEJ ZA POLICE
CHANGEABLE DISPLAY SHELF
(73) PRIORITY DOO, Jasički put 9A, 37000 Kruševac, RS
(72) RADOJKOVIĆ, Slobodan V., Šumatovačka 2/11,
37000 Kruševac, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока од 10 година, у периоду од
16.02.2017. до 15.03.2017. године
Мали патент рег. бр. 946 чији је носилац
ENVIROTECH D.O.O., Sterije Popovića 42, 23300
Kikinda, RS, престао је да важи дана 28.02.2017.
године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2016. до 15.09.2016. године
Мали патент број 1382 чији је носилац BEBIĆ,
Jovan, naselje "Oslobodioci Valjeva" 77/18, 14000
Valjevo, RS, престао је да важи дана 01.09.2016.
године.
Мали патент број 1386 чији је носилац
MAKSIMOVIĆ, Stojanka, Generala Save Grujića 11,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
27.08.2016. године.
Мали патент број 1400 чији је носилац SAKIĆ,
Goran, Bulevar Mihajla Pupina 151/2, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 23.08.2016.
године.
Мали патент број 1419 чији је носилац
ŽUNJIĆ, Aleksandar, Jurija Gagarina 41, 11070 Novi
Beograd, RS; STOJIČIĆ, Vojislav, Nehruova 91/79,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
09.09.2016. године.
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А

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
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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 Број 08/2017– 11/2017 (22.02.2017 - 15.03.2017).
________________

Више података о пријавама можете наћи у European Patent Bulletin (службено гласило
Европског патентног завода) у склопу INID кода (97)
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ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51)

A61K 31/137 (2006.01) (11) EP 3047848 A1
G06F 19/00 (2011.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(30) US 29.09.2009. 246706 P
US 05.11.2009. 258329 P
US 25.02.2010. 307992 P
US 07.06.2010. 352029 P
(96) EP 15186346.1 20.09.2010. EN
(97) EP 3047848 27.07.2016. 201630 EN
(54) DOSAGE REGIMEN OF AN S1P
RECEPTOR MODULATOR
(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) BOULTON, CRAIG, Novartis Pharmaceuticals
UK LimitedWimblehurst Road Horsham, West Essex,
RH 12 5AB, GB
BURTIN, PASCALE, Novartis Pharma AGPostfach
4002, 4002 Basel, CH
DAVID, OLIVIER, Novartis Pharma AGPostfach 4002,
4002 Basel, CH
DE VERA, ANA, Novartis Pharma AGPostfach 4002,
4002 Basel, CH
DUMORTIER, THOMAS, Novartis Pharma
AGPostfach 4002, 4002 Basel, CH
SCHMOUDER, ROBERT, Novartis Institues for
BioMedical Research Inc.220 Massachusetts Avenue,
Cambridge, MA 02139, US
HUNT, IRENE, Novartis Pharma AGPostfach 4002,
4002 BASEL, CH
(74) TER MEER STEINMEISTER & PARTNER,
Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4, 80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 31/225 (2006.01) (11) EP 3135282 A1
A61P 25/00 (2006.01)
(30) US 08.02.2007. 888925 P
(96) EP 16188566.0 07.02.2008. EN
(97) EP 3135282 01.03.2017. 201709 EN
(54) NEUROPROTECTION IN
DEMYELINATING DISEASES
(71) BIOGEN MA INC., 250 Binney Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) RALF, GOLD, Baumhofstrasse 46,
44799 Bochum, DE
(74) POHLMAN, SANDRA M., df-mp Dörries FrankMolnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG
mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE
_____________________________________________
(51) A61K 31/506 (2006.01) (11) EP 3141252 A1
A61P 31/16 (2006.01)
(30) US 17.06.2009. 187713 P
US 18.12.2009. 287781 P
ЗИС / RS / IPO

(96) EP 16181549.3 17.06.2010. EN
(97) EP 3141252 15.03.2017. 201711 EN
(54) INHIBITORS OF INFLUENZA VIRUSES
REPLICATION
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INC.,
50 Northern Avenue, Boston, MA 02210, US
(72) MALTAIS, FRANCOIS, 24 Randolph Drive,
Tewksbury, MA Massachusetts 01876, US
PEROLA, EMANUELE, 6 Lanark RoadUnit 3,
Brookline, MA Massachusetts 02445, US
WANG, TIANSHENG, 2 Dunbar Way, Concord,
MA Massachusetts 01742, US
WANNAMAKER, M., WOODS, 213 Long Hill Road,
Bolton, MA Massachusetts 01740, US
BYRN, RANDAL, 7 Pemberton Road, Wayland,
MA Massachusetts 01778, US
ZHOU, YI, 5 Deering Avenue, Lexington,
MA Massachusetts 02421, US
LIN, CHAO, 4 Dean Road, Winchester,
MA Massachusetts 01890, US
JIANG, MIN, 5 South Rindge Avenue, Lexington,
MA Massachusetts 02420, US
GERMANN, URSULA, A., 5 Nightingale Path, Newton,
MA Massachusetts 02459, US
JONES, STEVEN, 68 Summer Street, Hyde Park,
MA Massachusetts 02136, US
SALITURO, FRANCESCO G., 25 Baker Drive,
Marlborough, MA Massachusetts 01752, US
KWONG, ANN DAK-YEE, 45 Sunset Road,
Cambridge, MA Massachusetts 02138, US
CHARIFSON, PAUL, 7 Dartmouth Drive, Framingham,
MA Massachusetts 01701, US
CLARK, MICHAEL, P., 30 Kenney Lane, Concord,
MA Massachusetts 01742, US
BANDARAGE, UPUL, K., 11 Bates Road, Lexington,
MA Massachusetts 02421, US
BETHIEL, RANDY, S., 314 Massachusetts Avenue,
Lexington, MA Massachusetts 02420, US
COURT, JOHN, J., 27 Ernies Drive, Littleton,
MA Massachusetts 01460, US
DENG, HONGBO, 14 Springdale Avenue, Wellesday,
MA 02481, US
DRUTU, IOANA, 38 Fairview Avenue, Watertown,
MA Massachusetts 02472, US
DUFFY, JOHN, P., 175 Carriage Hill Road,
Northborough, MA Massachusetts 01532, US
FARMER, LUC, 19 Howe Lane, Foxboro,
MA Massachusetts 02035, US
GAO, HUAI, 82 Summer StreetUnit 7, Arlington,
MA Massachusetts 02474, US
GU, WENXIN, 288 Highland AvenueApt. 209,
Somerville, MA Massachusetts 02144, US
47

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
JACOBS, DYLAN, H., 9 Liberty Place, 32,
South Boston, MA 02127, US
KENNEDY, JOSEPH, M., 17 Ridge Road, Walpole,
MA 02081, US
LEDEBOER, MARK, W., 36 Faulkner Hill Road,
Acton, MA Massachusetts 01720, US
LEDFORD, BRIAN, 53 Maple Street, Norton,
MA Massachusetts 02766, US
(74) COLES, ANDREA BIRGIT, Kilburn & Strode
LLP 20 Red Lion Street, London WC1R 4PJ, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 39/00 (2006.01) (11) EP 3132801 A1
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 38/16 (2006.01)
(30) EP 01.10.2008. 08017305
EP 13.10.2008. 08017921
US 16.10.2008. 105928 P
(96) EP 16179169.4 28.09.2009. EN
(97) EP 3132801 22.02.2017. 201708 EN
(54) NOVEL IMMUNOTHERAPY AGAINST
SEVERAL TUMORS INCLUDING NEURONAL
AND BRAIN TUMORS
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH,
Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE
(72) SCHOOR, OLIVER, Herrenbergerstrasse 57,
72070 Tübingen, DE
HILF, NORBERT, Im Wengertacker 17,
72138 Kirchentellinsfurt, DE
WEINSCHENK, TONI, Im Morgenrain 15,
73773 Aichwald, DE
TRAUTWEIN, CLAUDIA, Narzissenweg 4,
42489 Wülfrath, DE
WALTER, STEFFEN, Steinenbergstrasse 2,
72764 Reutlingen, DE
SINGH, HARPREET, Immatics US, Inc.2130 W.
Holcombe Blvd.,Suite 11.3000, Houston, TX 77030, US
(74) KRAUSS, JAN, Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte
Pettenkoferstrasse 20-22, 80336 München, DE
_____________________________________________
A61K 39/395 (2006.01) (11) EP 3045182 A1
A61P 5/24 (2006.01)
(30) US 14.11.2005. 736623 P
(96) EP 16154418.4 02.11.2006. EN
(97) EP 3045182 20.07.2016. 201629 EN
(54) ANTAGONIST ANTIBODIES DIRECTED
AGAINST CALCITONIN GENE-RELATED
PEPTIDE AND METHODS USING SAME
(71) LABRYS BIOLOGICS INC., 735 Galveston
Drive, Redwood City, CA 94063, US
(72) ZELLER, JOERG, 1002 Sunnyside Boulevard,
Ann Arbor, MI Michigan 48103, US
POULSEN, KRISTIAN TODD, 2080 Third Street,

No. 7, San Francisco, CA 94107, US
ABDICHE, YASMINA NOUBIA, 183 Ada Avenue,
Unit A, Mountain View, CA California 94043, US
PONS, JAUME, 1723 Hickory Avenue, San Bruno,
CA California 94066, US
ROSENTHAL, ARNON, 150 Normandy Lane,
Woodside, CA California 94062, US
COLLIER, SIERRA JONES, 521 - 7th Avenue,
Menlo Park, CA California 94025, US
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
C07C 245/24 (2006.01) (11) EP 2167459 A1 *1
C07C 309/15 (2006.01)
C07D 233/54(2006.01)
A61K 31/655(2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(30) EP 04.07.2007. 07111716
(86) PCT/EP2008058600 03.07.2008. DE
(96) EP 08774712.7 03.07.2008. DE
(87) WO2009004060 08.01.2009. 200902
(97) EP 2167459 31.03.2010. 201013 DE
(54) NOVEL TRIAZINE COMPOUNDS FOR
TREATMENT OF CANCER
(71) ROEBERS, JOHANNES, Bismarckstrasse 16,
53113 Bonn, DE
(72) REITER, RUDOLF, Böhleli 1, CH-9050
Appenzell, CH
KALBE, JOCHEN, Immigratherstr. 58a,
42799 Leichlingen, DE
FÖRSTER, HEINZ, Römerstr. 38, 56337 Kadenbach, DE
(74) GILLE HRABAL, Brucknerstrasse 20,
40593 Düsseldorf, DE
_____________________________________________
(51)

(51)

(51)

(30)
(96)

C07D 257/06(2006.01) (11) EP 3048100 A1
C07D 213/82(2006.01)
C07D 213/81(2006.01)
C07D 309/40(2006.01)
C07C 271/12 (2006.01)
C07C 275/16 (2006.01)
C07D 231/14(2006.01)
C07D 333/24(2006.01)
C07D 333/40(2006.01)
C07C 311/19 (2006.01)
C07D 239/28(2006.01)
C07C 317/44 (2006.01)
C07D 261/18(2006.01)
C07C 235/52 (2006.01)
A61K 31/194(2006.01)
US 28.05.2009. 181753 P
US 20.11.2009. 263141 P
US 16.04.2010. 324938 P
EP 16154129.7 26.05.2010. EN

1 Vraćen u prethodno stanje.
48

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(97) EP 3048100 27.07.2016. 201630 EN
(54) SUBSTITUTED AMINOBUTYRIC
DERIVATIVES AS NEPRILYSIN INHIBITORS
(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) COPPOLA, GARY MARK, 18 Aldersgate
Circle, Budd Lake, NJ 07828, US
IWAKI, YUKI, 2-5 Yarai-cho, Shinjuku-ku, Tokyo,
162-0805, JP
KARKI, RAJESHRI GANESH, Novartis Institutes for
BioMedical Research, Inc.100 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US
KAWANAMI, TOSHIO, Novartis Institutes for
BioMedical Research, Inc.250 Massachusetts Avenue,
Cambridge, MA 02139, US
KSANDER, GARY MICHAEL, 37 The Flume,
Amherst, NH 03031, US
MOGI, MUNETO, Novartis Institutes for BioMedical
Research, Inc.100 Technology Square, Cambridge,
MA 02139, US
SUN, ROBERT, 11 Lamplight circle, Natick,
MA 01760, US
(74) GABARDA ORTEGA, ANA ESTHER, Novartis
Pharma AG Patent Department, 4002 Basel, CH
_____________________________________________
(51)

C07D 471/04(2006.01) (11) EP 3141549 A1
A61K 31/519(2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
(30) US 16.06.2009. 187355 P
US 16.06.2009. 187348 P
(96) EP 16194237.0 15.06.2010. EN
(97) EP 3141549 15.03.2017. 201711 EN
(54) CRYSTALLINE FORM OF PEMIROLAST
FOR USE IN THE TREATMENT OF
INFLAMMATIONS
(71) RSPR PHARMA AB, Kornhamnstorg 53,
111 27 Stockholm, SE
(72) PERLBERG, ANETT, Niederhofweg 11,
CH-4617 Gunzgen, CH
VIERTELHAUS, MARTIN, Zasiusstrasse 8,
78462 Konstanz, DE
ROSENSTRÖM, ULRIKA, Kypertvagen,
S-75757 Uppsala, SE
HORVATH, KAROL, SyntagonTallvägen 2Box 2073,
S-151 02 Södertälje, SE
(74) POTTER CLARKSON LLP, The Belgrave
Centre Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, GB
_____________________________________________
(51)
(30)
(96)
(97)

А
(54) HIGH AFFINITY HUMAN ANTIBODIES
TO HUMAN IL-4 RECEPTOR
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.,
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) PAPADOPOULOS, NICHOLAS J, 59 Heritage
LaneLagrangeville, New York, NY 12540, US
FAIRHURST, JEANETTE L, 23 Parkview Court,
White Plains, NY 10603, US
HUANG, TAMMY T, 28 Gideon Reynolds Road,
Cross River, NY 10518, US
MARTIN, JOEL H, 244 Church Road, Putnam Valley,
NY 10579, US
(74) POWER, DAVID, J A Kemp 14 South Square
Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 3135691 A1
C07K 16/00 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
A61K 39/395(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(30) WO 02.12.2008. PCT/IB2008/055663
US 05.06.2009. 184502 P
(96) EP 16192250.5 02.12.2009. EN
(97) EP 3135691 01.03.2017. 201709 EN
(54) ANTI-CMET ANTIBODY
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 place Abel
Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, FR
(72) GOETSCH, LILIANE, 15 route de Cluses,
74130 Ayze, FR
WURCH, THIERRY, 7 route des EtolesLe Clos
Bellevue, 74140 Machilly, FR
BES, CÉDRIC, 12 boulevard des Acanthes,
30250 Villevieille, FR
(74) REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris
Cedex 17, FR
_____________________________________________

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 3064511 A1
A61P 37/08 (2006.01)
US 29.10.2008. 260307
EP 16161244.5 27.10.2009. EN
EP 3064511 07.09.2016. 201636 EN

ЗИС / RS / IPO

49

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А

ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА
ПАТЕНАТА
(51)

A01P 1/00 (2006.01) (11) EP 2120561 A1 *
A61K 47/34 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 31/365(2006.01)
A61L 15/00 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 43/54 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
(23) 15.10.2016.
(30) US 19.02.2007. 890535 P
(86) PCT/US2008054306 19.02.2008. EN
(96) EP 08730165.1 19.02.2008. EN
(87) WO2008103673 28.08.2008. 200835
(97) EP 2120561 25.11.2009. 200948 EN
(54) COMPOSITIONS FOR TREATING
BIOFILMS AND METHODS FOR USING SAME
(71) PLUROGEN THERAPEUTICS, INC., 3724a
Thomas Point Road, Annapolis, Maryland 21403, US
(72) RODEHEAVER, GEORGE, 845 Carlins Way,
Charlottesville, Virginia 22903, US
KATZ, ADAM, 503 Broadleaf Way, Charlottesville,
Virginia 22911, US
(74) FYFE, FIONA ALLISON WATSON,
Murgitroyd & Company Scotland House 165-169
Scotland Street, Glasgow G5 8PL, GB
_____________________________________________
(51) A61F 2/00 (2006.01) (11) EP 1729675 A2 *
(23) 01.10.2016.
(30) US 05.03.2004. 550700 P
(86) PCT/US2005007129 04.03.2005. EN
(96) EP 05724636.5 04.03.2005. EN
(87) WO2005086706 22.09.2005. 200538
(97) EP 1729675 13.12.2006. 200650 EN
(54) MULTI-PHASED, BIODEGRADABLE AND
OSTEOINTEGRATIVE COMPOSITE SCAFFOLD
FOR BIOLOGICAL FIXATION OF
MUSCULOSKELETAL SOFT TISSUE TO BONE
(71) THE TRUSTEES OF COLUMBIA
UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK, West
116th Street and Broadway, New York,New York
10027, US
(72) LU, HELEN H., 180 Riverside Boulevard 19C,
New York, NY 10069, US
SPALAZZI, JEFFREY, 18 West 108th Street, Apt. 4C,
New York, NY 10025, US
DIONISIO, KATHIE, 9 Revere Street, 2, Boston, MA 02114, US
(74) PETERS, HAJO, ZACCO GmbH Bayerstrasse
83, 80335 München, DE
50

(51)

A61K 8/64 (2006.01) (11) EP 2155155 A2 *
A61K 8/73 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(23) 04.11.2016.
(30) EP 08.05.2007. 07107712
(86) PCT/NL2008050278 08.05.2008. EN
(96) EP 08753761.9 08.05.2008. EN
(87) WO2008136676 13.11.2008. 200846
(97) EP 2155155 24.02.2010. 201008 EN
(54) COSMETIC ANTI-AGEING SKIN CARE
COMPOSITIONS
(71) TUPPERWARE PRODUCTS S.A., Route du
Jura 37, 1700 Fribourg, CH
(72) OTTE, STEPHANUS CORNELIS MARIA, J.
Dixlaan 26, NL-2104 CG Heemstede, NL
ESTRADA HERNANDÉZ, CLAUDIA AMALIA,
Calzada Mexico Xochimilco 4850 A-504Colonia
Hacienda San Juan, Talpan, C.P. 14370, MX
WON, ANNIS, 1 Eaglehawk Place, West Pennant Hills,
NSW 2125, AU
(74) V.O., P.O. Box 87930, 2508 DH Den Haag, NL
_____________________________________________
(51)

A61K 9/16 (2006.01) (11) EP 1771160 A2 *
A61K 9/20 (2006.01)
(23) 03.02.2017.
(30) GB 28.01.2005. 0501638
WO 11.02.2005. PCT/GB2005/050014
US 12.04.2005. 670506 P
US 26.10.2005. 730339 P
(86) PCT/EP2006000727 27.01.2006. EN
(96) EP 06703915.6 27.01.2006. EN
(87) WO2006079550 03.08.2006. 200631
(97) EP 1771160 11.04.2007. 200715 EN
(54) ALCOHOL RESISTANT DOSAGE FORMS
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350
Luxembourg, LU
(72) MANNION, RICHARD, O., 3860 Green Ridge
Road, Furlong, Pennsylvania, 18925, US
MCKENNA, WILLIAM, H., 10 Long Meadow Road,
Yonkers, NY 10704, US
O'DONNELL, EDWARD, P., 38 Chestnut Court,
Basking Ridge, NJ 07920, US
DANAGHER, HELEN, KATHLEEN, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge CB4 0GW, GB
HAYES, GEOFFREY, GERARD, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge CB4 0GW, GB
MOHAMMAD, HASSAN, c/o Mundipharma Research

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge CB4 0GW, GB
PRATER, DEREK, ALLAN, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge CB4 0GW, GB
TAMBER, HARJIT, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge CB4 0GW, GB
WALDEN, MALCOLM, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge CB4 0GV, GB
WHITELOCK, STEVE, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0GW, GB
FLEISCHER, WOLFGANG, Posener Strasse 6,
55218 Ingelheim, DE
HAHN, UDO, Nordstrasse 1, 56412 Nentershausen, DE
SPITZLEY, CHRISTOF, Am Linsengraben 2,
65627 Elbgrund, DE
LEUNER, CHRISTIAN, Blauwiesenweg 65,
60439 Frankfurt, DE
(74) EHLICH, EVA SUSANNE, Maiwald
Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstraße 3,
80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 9/16 (2006.01) (11) EP 2289491 A1
A61K 9/20 (2006.01)
(23) 03.02.2017.
(30) GB 28.01.2005. 0501638
WO 11.02.2005. PCT/GB2005/050014
US 12.04.2005. 670506 P
US 26.10.2005. 730339 P
(96) EP 10180364.1 27.01.2006. EN
(97) EP 2289491 02.03.2011. 201109 EN
(54) ALCOHOL RESISTANT DOSAGE FORMS
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret,
2350 Luxembourg, LU
(72) MANNION, RICHARD, O., 3860 Green Ridge
Road, Furlong, PA 18925, US
MCKENNA, WILLIAM, H., 10 Long Meadow Road,
Yonkers, NY 10704, US
O'DONNELL, EDWARD, P., 38 Chestnut Court,
Basking Ridge, NJ 07920, US
DANAGHER, HELEN, KATHLEEN, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
HAYES, GEOFFREY, GERARD, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
MOHAMMAD, HASSAN, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
PRATER, DEREK, ALLAN, c/o Mundipharma
Research Limited Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
ЗИС / RS / IPO

А
TAMBER, HARJIT, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
WALDEN, MALCOLM, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
WHITELOCK, STEVE, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
FLEISCHER, WOLFGANG, Posener Strasse 6,
55218, Ingelheim, DE
HAHN, UDO, Nordstrasse 1, 56412, Nentershausen, DE
SPITZLEY, CHRISTOF, Am Linsengraben 2,
65627, Elbgrund, DE
LEUNER, CHRISTIAN, Blauwiesenweg 65,
60439, Frankfurt, DE
(74) GLAS, HOLGER, Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof Elisenstrasse 3, 80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 9/16 (2006.01) (11) EP 2319499 A1
A61K 9/20 (2006.01)
(23) 03.02.2017.
(30) GB 28.01.2005. 0501638
WO 11.02.2005. PCT/GB2005/050014
US 12.04.2005. 670506 P
US 26.10.2005. 730339 P
(96) EP 10180425.0 27.01.2006. EN
(97) EP 2319499 11.05.2011. 201119 EN
(54) ALCOHOL RESISTANT DOSAGE FORMS
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret,
2350 Luxembourg, LU
(72) MANNION, RICHARD, O., 3860 Green Ridge
Road, Furlong, PA 18925, US
MCKENNA WILLIAM, H., 10 Long Meadow Road,
Yonkers, NY 10704, US
O'DONNELL, EDWARD, P., 38 Chestnut Court,
Basking Ridge, NJ 07920, US
DANAGHER, HELEN, KATHLEEN, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
HAYES, GEOFFREY, GERARD, c/o Mundipharma
Research Limited, Cambridge Science Park,Milton
Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
MOHAMMAD, HASSAN, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
PRATER, DEREK, ALLAN, c/o Mundipharma
Research Limited Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
TAMBER, HARJIT, c/o Mundipharma Research
LimitedCambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
WALDEN, MALCOLM, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
51

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
WHITELOCK, STEVE, c/o Mundipharma Research
Limited, Cambridge Science Park,Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GW, GB
FLEISCHER, WOLFGANG, Posener Strasse 6,
55218, Ingelheim, DE
HAHN, UDO, Nordstrasse 1, 56412, Nentershausen, DE
SPITZLEY, CHRISTOF, Am Linsengraben 2,
65627, Elbgrund, DE
LEUNER, CHRISTIAN, Blauwiesenweg 65,
60439, Frankfurt, DE
(74) GLAS, HOLGER, Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof Elisenstrasse 3, 80335 München, DE
_____________________________________________

(54) METHODS FOR TREATING DISORDERS
USING NMDA NR2B-SUBTYPE SELECTIVE
ANTAGONIST
(71) EVOTEC INTERNATIONAL GMBH,
Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, DE
(72) KEMP, JOHN, ALAN, Amselstrasse 24,
CH-4059 Basel, CH
TASKER, TIMOTHY, 12 Millside Place, Isleworth
TW7 6BU, GB
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
(51)

(51)

A61K 31/4155(2006.01) (11) EP 1968579 A1 *
A61K 31/4184(2006.01)
C07D 403/04(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(23) 23.12.2014.
(30) GB 30.12.2005. 0526607
US 30.12.2005. 755339 P
US 29.06.2006. 806218 P
(86) PCT/GB2006004954 29.12.2006. EN
(96) EP 06831505.0 29.12.2006. EN
(87) WO2007077435 12.07.2007. 200728
(97) EP 1968579 17.09.2008. 200838 EN
(54) PHARMACEUTICAL COMPOUNDS
(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED,
436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge
CB4 0QA, GB
(72) BERDINI, VALERIO, 436 Cambridge Science
Park, Milton Road, Cambridge CB4 0QA, GB
CURRY, JAYNE, ELIZABETH, 436 Cambridge
Science ParkMilton Road, Cambridge CB4 0QA, GB
GALLAGHER, NEIL, JAMES, Turkheimerstrasse 5,
CH-4055 Basel, CH
GILL, ADRIAN, LIAM, CVGI Medicinal
Chemistry3S101 MeresideAlderley ParkMacclesfield,
Cheshire SK10 4TG, GB
LYONS, JOHN, FRANCIS, 436 Cambridge Science
ParkMilton Road, Cambridge CB4 0QA, GB
(74) COOKE, RICHARD SPENCER, Elkington and
Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road, Sevenoaks,
Kent TN13 1XR, GB
_____________________________________________
(51)

(23)
(30)
(86)
(96)
(87)
(97)
52

A61K 31/505 (2006.01) (11) EP 2254580 A1 *
C07D 403/06(2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
01.10.2016.
US 27.03.2008. 40087
PCT/EP2009002241 26.03.2009. EN
EP 09724248.1 26.03.2009. EN
WO2009118187 01.10.2009. 200940
EP 2254580 01.12.2010. 201048 EN

A61K 38/00 (2006.01) (11) EP 1732584 A2 *
A61K 39/02 (2006.01)
(23) 17.01.2017.
(30) US 03.03.2004. 793138
(86) PCT/US2005006930 03.03.2005. EN
(96) EP 05724470.9 03.03.2005. EN
(87) WO2005084361 15.09.2005. 200537
(97) EP 1732584 20.12.2006. 200651 EN
(54) MULTI-COMPONENT BIOLOGICAL
TRANSPORT SYSTEMS
(71) REVANCE THERAPEUTICS, INC., 7555
Gateway Blvd., Newark, CA 94560, US
(72) WAUGH, JACOB M., 425 First Street No.
1801, San Francisco, California 94105, US
DAKE, MICHAEL D., 665 Gerona Road, Stanford,
California 94305, US
(74) WRIGHT, SIMON MARK, J A Kemp 14 South
Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 38/22 (2006.01) (11) EP 2480246 A2 *
A61K 31/185(2006.01)
A61K 31/537(2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(23) 07.10.2016.
(30) US 23.09.2009. 245036 P
(86) PCT/US2010049843 22.09.2010. EN
(96) EP 10819399.6 22.09.2010. EN
(87) WO2011038014 31.03.2011. 201113
(97) EP 2480246 01.08.2012. 201231 EN
(54) COMPOSITION AND METHOD FOR
TREATMENT OF DIABETES
(71) BIOKIER INC., 105 Green Willow Ct.,
Chapel Hill, NC 27514, US
(72) SZEWCZYK, JERZY, RYSZARD,
105 Green Willow Court, Chapel HillNC 27514, US
(74) JOHNSON, YVONNE CATHERINE,
Barker Brettell LLP 100 Hagley Road,
EdgbastonBirminghamB16 8QQ, GB

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(51)

A61K 38/47 (2006.01) (11) EP 2185187 A1 *
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(23) 11.10.2016.
(30) US 29.08.2007. 966722 P
(86) PCT/US2008010212 28.08.2008. EN
(96) EP 08829620.7 28.08.2008. EN
(87) WO2009032171 12.03.2009. 200911
(97) EP 2185187 19.05.2010. 201020 EN
(54) SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF
ALPHA-GALATOSIDASE A
(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.,
700 Main Street, Cambridge, MA 02169, US
(72) STURK, LISA, MARIE, 31 Prospect Street
Avenue, Waltham, MA 02453, US
LAMSA, JUSTIN, C., 95 Bartherick Road, Westminster,
MA 01473, US
HEARTLEIN, MICHAEL, W., 167 Reed Farm Road,
Boxborough, MA 01719, US
NGUYEN, VINH, 99 Cook Avenue, Chelsea,
MA 02150, US
TAYLOR, KATHERINE, D., 472 Appleton Street,
Arlington, MA 02476, US
SHAHROKH, ZAHRA, 5 Terrace Road, Weston,
Massachusetts 02439, US
(74) EIP, Fairfax House 15 Fulwood Place, London
WC1V 6HU, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 38/48 (2006.01) (11) EP 2032157 A1 *
A61P 21/00 (2006.01)
(23) 13.12.2016.
(30) US 29.06.2006. 817756 P
(86) PCT/EP2007005754 28.06.2007. EN
(96) EP 07764931.7 28.06.2007. EN
(87) WO2008000490 03.01.2008. 200801
(97) EP 2032157 11.03.2009. 200911 EN
(54) HIGH FREQUENCY APPLICATION OF
NEUROTOXIC COMPONENT OF BOTULINUM
TOXIN
(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am
Main, DE
(72) MARX, MATTHIAS, Im Lohr 52,
68199 Mannheim, DE
GRAFE, SUSANNE, Balduinstrasse 55,
60599 Frankfurt am Main, DE
BENECKE, REINER, Am Storchenhof 5,
18184 Neu Thulendorf, DE
DRESSLER, DIRK, Brahmsallee 21, 20144 Hamburg, DE
(74) RICKER, MATHIAS, Wallinger Ricker Schlotter
Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zweibrückenstrasse 5-7, 80331 München, DE

ЗИС / RS / IPO

А
(51)

A61K 39/00 (2006.01) (11) EP 2004227 A2 *
A61K 39/12 (2006.01)
A61K 39/08 (2006.01)
A61K 39/095(2006.01)
A61K 39/145(2006.01)
A61K 39/09 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C07K 14/005(2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)
A61K 31/7032(2006.01)
A61K 39/05 (2006.01)
(23) 02.09.2016.
(30) GB 15.03.2006. 0605247
(86) PCT/IB2007001744 15.03.2007. EN
(96) EP 07734904.1 15.03.2007. EN
(87) WO2007105115 20.09.2007. 200738
(97) EP 2004227 24.12.2008. 200852 EN
(54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR
IMMUNISATION USING CD1D LIGANDS
(71) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
S.R.L., Via Fiorentina 1, 53100 Siena (SI), IT
(72) GALLI, GRAZIA, Novartis Vaccines and
Diagnostics Srl,Via Fiorentina, 1, I-53100 Siena, IT
(74) MARSHALL, CAMERON JOHN, Carpmaels &
Ransford LLP One Southampton Row, London WC1B
5HA, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 45/06 (2006.01) (11) EP 1750689 A1 *
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/4025(2006.01)
A61K 31/551(2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
(23) 11.08.2016.
(30) US 15.05.2004. 571314 P
(86) PCT/US2005017177 16.05.2005. EN
(96) EP 05749516.0 16.05.2005. EN
(87) WO2005115362 08.12.2005. 200549
(97) EP 1750689 14.02.2007. 200707 EN
(54) TREATING SEIZURES USING ICE
INHIBITORS
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, Boston,
MA 02210, US
(72) VEZZANI, ANNAMARIA, Instituto Mario
Negri,Via Eritrea 62, I-20157 Milano, IT
RANDLE, JOHN, C.R., 73 Windsor Road, Brookline,
MA 02445, US
(74) CORNISH, KRISTINA VICTORIA JOY,
Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street, London WC1R
4PJ, GB

53

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
(51)

A61K 47/48 (2006.01) (11) EP 1861125 A2 *
A61K 38/27 (2006.01)
(23) 15.09.2016.
(30) US 23.03.2005. 664401 P
(86) PCT/US2006011126 23.03.2006. EN
(96) EP 06739738.0 23.03.2006. EN
(87) WO2006102659 28.09.2006. 200639
(97) EP 1861125 05.12.2007. 200749 EN
(54) CONJUGATES OF AN HGH MOIETY AND
PEG DERIVATIVES
(71) NEKTAR THERAPEUTICS, 455 Mission Bay
Boulevard South Suite 100, San Francisco CA 94158, US
(72) BOSSARD, MARY J., 120 Kelvingrove Drive,
Madison, AL 35758, US
ZHANG, PING, 215 Park Stone Drive, Madison,
AL 35758, US
(74) BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road, London WC1X 8BT, GB
_____________________________________________
(51) A61K 47/48 (2006.01) (11) EP 2440249 A2 *
(23) 15.09.2016.
(30) US 12.06.2009. 186768 P
(86) PCT/US2010038416 11.06.2010. EN
(96) EP 10723899.0 11.06.2010. EN
(87) WO2010144869 16.12.2010. 201050
(97) EP 2440249 18.04.2012. 201216 EN
(54) COVALENT CONJUGATES COMPRISING
A PROTEASE INHIBITOR, A WATER-SOLUBLE,
NON-PEPTIDIC OLIGOMER AND A LIPOPHILIC
MOIETY
(71) NEKTAR THERAPEUTICS, 455 Mission Bay
Boulevard South Suite 100, San Francisco CA 94158, US
(72) RIGGS-SAUTHIER, JENNIFER, 7917 Smoke
Rise Road, HuntsvilleAlabama 35802, US
(74) BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road, London WC1X 8BT, GB
_____________________________________________
(51)

A61M 5/162 (2006.01) (11) EP 1787667 A1 *
A61J 1/20 (2006.01)
(23) 07.09.2016.
(30) JP 04.08.2004. 2004228268
(86) PCT/JP2005014320 04.08.2005. JA
(96) EP 05768927.5 04.08.2005. JA
(87) WO2006013934 09.02.2006. 200606
(97) EP 1787667 23.05.2007. 200721 EN
(54) COMMUNICATING NEEDLE USED TO
CAUSE TWO OR MORE CONTAINERS TO
COMMUNICATE
(71) EA PHARMA CO., LTD., 2-1-1, Irifune Chuoku, Tokyo 104-0042, JP
(72) MURAMATSU, YASUHIROC/O AJINOMOTO
CO., INC., 649-1, Miyakami,Shimizu-ku, Shizuokashi,Shizuoka 4240911, JP

54

KITAGAWA, SHOUICHIC/O AJINOMOTO CO.,
INC., 649-1, Miyakami,Shimizu-ku, Shizuokashi,Shizuoka 4240911, JP
(74) NICHOLLS, KATHRYN MARGARET,
Mewburn Ellis LLP, City Tower40 Basinghall
StreetLondon EC2V 5DE, GB
_____________________________________________
(51) A61M 5/34 (2006.01) (11) EP 2381990 A1 *
(23) 01.10.2016.
(30) EP 23.12.2008. 08022375
(86) PCT/EP2009067393 17.12.2009. EN
(96) EP 09775216.6 17.12.2009. EN
(87) WO2010072644 01.07.2010. 201026
(97) EP 2381990 02.11.2011. 201144 EN
(54) NEEDLE ASSEMBLY AND MEDICATION
DELIVERY SYSTEM
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH,
Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(72) MATTHIAS, CLAUDIA, Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, DE
(74) EPPING - HERMANN - FISCHER,
Patentanwaltsgesellschaft mbH Postfach 20 07 34,
80007 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61M 25/00 (2006.01) (11) EP 2408505 A1 *
A61M 25/06 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) US 20.03.2009. 408524
(86) PCT/US2010027837 18.03.2010. EN
(96) EP 10710518.1 18.03.2010. EN
(87) WO2010108017 23.09.2010. 201038
(97) EP 2408505 25.01.2012. 201204 EN
(54) GUIDE SYSTEM WITH SUCTION
(71) ACCLARENT, INC., 1525-B O'Brien Drive,
Menlo Park, CA 94025, US
(72) CHANG, JOHN, Y., 354 Solana Drive,
Los AltosCA 94022, US
GOLDFARB, ERIC, 1506 Harbor Boulevard,
BelmontCA 94002, US
SWEI, SERENA, 643 Dartmouth Avenue, San
CarlosCA 94070, US
PADER, MEI, Y., 38330 Farwell Drive, FremontCA
94536, US
GOTTESMAN, MICHAEL, J., 595 Teredo Drive,
Redwood ShoresCA 94065, US
NEWHAUSER, RICHARD, R., 632 California Way,
Emerald HillsCA 94062, US
(74) TUNSTALL, CHRISTOPHER STEPHEN,
Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row,
London WC1B 5HA, GB

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(51)

A61P 1/12 (2006.01) (11) EP 2079525 A1 *
A61P 3/14 (2006.01)
A61P 5/20 (2006.01)
C07D 207/06(2006.01)
C07D 207/09(2006.01)
C07D 207/48(2006.01)
C07D 211/22(2006.01)
C07D 211/62(2006.01)
C07D 213/30(2006.01)
C07D 213/38(2006.01)
C07D 213/81(2006.01)
C07D 213/82(2006.01)
C07D 231/14(2006.01)
C07D 233/60(2006.01)
C07D 235/06(2006.01)
C07D 237/14(2006.01)
(23) 15.09.2016.
(30) US 26.10.2006. 854909 P
(86) PCT/US2007022714 25.10.2007. EN
(96) EP 07861535.8 25.10.2007. EN
(87) WO2008057282 15.05.2008. 200820
(97) EP 2079525 22.07.2009. 200930 EN
(54) CALCIUM RECEPTOR MODULATING
AGENTS
(71) AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(72) FOTSCH, CHRISTOPHER H., 533 Timberwood
Avenue, Thousand Oaks, CA 91360, US
TASKER, ANDREW, 561 Granite Hills Street,
Simi Valley, CA 93065, US
POON, STEVE, FONG, 1207 Via Del Rey,
South Pasadena, CA 91030, US
COULTER, THOMAS, S., Orchard Lodge, Grove
Bridge, Wantage, Oxfordshire OX12 7PA, GB
KELLY, MICHAEL, GERARD, 790 Sandoval Place,
Thousand Oaks, CA 91360, US
DAVENPORT, ADAMS, JAMES, 10 Chinnock Brook,
Didcot, Oxfordshire OX11 7XU, GB
HARRINGTON, PAUL, E., 6134 Paseo Encantada,
Camarillo, CA 93012, US
GHIRON, CHIARA, Strada Comunale di Salteano 1,
I-53014 Asciano (Siena), IT
ZENG, QING, PING, 4831 Via Camino, Thousand
Oaks, CA 91320, US
XI, NING, 565 Timberwood Avenue, Thousand Oaks,
CA 91360, US
(74) GRÜNECKER PATENT- UND
RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4,
80802 München, DE
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

B31F 1/20 (2006.01) (11) EP 2323840 A1 *
B30B 3/00 (2006.01)
B30B 11/18 (2006.01)
12.10.2016.
NZ 25.06.2008. 56942508

ЗИС / RS / IPO

А
(86) PCT/NZ2009000121 25.06.2009. EN
(96) EP 09770447.2 25.06.2009. EN
(87) WO2009157785 30.12.2009. 200953
(97) EP 2323840 25.05.2011. 201121 EN
(54) IMPROVEMENTS IN CORRUGATING
ROLLERS
(71) CORCEL IP LIMITED, Level 12, KPMG Centre
85 Alexandra Street, Hamilton 3204, NZ
(72) VAN BERLO, PATRICK, PETRUS,
ANTONIUS, MARIA, 22 Rangatira StreetKarapiro,
Cambridge 3494, NZ
(74) WILSON GUNN, Blackfriars House The
Parsonage 5th Floor, Manchester M3 2JA, GB
_____________________________________________
(51)

C01B 13/10 (2006.01) (11) EP 2134647 A1 *
C02F 1/78 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
C11D 3/39 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
B01F 13/06 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
C11D 11/00 (2006.01)
(23) 06.09.2016.
(30) US 14.03.2007. 894746 P
US 13.03.2008. 47461
US 13.03.2008. 47442
US 13.03.2008. 47498
(86) PCT/US2008056936 14.03.2008. EN
(96) EP 08743872.7 14.03.2008. EN
(87) WO2008112947 18.09.2008. 200838
(97) EP 2134647 23.12.2009. 200952 EN
(54) OZONE CLEANING SYSTEM
(71) FOOD SAFETY TECHNOLOGY, LLC, 1004
Farnam Street Suite 103, Omaha, Nebraska 68102, US
(72) LYNN, DANIEL W., 3418 South 165th Avenue,
Omaha, Nebraska 68130, US
(74) CHALK, ANTHONY JOHN, HGF Limited
Saviour House 9 St Saviourgate, York YO1 8NQ, GB
_____________________________________________
(51)

C05F 17/00 (2006.01) (11) EP 2100866 A2
C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) GR 13.03.2008. 20080100165
(96) EP 09386006.2 10.03.2009. EN
(97) EP 2100866 16.09.2009. 200938 EN
(54) WORM COMPOSTER
(71) KOLEVRIS, GEORGE, Inachou Str. 152,
21200 Argos, GR
(72) KOLEVRIS, GEORGE, Inachou Str. 152,
21200 Argos, GR

55

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
(51)

C07C 245/24 (2006.01) (11) EP 2167459 A1 *
C07C 309/15 (2006.01)
C07D 233/54(2006.01)
A61K 31/655
(2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(23) 15.09.2016.
(30) EP 04.07.2007. 07111716
(86) PCT/EP2008058600 03.07.2008. DE
(96) EP 08774712.7 03.07.2008. DE
(87) WO2009004060 08.01.2009. 200902
(97) EP 2167459 31.03.2010. 201013 DE
(54) NOVEL TRIAZINE COMPOUNDS FOR
TREATMENT OF CANCER
(71) ROEBERS, JOHANNES, Bismarckstrasse 16,
53113 Bonn, DE
(72) REITER, RUDOLF, Böhleli 1,
CH-9050 Appenzell, CH
KALBE, JOCHEN, Immigratherstr. 58a,
42799 Leichlingen, DE
FÖRSTER, HEINZ, Römerstr. 38, 56337 Kadenbach, DE
(74) GILLE HRABAL, Brucknerstrasse 20, 40593
Düsseldorf, DE
_____________________________________________
(51)

C07D 333/32(2006.01) (11) EP 1904472 A1 *
C07D 409/12(2006.01)
A61K 31/381
(2006.01)
A61P 7/00 (2006.01)
(23) 17.09.2016.
(30) JP 15.07.2005. 2005206822
JP 15.07.2005. 2005206823
JP 24.03.2006. 2006083770
JP 24.03.2006. 2006083771
JP 19.04.2006. 2006115569
(86) PCT/JP2006314317 13.07.2006. EN
(96) EP 06781284.2 13.07.2006. EN
(87) WO2007010954 25.01.2007. 200704
(97) EP 1904472 02.04.2008. 200814 EN
(54) THIOPHENE COMPOUNDS AND
THROMBOPOIETIN RECEPTOR ACTIVATORS
(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 7-1, KandaNishiki-cho 3-chome, Chiyoda-kuTokyo 1010054, JP
(72) MIYAJI, KATSUAKI, c/o Nissan Chemical
Industries, Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1,
Tsuboi-cho,, Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
YANAGIHARA, KAZUFUMI, c/o Nissan Chemical
Industries, Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1,
Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
SHIGETA, YUKIHIRO, c/o Nissan Chemical Industries,
Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1, Tsuboi-cho,
Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
IWAMOTO, SHUNSUKE, c/o Nissan Chemical
Industries, Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1,
Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
HORIKAWA, MASATO, c/o Nissan Chemical
Industries, Ltd.,Biological Research Laboratories,1470,
56

Oaza-shiraoka,Shiraoka-machi,, Minamisaitama-gun,
Saitama, 3490218, JP
HIROKAWA, YUTAKA, c/o Nissan Chemical
Industries, Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1,
Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
OWADA, SHINGO, c/o Nissan Chemical Industries,
Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1, Tsuboi-cho,
Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
NAKANO, SATOSHI, c/o Nissan Chemical Industries,
Ltd.Chemical Research Laboratories, 722-1, Tsuboicho,, Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
OTA, HIROFUMI, c/o Nissan Chemical Industries,
LtdChemical Research Laboratories, 722-1, Tsuboi-cho,,
Funabashi-shi, Chiba 2748507, JP
ISHIWATA, NORIHISA, c/o Nissan Chemical Industries,
Ltd.,Biological Research Laboratories,1470, Oaza-shiraoka,Shiraokamachi, Minamisaitama-gun, Saitama, 3490218, JP
(74) HARTZ, NIKOLAI, Wächtershäuser & Hartz
Patentanwaltspartnerschaft mbB Weinstrasse 8,
80333 München, DE
_____________________________________________
(51)

C07K 14/00 (2006.01) (11) EP 2238155 A2 *
C07H 21/04 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(23) 05.11.2016.
(30) US 26.12.2007. 16649 P
(86) PCT/US2008088123 23.12.2008. EN
(96) EP 08868576.3 23.12.2008. EN
(87) WO2009086352 09.07.2009. 200928
(97) EP 2238155 13.10.2010. 201041 EN
(54) CYNOMOLGUS TOLL-LIKE RECEPTOR 3
(71) JANSSEN BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview
Drive, Horsham, PA 19044, US
(72) BECK, HEENA, 145 King Of Prussia Road,
Radnor, PA 19087, US
CARTON, JILL, 145 King Of Prussia Road, Radnor,
PA 19087, US
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP,
One Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

C07K 14/415 (2006.01) (11) EP 2297192 A1 *
C12N 15/82 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
20.09.2016.
EP 04.07.2008. 08159749
US 07.07.2008. 78499 P
EP 08.07.2008. 08159946
US 09.07.2008. 79158 P
EP 10.07.2008. 08160152
EP 10.07.2008. 08160149
US 11.07.2008. 79817 P
US 11.07.2008. 79868 P
EP 17.07.2008. 08160632
US 18.07.2008. 81923 P
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(86) PCT/EP2009058310 02.07.2009. EN
(96) EP 09772494.2 02.07.2009. EN
(87) WO2010000794 07.01.2010. 201001
(97) EP 2297192 23.03.2011. 201112 EN
(54) PLANTS HAVING ENHANCED YIELDRELATED TRAITS AND A METHOD FOR
MAKING THE SAME BY OVEREXPRESSING A
POLYNUCLEOTIDE ENCODING A TFL1-LIKE
PROTEIN
(71) BASF PLANT SCIENCE GMBH,
67056 Ludwigshafen, DE
(72) REUZEAU, CHRISTOPHE, La Chapelle
Gonauet, F-24350 Tocan Saint Apre, FR
HATZFELD, YVES, rue des Dondaines 18C,
F-59000 Lille, FR
FRANKARD, VALERIE, Avenue des Croix du Feu 84,
B-1410 Waterloo, BE
SANZ MOLINERO, ANA ISABEL, Bernheimlaan 38,
B-9050 Gentbrugge, BE
(74) MISTRY, MEETA, Greaves Brewster LLP Copa
House Station Road, Cheddar, BS27 3AH, GB
_____________________________________________
(51) C07K 14/435 (2006.01) (11) EP 1960425 A2 *
(23) 05.10.2016.
(30) DK 07.11.2005. 200501538
(86) PCT/DK2006000612 07.11.2006. EN
(96) EP 06805551.6 07.11.2006. EN
(87) WO2007051477 10.05.2007. 200719
(97) EP 1960425 27.08.2008. 200835 EN
(54) NEUROTROPHIN-DERIVED PEPTIDE
SEQUENCES
(71) COPENHAGEN UNIVERSITY, Techtrans Unit,
Biegdamsvej 3, 2200 Kobenhavn N, DK
(72) BOCK, ELISABETH, Tonysvej 20, DK-2920
Charlottenlund, DK
BEREZIN, VLADIMIR, Nørrebrogade 223, 1.th., DK2200 København N, DK
(74) AWAPATENT AB, P.O. Box 5117, 200 71
Malmö, SE
_____________________________________________
(51)

C07K 14/47 (2006.01) (11) EP 2371849 A1
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/395
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(23) 20.10.2016.
(30) DE 18.05.2004. 102004024617
(96) EP 11002014.6 18.05.2005. DE
(97) EP 2371849 05.10.2011. 201140 DE
(54) DIFFERENTIAL IN TUMOUR GENE
PRODUCTS AND USE OF SAME
(71) GANYMED PHARMACEUTICALS AG, An der
Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE
(72) TÜRECI, ÖZLEM, Philipp-Von-Zabern-Platz 1,
55116 Mainz, DE
ЗИС / RS / IPO

А
SAHIN, UGUR, Philipp-von-Zabern Platz 1,
55116 Mainz, DE
KOSLOWSKI, MICHAEL, autogenstrasse 50,
65933 Frankfurt, DE
FRITZ, STEFAN, Geisterweg 35, 55237 Flonheim, DE
GEPPERT, HARALD-GERHARD, Grünstrasse 46,
42697 Solingen, DE
(74) SCHNAPPAUF, GEORG, ZSP Patentanwälte
PartG mbB Radlkoferstrasse 2, 81373 München, DE
_____________________________________________
(51)

C07K 16/00 (2006.01) (11) EP 2170951 A2 *
C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395(2006.01)
(23) 28.10.2016.
(30) DK 31.05.2007. 200700790
(86) PCT/DK2008050124 30.05.2008. EN
(96) EP 08748823.5 30.05.2008. EN
(87) WO2008145137 04.12.2008. 200849
(97) EP 2170951 07.04.2010. 201014 EN
(54) RECOMBINANT NON GLYCOSYLATED
MONOVALENT HALF-ANTIBODIES OBTAINED
BY MOLECULAR ENGINEERING
(71) GENMAB A/S, Bredgade 34 E, 1260 Copenhagen K, DK
(72) SCHUURMAN, JANINE, Oranjeplantsoen 85,
NL-1111 CH Diemen, NL
VINK, TOM, Schaepmanstraat 25, NL-2406 DB Alphen
Aan Den Rijn, NL
VAN DE WINKEL, JAN, Verlengde Slotlaan 80,
NL-3707 CK Zeist, NL
LABRIJN, ARAN FRANK, 2e Jan van der Heijdenstraat
66-3R, NL-1074 XW Amsterdam, NL
PARREN, PAUL, Werdorperwaard 17, NL-3984 PR
Odijk, NL
BLEEKER, WILLEM KAREL, Keizersgracht 704,
NL-1017 Ev Amsterdam, NL
VAN BERKEL, PATRICK, 3e Westerparklaan 321,
NL-3544 NH Utrecht, NL
BEURSKENS, FRANK, H. R. Holststraat 40,
4103 VB Culemborg, NL
(74) GENMAB A/S, Bredgade 34 E, 1260
Copenhagen K, DK
_____________________________________________
(51)

C07K 16/00 (2006.01) (11) EP 2193145 A1 *
C12P 21/04 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
(23) 06.09.2016.
(30) US 28.08.2007. 966410 P
(86) PCT/US2008010154 27.08.2008. EN
(96) EP 08829709.8 27.08.2008. EN
(87) WO2009032128 12.03.2009. 200911
(97) EP 2193145 09.06.2010. 201023 EN
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
COMPRISING BINDING PROTEINS FOR
ADALIMUMAB
57

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
(71) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD, Clarendon
House 2, Church Street, HM 11 Hamilton, BM
(72) KAYMAKCALAN, ZEHRA, 4 Piccadilly Way,
Westborough, MA 01581, US
XIONG, LIMIN, 7 Westport Drive, Shrewsbury,
MA 01545, US
(74) MODIANO, MICAELA NADIA, Modiano &
Partners Thierschstrasse 11, 80538 München, DE
_____________________________________________
(51)

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 1963371 A2 *
G01N 33/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(23) 16.01.2017.
(30) US 08.12.2005. 748914 P
US 05.09.2006. 824593 P
(86) PCT/US2006061816 08.12.2006. EN
(96) EP 06840171.0 08.12.2006. EN
(87) WO2007067991 14.06.2007. 200724
(97) EP 1963371 03.09.2008. 200836 EN
(54) HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES TO O8E
(71) E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., Route 206 &
Province Line Road, Princeton, NJ 08540, US
(72) KORMAN, ALAN J., 1207 Oakland Avenue,
Piedmont, CA 94611, US
SELBY, MARK J., 136 Galewood Circle, San
Francisco, CA 94131, US
LU, LI-SHENG, 117 Gladys Avenue, Mountain View,
CA 94043, US
WITTE, ALISON, 3505 Bean Creek Road,
Scotts Valley, CA 95066, US
HUANG, HAICHUN, 4329 Crestwood Street, Fremont,
CA 94538, US
(74) TUXWORTH, PAMELA M., J A Kemp 14 South
Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 2597104 A1
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 39/395(2006.01)
(23) 02.10.2016.
(30) EP 02.04.2009. 09004905
(96) EP 13153217.8 30.03.2010. EN
(97) EP 2597104 29.05.2013. 201322 EN
(54) ANTIBODIES AGAINST HUMAN TWEAK
AND USES THEREOF
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher
Strasse 124, 4070 Basel, CH
(72) BAEHNER, MONIKA, Slevogtstrasse 24,
81379 Muenchen, DE
KNOETGEN, HENDRIK, Agathe-Fleissner-Weg 16,
82377 Penzberg, DE
NIEWOEHNER, JENS, Leuthener Strasse 21A,
81476 München, DE

58

(74) BURGER, ALEXANDER, Roche Diagnostics
GmbH Patent Department (LPP.....6164) P.O.Box 11 52,
82372 Penzberg, DE
_____________________________________________
(51)

C10G 1/08 (2006.01) (11) EP 1798274 A1
F24J 3/00 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) DE 29.11.2005. 102005056735
(96) EP 06075573.3 08.03.2006. DE
(97) EP 1798274 20.06.2007. 200725 DE
(54) PROCESS FOR OIL SUSPENSION
DEPOLYMERISATION AND POLYMERISATION
OF WASTE MATERIAL CONTAINING
HYDROCARBONS USING A HIGH
PERFORMANCE MIXING DEVICE AS
REACTOR AND AS REACTION HEAT SOURCE.
(71) KOCH, CHRISTIAN, Schulstrasse 8,
96155 Buttenheim, DE
(72) KOCH, CHRISTIAN, Schulstrasse 8,
96155 Buttenheim, DE
(74) KAYSER, CHRISTOPH, Kayser & Cobet
Patentanwälte Partnerschaft Am Borsigturm 9,
13507 Berlin, DE
_____________________________________________
(51) C12H 1/14 (2006.01) (11) EP 2099317 A2 *
(23) 29.09.2016.
(30) EP 07.12.2006. 06125587
(86) PCT/EP2007063558 07.12.2007. EN
(96) EP 07848004.3 07.12.2007. EN
(87) WO2008068344 12.06.2008. 200824
(97) EP 2099317 16.09.2009. 200938 EN
(54) SPENT HOP PRODUCTS, THEIR
CONTENT IN STILBENES AND THEIR USE AS
ANTIOXIDANT FOR COMESTIBLE
PRODUCTION
(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand Place
1, 1000 Brussels, BE
(72) COLLIN, SONIA, Rue des Vanneaux, 19,
5020 Suarlee, BE
JERKOVIC, VESNA, rue Cardinal Mercier 3,
1400 Nivelles, BE
(74) BIIP CVBA, Culliganlaan 1B, 1831 Diegem
(Bruxelles), BE
_____________________________________________
(51) C12M 1/00 (2006.01) (11) EP 2371940 A1
(23) 01.10.2016.
(96) EP 10158619.6 31.03.2010. IT
(97) EP 2371940 05.10.2011. 201140 EN
(54) PROCESS FOR BIO-OIL PRODUCTION
INVOLVING THE USE OF CO2
(71) B.T.BIOCHEMICAL TISSUES S.R.L.,
Viale Monastir Km 7,300, 09028 Sestu, IT

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(72) CAO, GIACOMO, Via Lione, 8, 09129
CAGLIARI, IT
CONCAS, ALESSANDRO, Via Redipuglia, 80,
09100 CAGLIARI, IT
(74) CATTANEO, ELISABETTA, Notarbartolo &
Gervasi S.p.A Corso di Porta Vittoria, 9, 20122 Milano, IT
_____________________________________________
(51)

C12N 15/63 (2006.01) (11) EP 2257628 A2 *
C12N 15/52 (2006.01)
A01H 1/00 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
(23) 03.09.2016.
(30) US 04.03.2008. 33742
US 02.02.2009. 149288
(86) PCT/US2009036066 04.03.2009. EN
(96) EP 09718531.8 04.03.2009. EN
(87) WO2009111587 11.09.2009. 200937
(97) EP 2257628 08.12.2010. 201049 EN
(54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR
DIFFERENTIAL REGULATION OF FATTY ACID
UNSATURATION IN MEMBRANE LIPIDS AND
SEED OIL
(71) WASHINGTON STATE UNIVERSITY, 1610
NE Eastgate Blvd. Suite 650, Pullman, WA 99163, US
(72) BROWSE, JOHN, 41 McKenzie Road Rt.1 Box
39A, PalouseWashington 99161, US
LU, CHAOFU, 503 Sweetgrass Avenue,
BozemanMontana 59718, US
XIN, ZHONGUO, 5408 86th Street, LubbockTexas
79424, US
(74) GOWSHALL, JONATHAN VALLANCE,
Forresters Skygarden Erika-Mann-Strasse 11,
80636 München, DE
_____________________________________________
(51)

C12P 7/46 (2006.01) (11) EP 1753868 A2 *
C12P 13/02 (2006.01)
C12P 13/08 (2006.01)
C12P 13/10 (2006.01)
C12P 13/12 (2006.01)
C12P 13/14 (2006.01)
C12P 13/24 (2006.01)
C12P 19/02 (2006.01)
C12P 19/14 (2006.01)
C12P 19/20 (2006.01)
C12P 25/00 (2006.01)
(23) 31.08.2016.
(30) DE 28.05.2004. 102004026152
(86) PCT/EP2005005728 27.05.2005. DE
(96) EP 05754405.8 27.05.2005. DE
(87) WO2005116228 08.12.2005. 200549
(97) EP 1753868 21.02.2007. 200708 DE
(54) FERMENTATIVE PRODUCTION OF FINE
CHEMICALS

ЗИС / RS / IPO

А
(71) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, DE
(72) POMPEJUS, MARKUS, 401, Bau Haus,
140-210 Seoul, KR
FREYER, STEPHAN, Erkenbrechtstr. 8,
67434 Neustadt, DE
LOHSCHEIDT, MARKUS, Burgstrasse 24,
69121 Heidelberg, DE
ZELDER, OSKAR, Franz-Stützel-Str. 8, 67346 Speyer, DE
BOY, MATTHIAS, Wormser Weg 1, 63225 Langen, DE
(74) REITSTÖTTER KINZEBACH, Patentanwälte Im
Zollhof 1, 67061 Ludwigshafen, DE
_____________________________________________
(51)

C13D 1/00 (2006.01) (11) EP 2255018 A2 *
A23K 1/14 (2006.01)
(23) 23.09.2016.
(30) FR 19.03.2008. 0801496
(86) PCT/FR2009000296 19.03.2009. FR
(96) EP 09730539.5 19.03.2009. FR
(87) WO2009125088 15.10.2009. 200942
(97) EP 2255018 01.12.2010. 201048 FR
(54) BEET PROCESSING PROCESS AND UNIT
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 Paris, FR
(72) TIERNY, JEAN-BENOIT, 13 rue Jeanne d'Arc,
62000 Arras, FR
(74) CABINET PLASSERAUD, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 Paris Cedex 09, FR
_____________________________________________
(51) C22C 38/22 (2006.01) (11) EP 2052095 A1 *
(23) 17.01.2017.
(30) EP 09.08.2006. 06118672
(86) PCT/EP2007005091 08.06.2007. DE
(96) EP 07764595.0 08.06.2007. DE
(87) WO2008017341 14.02.2008. 200807
(97) EP 2052095 29.04.2009. 200918 DE
(54) STEEL, TOOL STEEL, HOT WORKING
STEEL AND STEEL OBJECT HAVING A HIGH
THERMAL CONDUCTIVITY
(71) ROVALMA, S.A., C/Apol. lo, 51, 08228 Terrassa, ES
(72) VALLS, ANGLES, ISAAC, Av. Cerdanyola 17,
4o.2a, E-08172 Sant Cugat del Vallés, ES
(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte
PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE
_____________________________________________
(51)

C23C 22/53 (2006.01) (11) EP 2224037 A1
B05D 7/14 (2006.01)
C25D 5/48 (2006.01)
(23) 16.10.2016.
(96) EP 09002068.6 13.02.2009. DE
(97) EP 2224037 01.09.2010. 201035 DE
(54) METHOD FOR PASSIVATING METAL
SUBSTRATE BELTS
59

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
(71) H.D. LENZEN BANDVERZINKUNG GMBH &
CO. KG, Sedanstrasse 41, 58089 Hagen, DE
(72) SIEKMANN, HEINZ WALTER, Siedlerweg
38a, 58638 Iserlohn, DE
(74) PATENTANWÄLTE DÖRNER & KÖTTER
PARTG MBB, Körnerstrasse 27, 58095 Hagen, DE
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

E04F 15/02 (2006.01) (11) EP 1888859 A1 *
01.10.2016.
DE 06.06.2005. 202005008917 U
DE 06.06.2005. 102005026157
DE 08.06.2005. 102005026554
(86) PCT/EP2006002033 06.03.2006. DE
(96) EP 06723233.0 06.03.2006. DE
(87) WO2006131160 14.12.2006. 200650
(97) EP 1888859 20.02.2008. 200808 DE
(54) PANEL, IN PARTICULAR FLOOR PANEL
(71) DAMMERS, DIRK, Am Schürmannshütt 29,
47441 Moers, DE
(72) DAMMERS, DIRK, Am Schürmannshütt 29,
47441 Moers, DE
(74) DR. STARK & PARTNER, Patentanwälte
Moerser Straße 140, 47803 Krefeld, DE
_____________________________________________
(51)

E05B 17/22 (2006.01) (11) EP 1996781 A1 *
E05B 1/00 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) DE 20.03.2006. 102006013027
(86) PCT/EP2007052538 16.03.2007. DE
(96) EP 07712538.3 16.03.2007. DE
(87) WO2007107529 27.09.2007. 200739
(97) EP 1996781 03.12.2008. 200849 DE
(54) HANDLE ELEMENT
(71) SCHÜCO INTERNATIONAL KG,
Karolinenstrasse 1 - 15, 33609 Bielefeld, DE
(72) BOENISCH, ANTJE, Bleichstrasse 169,
33607 Bielefeld, DE
(74) DANTZ, JAN HENNING, Loesenbeck - Specht Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2,
33602 Bielefeld, DE
_____________________________________________
(51)

E21B 43/26 (2006.01) (11) EP 2235320 A1 *
E21B 43/267(2006.01)
(23) 22.09.2016.
(86) PCT/RU2008000051 31.01.2008. EN
(96) EP 08793994.8 31.01.2008. EN
(87) WO2009096805 06.08.2009. 200932
(97) EP 2235320 06.10.2010. 201040 EN
(54) METHOD OF HYDRAULIC FRACTURING
OF HORIZONTAL WELLS, RESULTING IN
INCREASED PRODUCTION

60

(71) SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER,
42, rue Saint Dominique, 75007 Paris, FR
SCHLUMBERGER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
71 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., Parkstraat
83-89, 2514 JG The Hague, NL
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V., De
Ruyterkade 62, Willemstad, Curacao, AN
(72) MEDVEDEV, OLEG OLEGOVICH, Schorsa str.
127/1-73, Odessa 65036, UA
MEDVEDEV, ANATOLY VLADIMIROVICH,
Litovsky bulvar 209/1-46, Moscow 117588, RU
(74) ILGART, JEAN-CHRISTOPHE, BREVALEX
95, rue d'Amsterdam, 75378 Paris Cedex 8, FR
_____________________________________________
(51)

F02M 21/02 (2006.01) (11) EP 1996809 A2 *
F02D 19/10 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) US 06.03.2006. 368556
(86) PCT/US2007005296 01.03.2007. EN
(96) EP 07752024.5 01.03.2007. EN
(87) WO2007103139 13.09.2007. 200737
(97) EP 1996809 03.12.2008. 200849 EN
(54) FUEL PROCESSOR APPARATUS AND
METHOD FOR A DIESEL ENGINE
(71) LYTESYDE, LLC, 931 American Pacific, Suite
100, Henderson, NV 89014, US
(72) ROCK, KELLY, P., 251 South Green Valley
ParkwayUnit 3914, Henderson, NV 89012, US
NADEAU, BRUCE, E. JR.,, 10932 Fog Hollow Court,
Las Vegas, NV 89135, US
(74) EVENS, PAUL JONATHAN, Maguire Boss 24
East Street, St. Ives, Cambridgeshire PE27 5PD, GB
_____________________________________________
(51) F04D 15/00 (2006.01) (11) EP 1893873 A1 *
(23) 05.10.2016.
(30) US 22.06.2005. 693018 P
(86) PCT/SE2006000658 05.06.2006. EN
(96) EP 06747852.9 05.06.2006. EN
(87) WO2006137765 28.12.2006. 200652
(97) EP 1893873 05.03.2008. 200810 EN
(54) ADJUSTMENT DEVICE FOR ADJUSTING
PROPELLER BLADES OF A PROPELLER PUMP
AND A PROPELLER PUMP INCLUDING SUCH A
DEVICE
(71) XYLEM IP HOLDINGS LLC, 1133 Westchester
Avenue, White Plains, NY 10604, US
(72) SVENSSON, ROLAND, Kronbacka Lejondal,
S-191 91 Bro, SE
(74) BRANN AB, P.O. Box 3690 Drottninggatan 27,
103 59 Stockholm, SE

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(51)

F23H 3/02 (2006.01) (11) EP 1996863 A1 *
F23H 17/00 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) CH 17.03.2006. 410062006
(86) PCT/CH2007000143 16.03.2007. DE
(96) EP 07710802.5 16.03.2007. DE
(87) WO2007107024 27.09.2007. 200739
(97) EP 1996863 03.12.2008. 200849 DE
(54) LIQUID-COOLED GRILL COMPRISING
WEAR PLATES
(71) DOIKOS INVESTMENTS, LTD., 27 Pier Road,
St. Helier, Channel IslandsJersey JE4 8TZ, GB
(72) STIEFEL, MARTIN, Gfellerstrasse 1,
CH-8626 Ottikon, CH
STIEFEL, THOMAS, Hinwilerstrasse 33,
CH-8623 Wetzikon, CH
(74) FELBER, JOSEF, Felber & Partner AG
Dufourstrasse 116, 8008 Zürich, CH
_____________________________________________
(51)

F23H 17/12 (2006.01) (11) EP 2417392 A2 *
F23H 7/08 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) DE 08.04.2009. 102009016523
(86) PCT/EP2010001981 29.03.2010. DE
(96) EP 10712346.5 29.03.2010. DE
(87) WO2010115541 14.10.2010. 201041
(97) EP 2417392 15.02.2012. 201207 DE
(54) GRATE BAR FOR AN INCINERATOR AND
METHOD FOR PRODUCING SUCH A GRATE BAR
(71) BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GMBH,
Senner Strasse 115, 33647 Bielefeld, DE
(72) SPLIETHOFF, BERND, Meierfeld 29,
33611 Bielefeld, DE
MIMOR, MICHAEL, Theodor-Fontane-Strasse 5,
32105 Bad Salzuflen, DE
GRÜNER, GERALD, Tribünenweg 39, 33649 Bielefeld, DE
PLAGGE, NILS, Im Westerwinkel 2, 32339 Espelkamp, DE
(74) BECKORD & NIEDLICH, Marktplatz 17,
83607 Holzkirchen, DE
_____________________________________________
(51)

G01N 23/06 (2006.01) (11) EP 2347248 A1 *
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 23/10 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) US 10.02.2009. 151242 P
US 15.09.2008. 97060 P
(86) PCT/CA2009000401 27.03.2009. EN
(96) EP 09812557.8 27.03.2009. EN
(87) WO2010028474 18.03.2010. 201011
(97) EP 2347248 27.07.2011. 201130 EN
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ASSESSING PROPERTIES OF LIQUIDS BY
USING X-RAYS
ЗИС / RS / IPO

А
(71) OPTOSECURITY INC., 505 Blvd. du Parc
Technologique, Québec G1P 4S9, CA
(72) GUDMUNDSON, DAN, 7 Jardin de Mérici
1002, QuébecQuebec G1S 4N8, CA
GODBOUT, STEVE, 1108 Du Créneau, L'AncienneLoretteQuebec G2E 5Y1, CA
BOURBEAU, ERIC, 656 de Norvège, app. 5, Québec,
Québec G1X 3E8, CA
(74) LAVOIX, Bayerstrasse 83, 80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

G01N 33/574 (2006.01) (11) EP 1894012 A2 *
A61K 39/395(2006.01)
(23) 13.09.2016.
(30) US 18.05.2005. 682582 P
US 09.12.2005. 749285 P
(86) PCT/US2006019414 18.05.2006. EN
(96) EP 06770643.2 18.05.2006. EN
(87) WO2006125143 23.11.2006. 200647
(97) EP 1894012 05.03.2008. 200810 EN
(54) METHODS FOR DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF PROLIFERATIVE DISORDERS
MEDIATED BY CD40 SIGNALING
(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
XOMA TECHNOLOGY LTD., 2910 Seventh Street,
Berkeley CA 94701, US
(72) AUKERMAN, SHARON, LEA, C/O
NOVARTIS VACCINES, and Diagnostics. Inc. P.O.
Box 8097, Emeryville, CA 94662-8097, US
JALLAL, BAHIJA, C/O NOVARTIS VACCINES,
and Diagnostics, Inc.P.O. Box 8097, Emeryville,
CA 94662-8097, US
LUQMAN, MOHAMMAD, C/O NOVARTIS
VACCINES, and Diagnostics, Inc.P.O. Box 8097,
Emeryville, CA 94662-8097, US
(74) MARSHALL, CAMERON JOHN, Carpmaels &
Ransford LLP One Southampton Row, London WC1B
5HA, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

G01N 33/68 (2006.01) (11) EP 2560007 A1
23.09.2016.
US 28.03.2007. 692870
US 26.12.2007. 964285
US 27.12.2007. 17125 P
(96) EP 12172843.0 27.03.2008. EN
(97) EP 2560007 20.02.2013. 201308 EN
(54) IDENTIFICATION OF BRUTON'S
TYROSINE KINASE INHIBITORS
(71) PHARMACYCLICS LLC, 995 East Arques
Avenue, Sunnyvale, CA 94085, US
(72) HONIGBERGER, LEE, 965 Esmeralda Ave. 3,
San Francisco, CA 94410, US
VERNER, ERIK, 1521 Notre Dame Avenue, Belmont,
CA 94402, US

61

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
BUGGY, JOSEPH J., 1229 Marilyn Drive, Mountain
View, CA 94040, US
LOURY, DAVID, 7130 Galli Drive, San Jose, CA 95129, US
CHEN, WEI, 791 Ridgeview Terrace,, Fremont, CA, US
(74) COLE, WILLIAM GWYN, Avidity IP Broers
Building Hauser Forum 21 J J Thomson Avenue,
Cambridge CB3 0FA, GB
_____________________________________________
(51)

G06F 3/023(2006.01) (11) EP 2079005 A2
G06F 3/01 (2006.01)
H04M 1/23 (2006.01)
(23) 05.10.2016.
(30) TW 27.12.2007. 96150471
(96) EP 08172975.8 29.12.2008. EN
(97) EP 2079005 15.07.2009. 200929 EN
(54) ELECTRONIC DEVICE, CHARACTER
INPUT MODULE AND METHOD FOR
SELECTING CHARACTERS THEREOF
(71) HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua Road
Taoyuan District, Taoyuan City 330, TW
(72) WANG, JOHN C., HIGH TECH COMPUTER
Corp.No. 23, Xinghua Rd.Taoyuan County 330,
Taoyuan City, TW
TAN, YUN-LONG, HIGH TECH COMPUTER
Corp.No. 23, Xinghua Rd.Taoyuan County 330,
Taoyuan City, TW
WANG, YI-SHEN, HIGH TECH COMPUTER CorpNo.
23, Xinghua Rd.Taoyuan County 330, Taoyuan City, TW
CHUANG, CHENG-CHIEH, HIGH TECH
COMPUTER CorpNo. 23, Xinghua Rd.Taoyuan County
330, Taoyuan City, TW
(74) CHARRIER RAPP & LIEBAU, Patentanwälte
Fuggerstrasse 20, 86150 Augsburg, DE
_____________________________________________
(51) G06F 3/033(2006.01) (11) EP 1918803 A1
(23) 14.09.2016.
(96) EP 06123483.7 03.11.2006. EN
(97) EP 1918803 07.05.2008. 200819 EN
(54) SWITCH ASSEMBLY AND ASSOCIATED
HANDHELD ELECTRONIC DEVICE
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) ORR, KEVIN, 56 Snyder Avenue, N. Elmira,
Ontario N3B 3C9, CA
FREGIN, DOUGLAS EDGAR, 406-405 Erb Street
West, Waterloo, Ontario N2L 1W7, CA
(74) FENNELL, GARETH CHARLES, Kilburn &
Strode LLP 20 Red Lion Street, London WC1R 4PJ, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(96)
62

G06F 3/041(2006.01) (11) EP 2202619 A1
G06F 3/01 (2006.01)
30.11.2015.
EP 08172725.7 23.12.2008. EN

(97) EP 2202619 30.06.2010. 201026 EN
(54) PORTABLE ELECTRONIC DEVICE
INCLUDING TACTILE TOUCH-SENSITIVE
INPUT DEVICE AND METHOD OF
CONTROLLING SAME
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) WEBER, ARNETT, 104 Jackpine Place,
Waterloo Ontario N2V 1S9, CA
FAUBERT, PERRY ALLAN, 305 Edgewater Crescent,
Kitchener Ontario N2A 4M1, CA
(74) FENNELL, GARETH CHARLES, Kilburn &
Strode LLP 20 Red Lion Street, London WC1R 4PJ, GB
_____________________________________________
(51) G06F 3/048(2006.01) (11) EP 2175355 A1
(23) 31.10.2016.
(96) EP 08166050.8 07.10.2008. EN
(97) EP 2175355 14.04.2010. 201015 EN
(54) PORTABLE ELECTRONIC DEVICE AND
METHOD OF SECONDARY CHARACTER
RENDERING AND ENTRY
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) RIDER, DOUGLAS, 19 Deevy Street, Ottawa
Ontario K2J 2M5, CA
(74) MERH-IP MATIAS ERNY REICHL
HOFFMANN PATENTANWÄLTE PARTG MBB,
Paul-Heyse-Strasse 29, 80336 München, DE
_____________________________________________
(51) G06F 9/46 (2006.01) (11) EP 1910925 A1 *
(23) 18.01.2017.
(30) US 01.08.2005. 194957
(86) PCT/US2006030226 01.08.2006. EN
(96) EP 06789282.8 01.08.2006. EN
(87) WO2007016658 08.02.2007. 200706
(97) EP 1910925 16.04.2008. 200816 EN
(54) GENERAL INTERFACE WITH
ARBITRARY JOB MANAGERS
(71) THE MATHWORKS, INC., 3 Apple Hill Drive,
Natick, MA 01760, US
(72) MARTIN, JOCELYN LUKE, 6 North Street,
Burwell,Cambridgeshire CB5 0BA, GB
DEAN, LOREN, 9 Emerson Street, Natick, MA 01760, US
(74) RUPPRECHT, KAY, Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 47, 80538 München, DE
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)
(86)
(96)

G06F 17/50 (2006.01) (11) EP 1941406 A2 *
G06F 9/44 (2006.01)
21.09.2016.
US 23.08.2005. 210538
PCT/US2006032855 23.08.2006. EN
EP 06802134.4 23.08.2006. EN
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(87) WO2007024908 01.03.2007. 200709
(97) EP 1941406 09.07.2008. 200828 EN
(54) MULTI-RATE HIERARCHICAL STATE
DIAGRAMS
(71) THE MATHWORKS, INC., 3 Apple Hill Drive,
Natick, MA 01760, US
(72) RAGHAVAN, VIJAY, 38 Crestwood Drive,
Framingham, MA 01701, US
MESTCHIAN, EBRAHIM, MEHRAN, 24 Ripley
Street, Newton, MA 02459-2207, US
(74) RUPPRECHT, KAY, Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 47, 80538 München, DE
_____________________________________________
(51)

G06T 7/00 (2006.01) (11) EP 1975876 A2
G06K 9/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(23) 30.09.2016.
(30) US 13.05.2005. 680991 P
(96) EP 08010884.8 12.05.2006. EN
(97) EP 1975876 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, 8bis Rue Irvoy,
38000 Grenoble, FR
WILLIAMS, RYAN, 105 Fidelity StreetA55, Carborro,
NC 27510, US
MARCELPOIL, RAPHAEL, 10 Rue Chenoise,
38000 Grenoble, FR
(74) JACKSON, MARTIN PETER, J A Kemp 14
South Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51) G06T 15/70 (2006.01) (11) EP 1898358 A1
(23) 11.10.2016.
(96) EP 06120154.7 05.09.2006. EN
(97) EP 1898358 12.03.2008. 200811 EN
(54) SVG SCRIPT EDITOR
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) DUCHARME, DALE, 16 Fraserwood, Apt. 2,
Toronto,Ontario M6B 2N4, CA
(74) GILL JENNINGS & EVERY LLP, The
Broadgate Tower 20 Primrose Street, London EC2A
2ES, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)
(86)
(96)

G11B 27/10 (2006.01) (11) EP 2033192 A2 *
G11B 27/32 (2006.01)
24.08.2016.
US 27.06.2006. 476338
PCT/US2007072155 26.06.2007. EN
EP 07799052.1 26.06.2007. EN

ЗИС / RS / IPO

А
(87) WO2008002936 03.01.2008. 200801
(97) EP 2033192 11.03.2009. 200911 EN
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
TRANSFERRING ALBUM ARTWORK BETWEEN
A MEDIA PLAYER AND AN ACCESSORY
(71) APPLE INC., 1 Infinite Loop, M/S: 3-Pat,
Cupertino, CA 95014, US
(72) LAEFER, JAY, S., 1 Infinite Loop, MS 3-PAT,
Cupertino, California 95014, US
LYDON, GREGORY, T., 1 Infinite Loop, MS 3-PAT,
Cupertino, CA 95014, US
NOVOTNEY, DONALD, J., 1 Infinite Loop,
MS 3-PAT, Cupertino, California 95014, US
FILSON, JOHN, B., 1 Infinite Loop, MS 3-PAT,
Cupertino, California 95014, US
TUPMAN, DAVID, 1 Infinite Loop, MS 3-PAT,
Cupertino, California 95014, US
(74) LANG, JOHANNES, Bardehle Pagenberg
Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte
Postfach 86 06 20, 81633 München, DE
_____________________________________________
(51)

G11C 11/406 (2006.01) (11) EP 2013881 A1 *
G11C 11/403(2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) US 28.04.2006. 412960
(86) PCT/CA2007000529 30.03.2007. EN
(96) EP 07719461.1 30.03.2007. EN
(87) WO2007124558 08.11.2007. 200745
(97) EP 2013881 14.01.2009. 200903 EN
(54) DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY
DEVICE AND METHOD FOR SELF- REFRESHING
MEMORY CELLS WITH TEMPERATURE
COMPENSATED SELF- REFRESH
(71) CONVERSANT INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT INC., 390 March Road Suite 100,
Ottawa, ON K2K 0G7, CA
(72) PYEON, HONG BEOM, 16 Rivergreen Crescent,
Kanata, Ontario K2M 2E1, CA
(74) UEXKÜLL & STOLBERG, Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4,
22607 Hamburg, DE
_____________________________________________
(51)

H01L 31/048 (2006.01) (11) EP 2140501 A1 *
H01L 31/0336(2006.01)
(23) 01.10.2016.
(86) PCT/IT2007000241 30.03.2007. EN
(96) EP 07736745.6 30.03.2007. EN
(87) WO2008120251 09.10.2008. 200841
(97) EP 2140501 06.01.2010. 201001 EN
(54) CERAMIC TILE WITH SURFACE
FUNCTIONALIZED WITH PHOTOVOLTAIC
CELLS

63

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

А
(71) CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA
GESTIONE DEL CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE PER L'INDUSTRIA
CERAMICA - CENTRO CERAMICO, Via Martello,
26/A, 40138 Bologna, IT
(72) SALOMONI, ARTURO, Via Pietro Pomponazzi,
5, I-40139 Bologna, IT
STAMENKOVIC, IVAN, Via Eleonora Duse, 7,
I-40127 Bologna, IT
FAZIO, SANDRA, Via Graziano, 19, I-40122 Bologna, IT
MAZZANTI, BARBARA, Via Bezzecca, 1,
I-40139 Bologna, IT
RIDOLFI, GIOVANNI, Via Ettore Petrolini, 3,
I-40127 Bologna, IT
CENTURIONI, EMANUELE, Via dei Maceri, 15,
I-40139 Bologna, IT
IENCINELLA, DANIELE, Via Spada, 49,
I-40129 Bologna, IT
BUSANA, MARIA, GRAZIA, Via Barbanta, 13,
I-42042 Fabbrico, IT
(74) BERGADANO, MIRKO, Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9, 10121 Torino, IT
_____________________________________________
H01R 4/48 (2006.01) (11) EP 2230724 A1
H01R 13/24 (2006.01)
H01R 12/22 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) DE 19.03.2009. 102009013982
(96) EP 10002092.4 02.03.2010. DE
(97) EP 2230724 22.09.2010. 201038 DE
(54) CONTACT WITH OPTIMISED TENSION
(71) AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS
GMBH, August-Häusser-Strasse 10, 74080 Heilbronn, DE
(72) BRAUN, GERHARD, Töpferweg 19, 74626
Bretzfeld-Bitzfeld, DE
(74) WENDELS, STEFAN, Staeger & Sperling
Partnerschaftsgesellschaft mbB Sonnenstrasse 19,
80331 München, DE
_____________________________________________

(74) GROSFILLIER, PHILIPPE, ANDRE ROLAND
SA Chemin des Charmettes 9 P.O. Box 5107,
1002 Lausanne, CH
_____________________________________________
(51)

H04M 1/02 (2006.01) (11) EP 1994726 A1 *
G02F 1/15 (2006.01)
(23) 12.10.2016.
(30) US 10.03.2006. 372058
(86) PCT/IB2006002498 11.09.2006. EN
(96) EP 06820750.5 11.09.2006. EN
(87) WO2007105030 20.09.2007. 200738
(97) EP 1994726 26.11.2008. 200848 EN
(54) LOW POWER, CONFIGURABLE DISPLAY
FOR MOBILE DEVICES
(71) SONY ERICSSON MOBILE
COMMUNICATIONS AB, Nya Vattentornet,
221 88 Lund, SE
(72) LERENIUS, JACOB, Torshamnsgatan 27,
164 94 Kista, SE
CARLBERG, HÄKAN, Torshamnsgatan 27,
164 94 Kista, SE
(74) VALEA AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, SE
_____________________________________________

(51)

(51)

H04L 12/24 (2006.01) (11) EP 2406919 A1 *
H04L 29/06 (2006.01)
(23) 01.10.2016.
(30) US 13.03.2009. 160177 P
US 08.06.2009. 480505
(86) PCT/US2010026477 08.03.2010. EN
(96) EP 10751224.6 08.03.2010. EN
(87) WO2010104771 16.09.2010. 201037
(97) EP 2406919 18.01.2012. 201203 EN
(54) USE OF SNMP FOR MANAGEMENT OF
SMALL FOOTPRINT DEVICES
(71) ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340,
107 23 Stockholm, SE
(72) GUTHERY, SCOTT, B., 2400 Beacon Street,
208, Chestnut Hill, MA 02467, US
64

(51)

H04N 7/26 (2006.01) (11) EP 2117235 A2
H04N 7/36 (2006.01)
H04N 7/50 (2006.01)
(23) 03.09.2016.
(30) KR 10.05.2008. 20080043691
KR 13.04.2009. 20090031682
(96) EP 09159876.3 11.05.2009. EN
(97) EP 2117235 11.11.2009. 200946 EN
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
MANAGING REFERENCE FRAME BUFFER IN
LAYERED VIDEO CODING
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
443-742, KR
(72) KIM, DAE HEE, Samsung Electronics Co.,
Ltd.204-603 Ssangyong Ap, 443-768, Gyeonggi-do, KR
CHOI, WOONG IL, Samsung Electronics Co., Ltd.306403 Daewoo Purgi, 445-739, Gyeonggi-do, KR
CHO, DAE SUNG, Samsung Electronics Co., Ltd.1041701 Yeoksam e-P, 135-926, Seoul, KR
(74) LAND, ADDICK ADRIANUS GOSLING,
Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den
Haag, NL
_____________________________________________

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3

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
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(526)
(531)
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 72059
(210) Ж- 2016-389

(181) 08.03.2026.
(220) 08.03.2016.
(151) 17.02.2017.
(732) MOTOIL D.O.O., Обилазни пут бб,
15000 Шабац-Мајур, RS
(740) Гордана Примовић адвокат, Васе Стајића 13,
21000 Нови Сад
(540)

(732) Group Bimbo, S.A.B. de C.V., Prol. Paseo de la
Reforma 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Alvaro
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, MX
(740) Ђурђе Нинковић, адвокат, Балканска 49,
Београд
(540)

TIA ROSA
(511) Кл. 30: какао; 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.

(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.24
(511) Кл. 1: антифриз; течности за хидрауличне
системе; кочиона течност; течност за серво
управљање; трансмисионе течности.
Кл. 3: течности за чишћење ветробрана.
Кл. 4: масти за подмазивање; мазива; моторна уља.
(111) 72060
(210) Ж- 2016-769

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 17.02.2017.
(732) Group Bimbo, S.A.B. de C.V., Prol. Paseo de la
Reforma 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Alvaro
Obregon, C.P.01210, Mexico City, MX
(740) Нинковић Ђурђе, адвокат, 11000 Београд,
Балканса 49
(540)

(111) 72062
(210) Ж- 2016-929

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 17.02.2017.

(300) 014992739 12.01.2016. EM.
(732) AstraZeneca AB, , SE-151 85 Södertälje, SE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

FIDURSI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 72063
(210) Ж- 2016-930

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 17.02.2017.

(300) 014992697 12.01.2016. EM.
(732) AstraZeneca AB, , SE-151 85 Södertälje, SE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)
(531) 02.07.21; 03.03.01; 18.01.03; 25.01.19; 26.04.08;
26.04.16; 26.11.08; 27.05.02; 29.01.14
(591) браон, наранџаста, светло наранџаста, бела.
(511) Кл. 30: какао; 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.
(111) 72061
(210) Ж- 2016-770
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(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 17.02.2017.

TREMZI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 72064
(210) Ж- 2016-771

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 17.02.2017.
(732) Group Bimbo, S.A.B. de C.V., Prol. Paseo de la
Reforma 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Alvaro
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, MX

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(740) Ђурђе Нинковић, адвокат, Балканска 49,
Београд
(540)

MARINELA PINGÜINOS
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
швћер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72065
(210) Ж- 2016-218

(181) 12.02.2026.
(220) 12.02.2016.
(151) 20.02.2017.

(300) 86725288 14.08.2015. US.
(732) АТ & T Intellectual Property II, L.P. , 645 East
Plumb Lane, Reno, Nevadа 89502, US
(740) Vladan Malešević, Cara Lazara 7, 11000 Beograd
(540)

(531) 24.17.25; 26.11.12; 26.15.01; 27.05.01
(511) Кл. 9: телефони; мобилни телефони; телефони
са бежичном слушалицом; телекомуникациони
производи, наиме пролазни усмеривачи у облику
рачунарског контролног хардвера за употребу у
бежичним комуникационим системима; рачунарски
софтвер за употребу за приступ глобалној
рачунарској мрежи; додатна опрема за телефоне,
наиме телефонски каблови и батерије; електронски
производи,
наиме
пријемници
дигиталних
фотографија; периферна опрема за телевизију, наиме
сет-топ бокс уређаји, даљински управљачи и
упутства за употребу који се продају као целина;
телекомуникациона чворишта (хабови), склопке,
жичани усмеривачи, бежични усмеривачи и
интегрисани усмеривачи који обухватају модем;
модеми за дигиталну претплатничку линију познати
под именом ДСЛ модеми, кабловски модеми и
сателитски модеми који имају директан интерфејс са
дигиталном претплатничком линијом познатом под
именом ДСЛ, услуге преноса података путем
сателита или кабловске широкопојасне мреже;
адаптери за мрежне интерфејс картице познати под
именом адаптери; РЈ 45 преносни каблови; филтери
за
телефонске
линије;
телекомуникациони
спрежници; телекомуникациони модуларни утикачи;
примопредајници;
бежични
примопредајници;
ожичени телефони и телефони са бежичном
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слушалицом за телеконференције путем телефонских
линија; телефонске секретарице; интернет телефони;
бежични телефони; слушалице и антене за телефоне
са бежичном слушалицом или бежичне телефоне;
магнетски кодиране кредитне картице; магнетски
кодиране картице са претходно сачуваном новчаном
вредношћу; рачунарски софтвер за употребу за
оперативни
рад,
управљање
и
надгледање
сигурносних система и уређаја за успостављање
аутоматске контроле у домовима; сигурносне
камере; детектори дима; детектори угљен моноксида;
детектори покрета; јединице за даљинску контролу,
тастатуре и контролни панели за сигурносне системе
и уређаје за успостављање аутоматске контроле у
домовима; електронске браве за врата; електронски
уређаји за отварање и затварање врата; кућни
системи за успостављање аутоматске контроле у
домовима који обухватају бежичне и жичане
контролере, контролисане уређаје и софтвер за
осветљење, ХВАЦ, сигурност, безбедност и друге
апликације за надзор и контролу дома.
Кл. 16: телефонски именици; производи од папира и
штампани производи, наиме улазнице, постери,
брошуре, памфлети и промотивни материјали за
бејзбол утакмице и другу разоноду уживо; припејд
телекомуникационе позивне картице које нису
магнетски кодиране.
Кл. 35: услуге малопродајних објеката и услуге
малопродаје на интернету, а све у вези са
телефонима, бежичним ручним уређајима за приступ
глобалним рачунарским мрежама, ручним мобилним
дигиталним електронским уређајима и другом
електроником
широке
потрошње,
личним
рачунарима, таблет рачунарима, футролама за
ношење телефона, бежичним и ручним уређајима,
бежичним и ожиченим слушалицама са микрофоном,
пуњачима, батеријама и кућним сигурносним
системима и системима за успостављање аутоматске
контроле у домовима; обезбеђивање телефонских
именика на интернету; услуге оглашавања и
рекламирања, наиме промоција роба и услуга трећих
лица путем припремања и постављања огласа и
реклама у базе за излиставање директоријума којима
се приступа путем глобалне информационе мреже;
обезбеђивање информација о малопродајним
објектима, информација о водичима за купце и
списковима привредних субјеката електронским
путем; услуге оперативног рада телекомуникационог
позивног центра за трећа лица, наиме оптимизација
протока
позива,
оптимизација
бесплатног
телефонског броја, менторски рад са командним
центром, услуге руковођења запосленима у позивном
центру, консолидација позивног центра, оцена
мерних показатеља позивног центра и оцена говорне
обраде, и ревизија позивног центра.

67

Ж
Кл. 36: услуге телефонских позивних картица.
Кл. 37: услуге поправки за телекомуникационе
жичане инсталације, утичнице и телефонску опрему;
инсталирање и одржавање телекомуникационих
система и опреме за трећа лица; услуге подршке за
телекомуникационе мреже, наиме поправак и
одржавање; одржавање телекомуникационих мрежа;
инсталирање кућних сигурносних система и система
за успостављање аутоматске контроле у домовима.
Кл. 38:
телекомуникационе услуге, наиме
обезбеђивање телефонске комуникације и услуга
интернет
телефоније,
обезбеђивање
групе
специјализованих
телефонских
услуга
са
карактеристикама
позива
прилагођеним
корисниковим потребама и плановима за позивање;
електронске говорне поруке, наиме снимање и
накнадни пренос говорних порука путем телефона;
обезбеђивање вишекорисничког дајал-ап, брзог и
резервисаног приступа интернету, глобалним
рачунарским
мрежама,
другим
рачунарским
мрежама, интернет (онлајн) сервисима и огласним
таблама; електронски пренос порука, података,
слика, видео снимака и информација путем
интернета; бежични пренос говора, порука, података
и информација; услуге брзог приступа и услуге
бежичног
приступа
интернету,
глобалним
рачунарским
мрежама,
другим
рачунарским
мрежама, мрежним сервисима и огласним плочама;
услуге преноса телевизијског сигнала; услуге
емитовања
сателитске
телевизије;
телекомуникационе услуге у облику обезбеђивања
умрежених сервиса за говор и податке, наиме
обезбеђивање дигиталних и аналогних умрежених
сервиса за пренос података и говора; услуге аудио
телеконференција, видео телеконференција и веб
аудио и видео телеконференција: целуларне и
мобилне телефонске комуникације; консултације у
вези са телекомуникацијама; услуге преноса говора
путем интернета (ВОИП); пејџинг услуге (услуге
једносмерног позивања особа путем радија, телефона
или
других
електроничких
комуникационих
средстава); директно емитовање (стриминг) аудио и
видео материјала на интернету: фрејм релеј
телекомуникационе услуге; телекомуникационе
услуге
за
виртуелну
мрежу;
рачунарски
потпомогнути
пренос
порука
и
слика;
телекомуникационе услуге за пренос говора, текста,
факсимила, видео снимака и података путем
приватне линије; телекомуникационе услуге за
дигиталну мрежу интегрисаних сервиса (ИСДН); 800
телекомуникационе услуге; 900 телекомуникационе
услуге; услуге преноса глобално комутираног
говора, података, видео снимака и мултимедије;
локацијски независне личне комуникационе услуге
које обухватају мобилне, говорне и факсимил услуге
и услуге у вези са подацима; обезбеђивање збирних
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(бекбон) телекомуникационих мрежних услуга за трећа
лица да се омогући приказ садржаја на глобалним
рачунарским мрежама, другим рачунарским мрежама,
сервисима на интернету и огласним таблама; кабловски
пренос забавних сервиса и телефонских сервиса за
говор, видео снимке, податке и факсимиле; тренутна
имплементација канцеларијског окружења, наиме
обезбеђивање система услуга за говор, податке и
факсимил намењених канцеларијама на удаљеној
локацији; комуникационе услуге, наиме планови за
услуге бежичних мобилних телефонских позива,
података
и
порука;
фибер
оптичке
и
телекомуникационе услуге, наиме брзи приступ
интернету и глобалној рачунарској мрежи, и бежични
електронски, дигитални или ИП пренос гласа, порука,
графике, слика, података и информација, као и
директно емитовање мултимедијалних садржаја високе
дефиниције са интернета (стриминг), услуге преноса
телевизијског и видео сигнала и ИП преноса телевизије
и видео снимака; телекомуникационе услуге, наиме
телефонске услуге, интернет или ИП телефонске
услуге, услуге размене обједињених порука и
обједињених ИП порука, брзи приступ интернету и
глобалној рачунарској мрежи, и бежични електронски,
дигитални или ИП пренос гласа, порука, графике,
слика, података и информација; и услуге преноса
телевизијског и видео сигнала и услуге преноса ИП
телевизије и ИП видеа.
Кл. 41: услуге разоноде у облику бејзбол утакмица,
професионалних ауто трка, голф турнира и
одговарајућих манифестација у вези са голфом.
Кл. 42:
хостинг веб сајтова трећих лица на
рачунарском серверу за глобалну рачунарску мрежу;
развој и одржавање софтвера за веб сервер за трећа
лица; консултације у области рачунара, података и
мрежа; дизајн и развој телекомуникационе мреже;
услуге у вези стратегије телекомуникационе мреже,
наиме оцена стратегије информационе технологије
мреже, развој стратегије информационе технологије
умрежавања, развој стратегије широке мреже, развој
мрежних апликација, веб енејблинг (оспособљавање
система за рад на веб технологији), континуитет рада
система и опоравак од хаварије на систему, и развој
говорних
и
вишеканалних
портала;
дизајн
телекомуникационе мреже и мрежни технолошки
сервиси, наиме оцена виртуалне приватне мреже,
провера аутентичности токена виртуелне приватне
мреже; развој инфраструктуре јавних кључева, оцена
локалне мреже, дизајн интернет мрежног протокола,
адресирање, усмеравање и балансирање оптерећења,
развој и дизајн напредног интернет протокола,
протокола за пренос говора преко интернета (ВОИП) и
квантитета сервисних мрежа, дизајн токен ринг на
Етернет мрежа, тестирање оптерећења веб сајта,
трансформација центра за податке, оцена сервера,
развој и дизајн сервиса за поруке и бежичне локалне
ЗИС / RS / IPO
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мреже, дизајн центра за управљање мрежом, надзор над
веб учинком и оцена припремљености за телеворк (рад
на
даљину);
услуге
имплементирања
телекомуникационе
мреже,
наиме
управљање
пројектом, миграција мреже токен ринг на Етернет на
Етернет; имплементација бежичне локалне мреже,
имплементација видео конференција, и брза
имплементација
усмеривача за широкопојасну
телекомуникациону мрежу и имплементација локалне
мреже; услуге у вези са безбедношћу у информационој
технологији, наиме анализа дизајна фајервола и
имплементација, оцена слабих тачака за безбедност на
интернету, оцена сигурности мреже пословног
субјекта, и оцена усаглашености са "Хеалтх Инсуранце
Портабилитy анд Аццоунтабилитy Ацт" (Актом о
преносивости и одговорности у области здравственог
осигурања);
основна
интеграција
рачунарске
телефоније; и дизајн интерактивних говорних аутомата
и говорних интернет претраживача, система за
профилисање корисника и система за усмеравање.
Кл. 43: услуге арена (дворана), наиме обезбеђење
објеката за спорт, разоноду, привредне сајмове,
изложбе и конвенције.
Кл. 45:
претраживања у сврху откривања
недозвољених
упада,
идентификовање
"рог"
(одбеглих) модема, оцена сигурносних политика;
услуге надзора сигурносног система; надзор кућног
сигурносног система коришћењем бежичних и
ожичених сензора за лом стакла, детектора покрета,
камера, аларма, вентила за затварање и контактних
сензора за капије, врата и прозоре; рачунарске
услуге, наиме обезбеђивање система на бази
интернета и интернет портала за кориснике како би
могли да даљински управљају, администрирају,
мењају и контролишу кућни безбедносни систем и
уређаје за увођење аутоматске контроле у домове.
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(511) Кл. 9: телефони; мобилни телефони; телефони
са бежичном слушалицом; телекомуникациони
производи, наиме пролазни усмеривачи у облику
рачунарског контролног хардвера за употребу у
бежичним комуникационим системима; рачунарски
софтвер за употребу за приступ глобалној
рачунарској мрежи; додатна опрема за телефоне,
наиме телефонски каблови и батерије; електронски
производи,
наиме
пријемници
дигиталних
фотографија; периферна опрема за телевизију, наиме
сет-топ бокс уређаји, даљински управљачи и
упутства за употребу који се продају као целина;
телекомуникациона чворишта (хабови), склопке,
жичани усмеривачи, бежични усмеривачи и
интегрисани усмеривачи који обухватају модем;
модеми за дигиталну претплатничку линију познати
под именом ДСЛ модеми, кабловски модеми и
сателитски модеми који имају директан интерфејс са
дигиталном претплатничком линијом познатом под
именом ДСЛ, услуге преноса података путем
сателита или кабловске широкопојасне мреже;
адаптери за мрежне интерфејс картице познати под
именом адаптери; РЈ 45 преносни каблови; филтери
за
телефонске
линије;
телекомуникациони
спрежници; телекомуникациони модуларни утикачи;
примопредајници;
бежични
примопредајници;
ожичени телефони и телефони са бежичном
слушалицом за телеконференције путем телефонских
линија; телефонске секретарице; интернет телефони;
бежични телефони; слушалице и антене за телефоне
са бежичном слушалицом или бежичне телефоне;
магнетски кодиране кредитне картице; магнетски
кодиране картице са претходно сачуваном новчаном
вредношћу; рачунарски софтвер за употребу за
оперативни
рад,
управљање
и
надгледање
сигурносних система и уређаја за успостављање
аутоматске контроле у домовима; сигурносне
камере; детектори дима; детектори угљен моноксида;
детектори покрета; јединице за даљинску контролу,
тастатуре и контролни панели за сигурносне системе
и уређаје за успостављање аутоматске контроле у
домовима; електронске браве за врата; електронски
уређаји за отварање и затварање врата; кућни
системи за успостављање аутоматске контроле у
домовима који обухватају бежичне и жичане
контролере, контролисане уређаје и софтвер за
осветљење, ХВАЦ, сигурност, безбедност и друге
апликације за надзор и контролу дома.
Кл. 16: телефонски именици; производи од папира и
штампани производи, наиме улазнице, постери,
брошуре, памфлети и промотивни материјали за
бејзбол утакмице и другу разоноду уживо; припејд
телекомуникационе позивне картице које нису
магнетски кодиране.
Кл. 35: услуге малопродајних објеката и услуге
малопродаје на интернету, а све у вези са
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телефонима, бежичним ручним уређајима за приступ
глобалним рачунарским мрежама, ручним мобилним
дигиталним електронским уређајима и другом
електроником
широке
потрошње,
личним
рачунарима, таблет рачунарима, футролама за
ношење телефона, бежичним и ручним уређајима,
бежичним и ожиченим слушалицама са микрофоном,
пуњачима, батеријама и кућним сигурносним
системима и системима за успостављање аутоматске
контроле у домовима; обезбеђивање телефонских
именика на интернету; услуге оглашавања и
рекламирања, наиме промоција роба и услуга трећих
лица путем припремања и постављања огласа и
реклама у базе за излиставање директоријума којима
се приступа путем глобалне информационе мреже;
обезбеђивање информација о малопродајним
објектима, информација о водичима за купце и
списковима привредних субјеката електронским
путем; услуге оперативног рада телекомуникационог
позивног центра за трећа лица, наиме оптимизација
протока
позива,
оптимизација
бесплатног
телефонског броја, менторски рад са командним
центром, услуге руковођења запосленима у позивном
центру, консолидација позивног центра, оцена
мерних показатеља позивног центра и оцена говорне
обраде, и ревизија позивног центра.
Кл. 36: услуге телефонских позивних картица.
Кл. 37: услуге поправки за телекомуникационе
жичане инсталације, утичнице и телефонску опрему;
инсталирање и одржавање телекомуникационих
система и опреме за трећа лица; услуге подршке за
телекомуникационе мреже, наиме поправак и
одржавање; одржавање телекомуникационих мрежа;
инсталирање кућних сигурносних система и система
за успостављање аутоматске контроле у домовима.
Кл. 38:
телекомуникационе услуге, наиме
обезбеђивање телефонске комуникације и услуга
интернет
телефоније,
обезбеђивање
групе
специјализованих
телефонских
услуга
са
карактеристикама
позива
прилагођеним
корисниковим потребама и плановима за позивање;
електронске говорне поруке, наиме снимање и
накнадни пренос говорних порука путем телефона;
обезбеђивање вишекорисничког дајал-ап, брзог и
резервисаног приступа интернету, глобалним
рачунарским
мрежама,
другим
рачунарским
мрежама, интернет (онлајн) сервисима и огласним
таблама; електронски пренос порука, података,
слика, видео снимака и информација путем
интернета; бежични пренос говора, порука, података
и информација; услуге брзог приступа и услуге
бежичног
приступа
интернету,
глобалним
рачунарским
мрежама,
другим
рачунарским
мрежама, мрежним сервисима и огласним плочама;
услуге преноса телевизијског сигнала; услуге
емитовања
сателитске
телевизије;
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телекомуникационе услуге у облику обезбеђивања
умрежених сервиса за говор и податке, наиме
обезбеђивање дигиталних и аналогних умрежених
сервиса за пренос података и говора; услуге аудио
телеконференција, видео телеконференција и веб
аудио и видео телеконференција: целуларне и
мобилне телефонске комуникације; консултације у
вези са телекомуникацијама; услуге преноса говора
путем интернета (ВОИП); пејџинг услуге (услуге
једносмерног позивања особа путем радија, телефона
или
других
електроничких
комуникационих
средстава); директно емитовање (стриминг) аудио и
видео материјала на интернету: фрејм релеј
телекомуникационе услуге; телекомуникационе
услуге
за
виртуелну
мрежу;
рачунарски
потпомогнути
пренос
порука
и
слика;
телекомуникационе услуге за пренос говора, текста,
факсимила, видео снимака и података путем
приватне линије; телекомуникационе услуге за
дигиталну мрежу интегрисаних сервиса (ИСДН); 800
телекомуникационе услуге; 900 телекомуникационе
услуге; услуге преноса глобално комутираног
говора, података, видео снимака и мултимедије;
локацијски независне личне комуникационе услуге
које обухватају мобилне, говорне и факсимил услуге
и услуге у вези са подацима; обезбеђивање збирних
(бекбон) телекомуникационих мрежних услуга за
трећа лица да се омогући приказ садржаја на
глобалним
рачунарским
мрежама,
другим
рачунарским мрежама, сервисима на интернету и
огласним таблама; кабловски пренос забавних
сервиса и телефонских сервиса за говор, видео
снимке,
податке
и
факсимиле;
тренутна
имплементација канцеларијског окружења, посебно
обезбеђивање система услуга за говор, податке и
факсимил намењених канцеларијама на удаљеној
локацији; комуникационе услуге, наиме планови за
услуге бежичних мобилних телефонских позива,
података
и
порука;
фибер
оптичке
и
телекомуникационе услуге, наиме брзи приступ
интернету и глобалној рачунарској мрежи, и
бежични електронски, дигитални или ИП пренос
гласа, порука, графике, слика, података и
информација,
као
и
директно
емитовање
мултимедијалних садржаја високе дефиниције са
интернета (стриминг), услуге преноса телевизијског
и видео сигнала и ИП преноса телевизије и видео
снимака;
телекомуникационе
услуге,
наиме
телефонске услуге, интернет или ИП телефонске
услуге, услуге размене обједињених порука и
обједињених ИП порука, брзи приступ интернету и
глобалној
рачунарској
мрежи,
и
бежични
електронски, дигитални или ИП пренос гласа,
порука, графике, слика, података и информација; и
услуге преноса телевизијског и видео сигнала и
услуге преноса ИП телевизије и ИП видеа.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 41: услуге разоноде у облику бејзбол утакмица,
професионалних ауто трка, голф турнира и
одговарајућих манифестација у вези са голфом.
Кл. 42:
хостинг веб сајтова трећих лица на
рачунарском серверу за глобалну рачунарску мрежу;
развој и одржавање софтвера за веб сервер за трећа
лица; консултације у области рачунара, података и
мрежа; дизајн и развој телекомуникационе мреже;
услуге у вези стратегије телекомуникационе мреже,
наиме оцена стратегије информационе технологије
мреже, развој стратегије информационе технологије
умрежавања, развој стратегије широке мреже, развој
мрежних апликација, веб енејблинг (оспособљавање
система за рад на веб технологији), континуитет рада
система и опоравак од хаварије на систему, и развој
говорних и вишеканалних портала; дизајн
телекомуникационе мреже и мрежни технолошки
сервиси, наиме оцена виртуалне приватне мреже,
провера аутентичности токена виртуелне приватне
мреже; развој инфраструктуре јавних кључева, оцена
локалне мреже, дизајн интернет мрежног протокола,
адресирање, усмеравање и балансирање оптерећења,
развој и дизајн напредног интернет протокола,
протокола за пренос говора преко интернета (ВОИП)
и квантитета сервисних мрежа, дизајн токен ринг на
Етернет мрежа, тестирање оптерећења веб сајта,
трансформација центра за податке, оцена сервера,
развој и дизајн сервиса за поруке и бежичне локалне
мреже, дизајн центра за управљање мрежом, надзор
над веб учинком и оцена припремљености за
телеворк (рад на даљину); услуге имплементирања
телекомуникационе мреже, наиме управљање
пројектом, миграција мреже токен ринг на Етернет
на Етернет; имплементација бежичне локалне мреже,
имплементација видео конференција, и брза
имплементација усмеривача за широкопојасну
телекомуникациону мрежу и имплементација
локалне мреже; услуге у вези са безбедношћу у
информационој технологији, наиме анализа дизајна
фајервола и имплементација, оцена слабих тачака за
безбедност на интернету, оцена сигурности мреже
пословног субјекта, и оцена усаглашености са
"Хеалтх
Инсуранце
Портабилитy
анд
Аццоунтабилитy Ацт" (Актом о преносивости и
одговорности у области здравственог осигурања);
основна интеграција рачунарске телефоније; и дизајн
интерактивних говорних аутомата и говорних
интернет претраживача, система за профилисање
корисника и система за усмеравање.
Кл. 43: услуге арена (дворана), наиме обезбеђење
објеката за спорт, разоноду, привредне сајмове,
изложбе и конвенције.
Кл. 45:
претраживања у сврху откривања
недозвољених
упада,
идентификовање
"рог"
(одбеглих) модема, оцена сигурносних политика;
услуге надзора сигурносног система; надзор кућног
ЗИС / RS / IPO

Ж
сигурносног система коришћењем бежичних и
ожичених сензора за лом стакла, детектора покрета,
камера, аларма, вентила за затварање и контактних
сензора за капије, врата и прозоре; рачунарске
услуге, наиме обезбеђивање система на бази
интернета и интернет портала за кориснике како би
могли да даљински управљају, администрирају,
мењају и контролишу кућни безбедносни систем и
уређаје за увођење аутоматске контроле у домове.
(111) 72067
(210) Ж- 2016-783

(181) 05.05.2026.
(220) 05.05.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) Mathias Lennart Stillfors, Hadži Đerina 27,
Beograd, RS
(740) Марко Станковић, Мачванска 20, Београд
(540)

(531) 17.01.25; 26.01.13; 26.01.19; 27.03.12; 27.05.10;
27.05.12; 27.07.01; 29.01.13
(591) жута, плава, црна.
(511) Кл. 41: образовне услуге, разонода, спортске и
културне активности, вођење часова фитнеса,
информисање о рекреацији, обука, тренирање, услуге
клубова здравља (здравствено и фитнес вежбање),
услуге личног тренера (фитнес тренинг), услуге
спортских објеката.
(111) 72068
(210) Ж- 2016-712

(181) 20.04.2026.
(220) 20.04.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 Isabella
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.15.25
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Ж
(511) Кл. 1:
хемијски премази за третирање
алуминијумских табли, одливака и профила.
Кл. 2: хемијски премази за алуминијумске табле,
одливке и профиле.
Кл. 6: легуре алуминијума, легуре титанијума,
плоче, отковци, и блокови који се користе за израду
калупа и алата, од легура; зидови од стакла на
зградама направљени пре свега од метала, металне
заковице, ситна роба од металне галантерије, наиме,
матице, срафови, вијци, подлошке, опруге; металне
копче, наиме, причвршћивачи од четврт круга и
причвршћивачи за панеле; умеци за вијке од обичног
метала; метални умеци за вијке и опрема за уградњу
који се продају као комплет; алуминијумске
грађевинске компоненте, наиме, врата и оквири,
предворја и улази, панели који се каче на зид и
спољне зидове, прозори, жалузине, и додатна
галантерија која има завршни слој у боји;
грађевински материјали, наиме, алуминијумске
маске, фасције, врата, фасаде од алуминијуских
профила, ролетне, прозори, лајсне, стубови,
заштитни
паравани,
решетке
и
гелендери;
грађевински материјали од метала; преносне зграде
од метала; ситна роба од метала; цеви од метала.
Кл. 11: процеси и опрема за пречишћавање отпадних
вода.
Кл. 12: возила; точкови за возила; делови за копнена
возила и летилице.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални).
Кл. 20: језгра направљена од керамике и калупи
направљени од воска и пластике за ливење метала.
Кл. 40: процес прераде алуминијума за првобитну
обраду; додатне производне услуге у области
примене у ваздухопловству; обрађивање материјала.
Кл. 42:
услуге техничких консултација,
пројектовања и инжењеринга за друге у областима
производње метала; услуге инжењеринга и
пројектовања у области примене у ваздухопловству.
(111) 72069
(210) Ж- 2016-716

(181) 22.04.2026.
(220) 22.04.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) "Lomax company" d.o.o., Максима Горког 20,
Суботица, RS
(540)
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(511) Кл. 3: средства за прање; препарати за чишћење,
полирање, рибање и нагризање; сапуни, течни сапуни;
парфимерија; етерична уља, козметика, лосиони за
косу, боје за косу; балзами, регенератори, хидрогени;
препарати за негу лица, млека, тоници, гелови, маске за
лице, пилинзи; препарати за негу тела, уља, креме,
млека; препарати против цепупита: препарати за
депилацију, препарати за негу ноктију; остали
козметички препарати; лакови за косу, пене за косу;
пене за бријање; гелови за туширање; шампони; купке;
пудер за тело; парфимисане врећице; пасте за зубе;
дезодоранси; санитарни препарати; детерџенти,
препарати и супстанце за прање рубља; препарати за
оплемењивање тканина, омекшивачи за тканине;
препарати за отклањање флека; препарати за ручно
прање; штирак эа веш; средства за прање судова, кола и
подова; средства за чишћење стакла; вишенаменска
средства за чишћење и восак за полирање аутомобила.
Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу; фластери,
материјали за завијање; дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина; препарати за
уништавање гамади; фунгициди, хербициди.
(111) 72070
(210) Ж- 2016-707

(181) 19.04.2026.
(220) 19.04.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) BALKANWIDE ASSISTANCE MCB D.O.O.,
Борисављевићева 1, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04
(591) плаво-бела
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге, паковање и
складиштење робе, организовање путовања.
(111) 72071
(210) Ж- 2016-711

(181) 20.04.2026.
(220) 20.04.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 Isabella
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)
(531) 24.17.21; 27.05.01; 27.05.07
(591) црна-бела
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(511) Кл. 1:
хемијски премази за третирање
алуминијумских табли, одливака и профила.
Кл. 2: хемијски премази за алуминијумске табле,
одливке и профиле.
Кл. 6: легуре алуминијума, легуре титанијума, плоче,
отковци, и блокови који се користе за израду калупа и
алата, од легура; зидови од стакла на зградама
направљени пре свега од метала, металне заковице,
ситна роба од металне галантерије, наиме, матице,
срафови, вијци, подлошке, опруге; металне копче,
наиме, причвршћивачи од четврт круга и
причвршћивачи за панеле; умеци за вијке од обичног
метала; метални умеци за вијке и опрема за уградњу
који се продају као комплет; алуминијумске
грађевинске компоненте, наиме, врата и оквири,
предворја и улази, панели који се каче на зид и спољне
зидове, прозори, жалузине, и додатна галантерија која
има завршни слој у боји; грађевински материјали,
наиме, алуминијумске маске, фасције, врата, фасаде од
алуминијуских профила, ролетне, прозори, лајсне,
стубови, заштитни паравани, решетке и гелендери;
грађевински материјали од метала; преносне зграде од
метала; ситна роба од метала; цеви од метала.
Кл. 11: процеси и опрема за пречишћавање отпадних вода.
Кл. 12: возила; точкови за возила; делови за копнена
возила и летилице.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални).
Кл. 20: језгра направљена од керамике и калупи
направљени од воска и пластике за ливење метала.
Кл. 40: процес прераде алуминијума за првобитну
обраду; додатне производне услуге у области
примене у ваздухопловству; обрађивање материјала.
Кл. 42:
услуге техничких консултација,
пројектовања и инжењеринга за друге у областима
производње метала; услуге инжењеринга и
пројектовања у области примене у ваздухопловству.
(111) 72072
(210) Ж- 2016-714

(181) 20.04.2026.
(220) 20.04.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) "ЖИТОПРОМЕТ-РУМА" ДОО, Августа
Цесарца 32, Рума, RS
(740) Дејан Укропина, Максима Горког 48, Нови Сад
(540)

(531) 02.03.11; 09.01.07; 25.01.06; 25.01.15; 25.07.21;
27.05.13; 29.01.15
ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) зелена, бела, сива, беж, црвена, наранџаста,
бела, црна.
(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.
(111) 72073
(210) Ж- 2016-818

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower-645 Fifth
Avenue, New York, NY 10022, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

(531) 21.03.01; 27.03.15; 27.05.03; 27.05.09
(511) Кл. 25: одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за
кошарку, патике за кошарку, папуче, мајице, кошуље,
поло мајице, дуксерице, доњи делови тренерке,
панталоне, мајице на бретеле, дресови, кратке
панталоне, пижаме, спортске мајице, рагби мајице,
џемпери, каишеви, кравате, спаваћице, шешири, капе,
штитници на качкетима, тренерке за загревање, доњи
делови тренерки за загревање, дресови за загревање,
мајице за вежбање убачаја, јакне, ветровке, јакне са
капуљачом, капути, портикле за бебе које нису од
папира, траке за главу, ручне траке (одећа), кецеље, доње
рубље, боксерице, широке панталоне, штитници за уши,
рукавице, рукавице само са палцем, шалови, плетене и
штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, дресови и
униформе за навијачице, одећа за пливање, одела за
купање, купаћи костими, бикини, танкини купаћи
костими, гаћице за пливање, гаћице за купање, шортсеви
за сурфовање, гумирана одећа за воду, мараме за плажу,
покривала за купаћи костим, огртачи за купаћи костим,
сандале, сандале за плажу, шешири за плажу, штитници
за сунце, капе за пливање, капе за купање, нова
покривала за главу са прикаченим умецима.
Кл. 28: играчке, игре и спортски артикли, наиме
кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за
игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте
лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за
игру, мрежице за кошарку, табле за кошарку,
минијатуме табле за кошарку, пумпе и игле за
надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф,
торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф,
наиме, алат за поправку голф терена, купице на које
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се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе
за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице
за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за
голф; држачи за билијарске штапове, кугле за
билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари,
електронске табле за кошаркашке игрице на табли,
табле за кошаркашке игрице, кошаркашке игрице,
акционе игрице, друштвене игрице за одрасле и децу,
тривиа информационе игрице и електронски видео
аркадни уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од
мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, лутке
за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе фигуре
карикатуре, пуњене играчке, плишане играчке,
слагалице, монтажни блокови за игре, украси за
божићну јелку и божићне чарапе; возила за игру у
облику аутомобила, камиона, возова и комбија, сви са
темом кошарке, нове пенасте играчке у облику прста
или трофеја, играчки трофеји, карте за игру, игре са
картама, играчке које праве звук, играчке за кућне
љубимце; играчке за плажу, наиме лопте за плажу,
лопте на надувавање, кантице за игру, лопатице за игру,
играчке за песак, играчке за базен са песком, гумене
играчке за воду; опрема за базен, наиме пливачка
опрема за плутање, опрема за плутање у базену,
играчке за сплаварење на води, пенаста опрема за
плутање, колутови за пливање, колутови за пливање у
базену, пенасти колутови, даске за пливање, даске за
сурфовање, пераја за пливање, пераја за сурфовање,
наруквице за плутање и наруквице за помоћ при пливању
у рекреативне сврхе; одбојкашки сетови за игру који се
састоје од лопте, мрежице, траке које означавају терен и
звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који се састоје од
лопте, мрежице и звиждаљке; декоративне играчке од
тканине које се пуштају да лете на ветру; минијатурне
репродукције стадиона, наиме, мали пластични модели
стадиона за игру; стаклене кугле са снегом; машине за
видео игре за употребу са телевизором и ручни
контролери за конзоле за видео игре.
Кл. 41: разонода и образовне услуге у смислу
телевизијских догађаја и радио програма из области
кошарке и приказивања уживо кошаркашких игара и
кошаркашких приредби; услуге продукције и
дистрибуције радио и телевизијских шоу програма са
кошаркашким утакмицама, кошаркашким догађајима
и програмима из области кошарке; услуге вођења и
организовања кошаркашких клиника и кампова,
клиника и кампова за тренере, клиника и кампова за
плесне тимове и кошаркашке игре; услуге разоноде у
виду личног појављивања костимизиранх маскота
или плесних тимова на кошаркашким утакмицама и
приредбама, клиникама, камповима, промоцијама и
другим догађајима, специјалним догађајима и
журкама у вези са кошарком; услуге клуба
обожавалаца; услуге разоноде, наиме оне које
пружају вебсајт представљање мултимедијских
садржаја у виду најважнијих телевизијских догађаја,
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интерактивних најважнијих телевизијских догађаја,
видео снимака, видео стрим снимака, интерактивних
видео избора најважнијих догађаја, радио програма,
најважнијих радијских догађаја и аудио снимака у
пољу кошарке; услуге обезбеђивања вести и
информација у виду статистика и других ствари из
области кошарке; омогућавање приступа онлајн
игрицама које се не могу преузимати, наиме
компјутерским
игрицама,
видео
игрицама,
интерактивним видео игрицама, акционим игрицама,
аркадним игрицама, друштвеним игрицама за одрасле и
децу, играма на табли, слагали цама, тривиа игрицама;
услуге електронског издаваштва, наиме, издавање
магазина, водича, билтена, бојанки и игрица код којих
се играчи одређују путем интернета, све у вези са
кошарком; услуге обезбеђивања онлајн компутерске
базе података из области кошарке.
(111) 72074
(210) Ж- 2015-654

(181) 23.04.2025.
(220) 23.04.2015.
(151) 20.02.2017.
(732) ADRIA MEDIA GROUP doo , Vlajkovićeva 8,
Beograd -Stari grad, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке,
разонода; спортске и културне активности, услуге
производње забавног програма у циљу забаве и
рекреације других лица; организовање сајмова и
изложби у културне и образовне сврхе, продукција
радио и телевизијских програма (забавних,
пропагандних,
информативних,
образовних,
спортских, културних, за обучавање).
(111) 72075
(210) Ж- 2016-821

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 20.02.2017.
(732) Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 Isabella
Street , Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.21

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 1: хемикалије за употребу у индустрији,
науци и фотографији, као и пољопривреди,
хортикултури и шумарству; непрерађена вештачка
смола, непрерађена пластика; ђубрива; препарати за
гашење пожара; препарати за каљење и лемљење;
хемијске супстанце за чување хране; супстанце за
штављење; лепкови за употребе у индустрији.
Кл. 2: боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту од
рђе и пропадања дрвета; средства за бојење; средства
за фиксирање боја; сирове природне смоле; метали у
виду фолија и праха за молере, декоратере, штампаре
и уметнике.
Кл. 6: обични метали и њихове легуре; грађевински
материјали од метала; преносиве зграде од метала;
метални материјали за шине; неелектрични каблови и
жице од обичних метала; гвожђарија, мали артикли из
металне галантерије; цеви од метала; сефови; руде.
Кл. 7: машине за употребу у ваздухопловној ,
енергетској, металној, аутомобилској, нафтној,
грађевинарској, одбрамбеној, пакирној индустрији и
индустрији потрошачке електронике и машински
алати; мотори(осим за копнена возила); машинске
спојнице и каишеви (осим за копнена возила);
пољопривредна оруђа; инкубатори за јаја.
Кл. 12: возила; средства за кретање по земљи,
ваздуху и води.
(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 21.02.2017.
(732) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot,
Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

Ж
(511)
Кл.
5:
фармацеутски
препарати,
офталмолошки производи, додаци исхрани за
медицинску употребу, витамински препарати,
нутритивни додаци за употребу у медицинске сврхе,
додаци храни на бази минерала.
(111) 72078
(210) Ж- 2017-131

(181) 03.02.2027.
(220) 03.02.2017.
(151) 21.02.2017.
(732) ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО, НОВИ САД,
Булевар војводе Степе 62, Нови Сад, RS
(540)

Silcoran
(511) Кл.
препарати.

5:

фармацеутски

и

ветеринарски

(111) 72079
(210) Ж- 2016-825

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 21.02.2017.
(732) Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR
DOO Бачка Паланка, Новосадски пут 9,
21400 Бачка Паланка, RS
(540)

(111) 72076
(210) Ж- 2016-937

BLEPHACLEAN
(511) Кл. 3:
марамице, лосиони и марамице
натопљене лосионима за употребу у козметици.
Кл. 5: марамице, лосиони и марамице натопљене
лосионима за употребу у офтамологији.
(111) 72077
(210) Ж- 2016-936

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 21.02.2017.
(732) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot,
Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

NUTROF TOTAL

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.18; 27.01.13; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 72080
(210) Ж- 2015-1962

(181) 04.12.2025.
(220) 04.12.2015.
(151) 21.02.2017.
(732) HELIOS SRBIJA AD, Радована Грковића 24,
32300 Горњи Милановац, RS
(740) Ана Мамић, Београд, Господар Јевремова 41
(540)

(531) 14.07.06; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.11
(511) Кл. 2: боје и лакови.
(111) 72081
(210) Ж- 2015-1235

(181) 20.07.2025.
(220) 20.07.2015.
(151) 21.02.2017.
(732) Umbrella Corporation LTD d.o.o., Heroja
Milana Tepića br. 3, 11000 Beograd, RS
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(111) 72083
(210) Ж- 2016-945

(181) 25.05.2026.
(220) 25.05.2016.
(151) 22.02.2017.
(732) Bigz Net doo, Булевар војводе Мишића 17,
11000 Београд, RS
(540)

Prefera

(531) 10.03.01; 26.03.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 3: течност за ручно прање посуђа, таблете
за машинско прање посуђа, прашак (укључујући и
течни) за веш, омекшивач за веш, хемикалије и
препарати за чишћење стаклених површина,
керамичких и осталих врста подова, хемикалије и
прерапати за чишћење кухињских апарата, купатила
и санитарија.
(111) 72082
(210) Ж- 2016-281

(181) 22.02.2026.
(220) 22.02.2016.
(151) 21.02.2017.
(732) Спасојевић Жељко, Трг Краља Александра
Првог 1/7, 34220 Лапово, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 27.03.11; 27.05.01;
29.01.03
(591) зелена.
(511) Кл. 19: дрво за бурад; дрво, полупрерађено;
прерађено дрво; фурнирано дрво.
Кл. 31: саднице; семе за узгој биљака; семе за садњу;
семе за сејање; дрвеће; нерезано дрвеће; стабла дрвећа.
Кл. 40: производња електричне енергије из
обновљивих извора енергије; производња енергије;
сеча и обрада стабала.
Кл. 44: садња дрвећа; пружање информација о садњи
дрвећа; садња украсних стабала; консултантске
услуге у вези са садњом дрвећа; садња дрвећа,
хортикултура и услуге пејзажне архитектуре;
консултантске услуге у вези са садњом дрвећа,
хортикултуром и пејзажном архитектуром; сађење
дрвећа ради смањења емисије угљеника; орезивање
дрвећа; пејзажна архитектура; уређивање вртова;
уређивање травњака; услуге пошумљавања; услуге
расадника; хортикултура; баштованство.
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(511) Кл. 3: абразиви; абразивне пасте; абразивне
тканине; абразивни папир; агенси за испирање веша;
адитиви за веш; амбра (парфем); амонијак за потребе
чишћења; амонијак (испарљиви алкали) (детерџент);
антибактеријски сапуни; антибактеријски сапуни за
кожу; антистатичке марамице за сушилице веша;
антистатички препарати за кућну употребу;
антистатички спрејеви за одећу; апликатори за
наношење лака за обућу који садрже лак за обућу;
ароматерапијска уља; ароматерапијске креме;
ароматерапијски
лосиони;
ароматерапијски
препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља;
ароматичне траве за купање, нису за медицинске
потребе; ароматични мириси и мирисни чуњићи;
ароме за колаче (етарска уља); ароме за пића (етарска
уља); ароме за храну (етарска уља); ароме за храну
од етарских уља; астрингентна средства; бадемово
млеко за козметичку употребу; бадемово уље;
бадемов сапун; базе за парфеме на бази цвећа;
балзами за бријање; балзами за косу; балзами за
усне; балзами након бријања; балзами, осим за
медицинске сврхе; бела креда; белила за веш; бензин
за уклањање мрља; бергамот уље; биљне креме за
локалну примену за учвршћивање и повећање груди;
блокови брусног папира за оштрење оловака за
цртање; боје за браду; боје за косу; боје за обрве у
облику оловака и праха; боје за тоалетну употребу;
бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у
облику креме; брусне траке; брусне тракице; брусни
листови; брусни папир за оштрење оловака за
цртање; ваздух конзервиран под притиском, за
чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику
штапића за козметичке потребе; вештачке трепавице;
вештачки камен за пете; вештачки нокти; вештачки
нокти од племенитих метала; вишенаменски
препарати за чишћење; влажне козметичке
марамице; влажне марамице за бебе за козметичке
потребе; влажне тоалетне марамице натопљене
детерџентом за прање посуђа; влажне тоалетне
марамице натопљене детерџентом за чишћење;
влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или
марамице; влажни козметички убруси; вода од
лаванде; водоопорна средства за заштиту од сунца;
водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за
аутомобиле; восак за бркове; восак за веш; восак за
депилацију; восак за кожне производе; восак за косу;
восак за паркет; восак за подове; восак за полирање;
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восак за ципеле; врхови за нокте; вулкански пепео за
чишћење; гелови за бријање; гелови за избељивање
зуба; гелови за кожу за убрзавање, побољшавање и
продужавање боје добијене сунчањем; гелови за
козметичку употребу; гелови за косу; гелови за косу
и пене за косу; гелови за купање; гелови за купање и
туширање; гелови за масажу који нису за
медицинску употребу; гелови за обликовање; гелови
за обликовање косе; гелови за очи; гелови за очи за
козметичке потребе; гелови за скидање шминке;
гелови за туширање; гелови за успоравање старења;
гелови за успоравање старења за козметичке
потребе; гелови за чишћење зуба; гелови и соли за
купање и туширање, није за медицинске потребе;
гелови, креме и уља за туширање; гелови након
бријања; гелови након сунчања; гелови након
сунчања за козметичке потребе; гелови након
сунчања (козметички); гелови, спрејеви, пене и
балзами за обликовање и негу косе; глазуре за
перионице; дезинфекцијски мирисни сапуни;
дезинфекциони
сапун;
дезодирајући
сапун;
дезодоранси за животиње; дезодоранси за кућне
љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодоранси за људску употребу; дезодоранси за
негу тела; дезодоранси за стопала у спреју;
дезодоранси за тело; дезодоранси за тело
[парфимеријски производи]; дезодоранси за тело у
форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за
личну употребу; дезодоранси у спреју за жене;
декоративна козметика; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти за аутомобиле;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за
употребу у домаћинству; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и медицинску
употребу; детерџенти на бази петролеја (за потребе
домаћинства); дечији козметички сетови за играње;
дијамантин, боракс (арбазив); дневне креме;
екстракти цвећа (парфеми); емулзије, гелови и
лосиони за негу коже; емулзије за лице; емулзије за
лице за козметичке потребе; емулзије за тело;
емулзије за тело за козметичке потребе; емулзије
након бријања; етарска уља; етарска уља за
индустријску употребу; етарска уља за козметичке
потребе; етарска уља за личну употребу; етарска уља
за употребу у ароматерапији; етарска уља за
употребу у домаћинству; етарска уља за употребу у
производњи мирисних производа; етарска уља за
употребу у процесима производње; етарска уља као
мириси за прање веша; етарска уља кедровог дрвета;
етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске
есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље
лимуна; етерична уља; жавелова вода; желатин од
морских алги за прање веша; желе од петролеја за
козметичку употребу; женске хигијенске марамице
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за чишћење; завршни премази за обликовање ноктију
(козметика); заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста
средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне
пасте; зубне пасте у облику меканог колача;
импрегнирана
челична
вуна
за
чишћење;
индустријски абразиви; индустријски сапуни;
испарљиви алкали (амонијака) (детерџент); јапанско
уље за учвршћивање косе; јасминово уље; јастучићи
за чишћење натопљени козметичким средствима;
јастучићи за чишћење натопљени тоалетним
препаратима; јонон (парфимеријски); јувелирска
црвена (прах за полирање метала); какао маслац за
козметичке потребе; калијум хипохлорид; камен за
бријање (антисептички); камен за глачање; камен за
пете за личну употребу; камен за полирање; камен
пловућац; камење за омекшавање стопала; кана за
козметичке потребе; кана (козметичка боја); карбиди
метала (абразиви); карнауба восак за употребу на
возилима; каустична сода; кесице са мирисом за
рубље; козметика; козметика за животиње;
козметика за обрве; козметичка млека; козметичка
млека, гелови и уља за потамњивање и употребу
након сунчања; козметичка уља; козметичка уља за
кожу;
козметичке
боје;
козметичке
креме;
козметичке креме за лице и тело; козметичке креме
за негу коже; козметичке креме за негу тела;
козметичке креме за учвршћивање коже око очију;
козметичке креме и гелови за лице, руке и тело;
козметичке креме и лосиони; козметичке креме и
лосиони за негу лица и тела; козметичке креме,
лосиони и други препарати за сунчање; козметичке
креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке
и тело; козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметичке маске;
козметичке маске за лице; козметичке оловке;
козметичке оловке за наглашавање предела испод
ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја;
козметичке пене које садрже средства за заштиту од
сунца; козметички гелови; козметички и препарати
за лепоту; козметички и тоалетни производи;
козметички
јастучићи;
козметички
лосиони;
козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за
косу; козметички лосиони за лице; козметички
лосиони за негу коже; козметички лосиони за
смањење појаве старачких пега и флека; козметички
лосиони за сунчање; козметички освеживачи за
кожу; козметички препарати; козметички препарати
за заштиту од опекотина од сунца; козметички
препарати за заштиту од сунца; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
купање; козметички препарати за лице; козметички
препарати за лице и тело; козметички препарати за
негу и третирање коже; козметички препарати за
негу коже; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу тела; козметички препарати за
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негу уста и зуба; козметички препарати за
обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за употребу
на кожи; козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и
тело; козметички сапуни; козметички серуми;
козметички сетови; козметички тоници за лице;
козметички фластери који садрже средства за
заштиту од сунца за употребу на кожи; колоњска
вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде,
парфеми и козметички производи; комади сапуна;
комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице;
компресе за очи за козметичке потребе; коректори за
лице; коректори за пеге и мрље; креда за чишћење;
креде за козметичку употребу; креде за шминку;
кремаста руменила; кремасти пудери за лице; креме
за бељење коже; креме за бријање; креме за
депилацију; креме за заноктице; креме за заштиту од
сунца; креме за заштиту од сунца за козметичке
потребе; креме за избељивање коже; креме за кожне
производе; креме за кожу; креме за кожу за
козметичке потребе; креме за косу; креме за купање;
креме за лице; креме за лице за козметичке потребе;
креме за лице и тело; креме за лице и тело за
козметичке потребе; креме за негу коже и скидање
шминке; креме за негу коже и скидање шминке за
козметичке потребе; креме за негу косе; креме за
негу косе за козметичке потребе; креме за нокте;
креме за нокте за козметичке потребе; креме за очи;
креме за очи за козметичке потребе; креме за пилинг;
креме за пилинг за козметичке потребе; креме за
полирање; креме за посветљивање коже; креме за
регенерацију коже за козметичке потребе; креме за
руке; креме за руке за козметичке потребе; креме за
самопотамњивање; креме за светао тен; креме за
светао тен за козметичке потребе; креме за скидање
шминке; креме за смањење целулита; креме за
смањење целулита за козметичке потребе; креме за
сунчање; креме за сунчање за козметичке потребе;
креме за туширање; креме за употребу пре бријања;
креме за усне; креме за усне за козметичке потребе;
креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице; креме за
чишћење коже; креме за чишћење (козметичке);
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креме и лосиони за тамњење коже; креме и
препарати након сунчања; креме након бријања;
креме након сунчања; креме након сунчања за
козметичке потребе; креме против бора; креме
против бора за козметичке потребе; креме против
пега; креме против пега за козметичке потребе;
креме против старачких пега; креме против
старачких пега за козметичке потребе; креме против
старења; креме против старења за козметичке
потребе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони,
спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе;
крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за
купање; кристали за купање за козметичке потребе;
кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене
детерџентом за чишћење; крпице натопљене
препаратима за чишћење; купке на бази ментола,
нису за медицинске потребе; лак за нокте; лакови за
косу; лакови за нокте за козметичке потребе; лакови
за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и креме за
обућу; лепак за везивање уметака за косу; лепак за
вештачке нокте; лепак за вештачке нокте или
трепавице; лепак за вештачке трепавице, косу и
нокте; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од
гуме за козметичку употребу; лоптице од вате за
козметичке потребе; лосиони за бебе [тоалетни
производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање;
лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од
сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе;
лосиони за јачање ноктију; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за
козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за
купање за козметичке потребе; лосиони за лице и
негу тела; лосиони за лице и негу тела за козметичке
потребе; лосиони за лице и тело; лосиони за лице и
тело за козметичке потребе; лосиони за негу косе;
лосиони за негу косе за козметичке потребе; лосиони
за нијансирање тена, за лице, тело и руке; лосиони за
нијансирање тена, за лице, тело и руке за козметичке
потребе; лосиони за обликовање косе; лосиони за
очи; лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони
за руке; лосиони за руке за козметичке потребе;
лосиони за скидање шминке; лосиони за смањење
целулита; лосиони за смањење целулита за
козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за
сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело;
лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за
трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони
за успоравање старења; лосиони за успоравање
старења за козметичке потребе; лосиони за
хидратацију коже [козметички]; лосиони за
хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење
зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и
препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и
косе; лосиони након сунчања; лосиони након
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сунчања за козметичке потребе; лосиони после
бријања; марамице за бебе; марамице за једнократну
употребу натопљене средствима за чишћење лица;
марамице за једнократну употребу натопљене
хемикалијама или средствима за чишћење за
индустријску и комерцијалну употребу; марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за личну хигијену; марамице
натопљене етарским уљима, за козметичку употребу;
марамице натопљене козметичким средствима;
марамице натопљене препаратима за скидање
шминке; марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице натопљене средством за
чишћење коже; маскаре; маскаре за косу; маске за
кожу; маске за кожу за козметичке потребе; маске за
очи у облику гела; маске за тело; маске за тело за
козметичке потребе; маске за тело у облику креме;
маске за тело у облику креме за козметичке потребе;
маске за тело у облику лосиона; маске за тело у
облику лосиона за козметичке потребе; маске за тело
у облику пудера; маске за тело у облику пудера са
козметичке потребе; маске за хидратацију коже;
масти за козметичку употребу; медицинске пасте за
зубе; медицински лосиони за косу; медицински
сапун;
медицински
шампони;
мента
за
парфимеријске производе; мешавине за полирање
подова; мириси; мириси за личну употребу; мириси
и парфимеријски производи; мирисна вода за
постељину; мирисна мента (етарско уље); мирисна
уља; мирисна уља из којих испарава мирис када се
загреју; мирисне борове шишарке; мирисне врећице;
мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
освеживачи за тканине у спреју; мирисни спрејеви за
постељину; мирисни спрејеви за тело; мирисни
штапићи; мирисно керамичко камење; мирисно
пуњење за електричне собне распршиваче мириса;
мирисно
пуњење
за
не-електричне
собне
распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво
дрво; мирнисни штапићи; млека након сунчања;
млека након сунчања (козметичка); млеко, гелови,
лосиони и креме за скидање шминке; млеко за
купање; млеко за лице и тело; млеко за лице и тело за
козметичке потребе; млеко за скидање шминке;
млеко за тело; млеко за тело за козметичке потребе;
млеко за хидратацију; млеко за чишћење; млеко за
чишћење за тоалетну употребу; млеко за чишћење
лица; млеко и лосиони за лице; млеко и лосиони за
лице за козметичке потребе; мошус (парфимерија);
налепнице за нокте; натопљене крпице за брисање
прашине; натопљене крпице за полирање; натопљене
крпице за чишћење; натопљене крпице за чишћење,
брисање прашине или полирање; натопљене папирне
марамице за чишћење посуђа; неклизајуће течности
за подове; неклизајући восак за подове;
немедицинска средства за испирање; немедицинска
средства за натапање стопала; немедицинске креме
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за кожу; немедицинске креме за стопала;
немедицинске креме за третман коже главе;
немедицинске купке за тело; немедицинске масти за
спречавање и третман опекотина од сунца;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске
соли за купање; немедицински антиперспиранти;
немедицински балзами за усне; немедицински
лосиони за обнављање косе; немедицински лосиони
за стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
немедицински прашкови за купање; немедицински
прашкови за стопала; немедицински препарати за
купање; немедицински препарати за масажу;
немедицински препарати за негу зуба и за испирање
уста; немедицински препарати за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
стопала;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за негу усана; немедицински препарати за
третман косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински производи за заштиту усана;
немедицински серуми за кожу; немедицински
тоалетни препарати;
немедицински тоалетни
производи; немедицински шампони; немедицински
шампони за кућне љубимце; неутрализатори за
трајно коврџање косе; ноћне креме; обућарски восак;
одстрањивачи воска са пода (средства за
одстрањивање); одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оловке за очи; оловке за усне;
омекшивачи за веш; омекшивачи за заноктице;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
освеживачи даха; освеживачи даха, нису за
медицинске потребе; освеживачи даха у облику
штапића за жвакање са екстрактом брезе; основе за
шминку у облику пасте; палете са сјајем за усне;
памучна вуна за козметичку употребу; памучни
штапићи за козметичке сврхе; памучни штапићи за
козметичку употребу; папир за полирање; папир са
песком, шмиргле; парфеми; парфеми за индустријске
потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и
тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи
за негу после бријања; парфеми у чврстом облику;
парфемске
воде;
парфимерија;
парфимерија,
етерична уља, козметика, лосиони за косу;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимеријски
производи, мириси и тамјан; парфимеријски
производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну
употребу; парфимисана уља за производњу
козметичких препарата;
парфимисане креме;
парфимисане креме за козметичке потребе;
парфимисане пасте за козметичке потребе;
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парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери
за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за
зубе; пасте за обликовање косе; пене за косу; пене за
купање за козметичке потребе; пене за купање и
туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже;
пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке;
перлице за купање; перлице за купање за козметичке
потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице;
пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке
потребе; плавило за веш; подлоге за лак за нокте;
подлоге за шминку; подлоге за шминку у облику
креме; позоришна шминка; полимерски премази за
чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина
на аутомобилу; полири за намештај и подове; помаде
за козметичку употребу; помаде за косу; помаде за
косу за козметичке потребе; помаде у стику; помаде
у стику за козметичке потребе; помандери
(ароматичне материје); посветљивачи за кожу;
посветљивачи за косу; потпури врећице које се
стављају у ароматерапијске јастучиће; потпури
(угодни мириси); прашкови за зубе; прашкови за
зубе за козметичке потребе; прашкови за купање;
прашкови за купање за козметичке потребе;
прашкови за полирање; прашкови за прање веша;
прашкови за прање косе; прашкови за рибање;
прашкови за рибање за опште потребе; прашкови за
чишћење зуба; препарати за бељење веша; препарати
за бељење за кућне потребе; препарати за бељење и
друга средства за прање веша; препарати за бељење
косе; препарати за бељење (скидање боје) за
козметичку употребу; препарати за бојење за
козметичке потребе; препарати за бојење и за
уклањање боје за косу; препарати за бојење косе;
препарати за бријање; препарати за бријање и после
бријања; препарати за брушење; препарати за
депилацију; препарати за депилацију и пилинг;
препарати за заштиту коже (полирање); препарати за
заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од
сунца; препарати за заштиту од сунца за козметичке
потребе; препарати за избељивање коже; препарати
за избељивање кожних производа; препарати за
извлачење праменова; препарати за испирање уста,
који нису медицински; препарати за коврџање косе;
препарати за козметичку негу; препарати за косу за
уклањање боје; препарати за купање и туширање;
препарати за купање, не за медицинске сврхе;
препарати за натапање у перионицама; препарати за
негу животиња, осим производа за прање животиња;
препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу
коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати
за негу коже за уклањање бора; препарати за негу
коже против старења; препарати за негу косе;
препарати за негу косе који садрже органско
девичанско уље од кокоса и девичанско уље од
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кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске
потребе; препарати за негу ноктију; препарати за
негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
усана; препарати за обликовање косе; препарати за
обнављање ноктију; препарати за одмашћивање;
препарати за одмашћивање за употребу у
домаћинству; препарати за одмашћивање на бази
растварача; препарати за отчепљивање одвода и
судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви;
препарати за очување коже (полирање); препарати за
оштрење; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање; препарати за полирање
аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и
стругање; препарати за полирање протеза; препарати
за прање; препарати за прање воћа и поврћа;
препарати за прање и бељење веша; препарати за
прање и избељивање; препарати за прање косе;
препарати
за
рибање;
препарати
за
самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај
лишћа биљака; препарати за сјај (полири); препарати
за скидање воска; препарати за скидање воска са
пода; препарати за стругање или скидање боја и
лакова; препарати за стругање подова; препарати за
сунчање; препарати за сунчање (козметички);
препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца;
препарати за трајно обликовање и обликовање косе;
препарати за трајну ондулацију и увијање косе;
препарати за трајну ондулацију косе; препарати за
третирање косе; препарати за туширање; препарати
за туширање за личну хигијену и лично
дезодорисање (тоалетне потребе); препарати за
увијање и обликовање косе; препарати за увијање
косе; препарати за уклањање боја; препарати за
уклањање боје; препарати за уклањање заноктица;
препарати за уклањање заноктица за козметичке
потребе; препарати за уклањање каменца за употребу
у домаћинству; препарати за уклањање лака;
препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање надоградње за нокте; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за употребу пре бријања и после бријања;
препарати за употребу пре натапања веша; препарати
за хемијско чишћење; препарати за хидратацију
(козметички); препарати за хладно увијање косе;
препарати за чишћење; препарати за чишћење
аутомобилских гума и точкова; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и фризирање косе; препарати за
чишћење ветробранског стакла; препарати за
чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за
аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење
за личну употребу; препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; препарати за чишћење,
заштиту и очување површине возила; препарати за
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чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја
листовима биљака; препарати за чишћење и
полирање; препарати за чишћење карбуратора и
стартера; препарати за чишћење листова биљака;
препарати за чишћење на бази растварача; препарати
за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за
чишћење одвода; препарати за чишћење подова;
препарати за чишћење, полирање; препарати за
чишћење, полирање и рибање; препарати за
чишћење, полирање, одмашћивање и стругање;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; препарати за чишћење,
полирање, рибање и стругање; препарати за
чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење
производа од коже; препарати за чишћење протеза;
препарати за чишћење, рибање и стругање;
препарати за чишћење руку; препарати за чишћење
тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за
чишћење тканина; препарати за чишћење у облику
пене; препарати за шминкање; препарати за
штиркање; препарати за штиркање веша; препарати
и средства за депилацију; препарати и супстанце за
чишћење и прање; препарати и супстанце за
чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати након бријања;
препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати против знојења; препарати, укључујући
креме, гелове и пене, за употребу пре, током и после
бријања; привремене тетоваже за козметичке
потребе; природна етарска уља; природни мошус;
производи за бојење и бељење косе; производи за
исправљање косе; производи за негу тела и
козметичку негу; производи за полирање; производи
за равнање косе; производи за хидратацију коже;
производи за хидратацију против старења;
производи од сапуна; пудер за шминкање; пудери за
бебе (тоалетни производи); пудери за лице; пудери за
лице за козметичке потребе; пудери за лице у облику
папира обложеног пудером; пудери за лице у праху;
пудери за тело; пудери за тело за козметичке
потребе; путер за тело; путер за тело за козметичке
потребе; размашћивачи, који нису за употребу у
процесу производње; раствори за чишћење; раствори
за чишћење зубарских ултразвучних апарата за
стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара;
регенератори за косу за бебе; регенератори за нокте;
ретинол крема за козметичке потребе; ролне брусног
папира; ружеви; ружеви за усне; ружеви у оловкама;
ружино уље; ружино уље за козметичке потребе;
рукавице за пескарење; руменила; сапун; сапун за
бријање; сапун за избељивање текстила; сапуни;
сапуни за бријање; сапуни за веш; сапуни за кожу;
сапуни за купање; сапуни за купање у течном,
чврстом или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за
личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни за
прање веша; сапуни за руке; сапуни за суво прање;
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сапуни за тело; сапуни за туширање; сапуни за
употребу у домаћинству; сапуни и детерџенти;
сапуни у праху; сапун против знојења; сапун против
знојења ногу; сафрол; сенке за очи; силикон карбид
[абразив]; синтетички мошус; синтетички парфеми;
сјајеви за усне; скидачи лака за нокте; сода за
избељивање; сода за прање, чишћење; соли за
избељивање; соли за купање; соли за купање за
козметичке потребе; соли за купање које нису за
медицинску употребу; спрејеви за кожу за локалну
примену за козметичке потребе; спрејеви за косу и
гелови за косу; спрејеви за освежавање даха;
спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело;
спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за
тело као дезодоранси и мириси за личну употребу;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; средства за давање сјаја воћу; средства
за заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за
козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за
усне; средства за заштиту од сунца за усне
(козметика); средства за испирање боје за косу;
средства за испирање косе; средства за испирање
косе за козметичке потребе; средства за испирање
косе (шампони-регенератори); средства за испирање
у машинама за прање посуђа; средства за испирање
уста против каријеса, нису за медицинске потребе;
средства за лепљење за козметичку употребу;
средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за пилинг; средства за
пилинг коже; средства за побољшање изгледа коже;
средства за полирање за музичке инструменте;
средства за полирање зуба; средства за полирање
кожних производа; средства за полирање намештаја;
средства за полирање подова; средства за полирање
хрома; средства за прање WЦ шоља; средства за
прање стакла; средства за прехрањивање косе;
средства за прехрањивање косе за козметичке
потребе; средства за регенерацију коже; средства за
скидање боја; средства за скидање боја, глазура и
лакова; средства за скидање шминке за очи; средства
за сушење судова у машинама за судове; средства за
туширање; средства за уклањање лепка; средства за
уклањање лепка (осим за индустријске потребе);
средства за уклањање мрља од кућних љубимаца;
средства за учвршћивање косе (препарати за
обликовање косе); средства за чишћење зуба;
средства за чишћење зуба и испирање уста; средства
за чишћење зуба (пасте, гелови, течности); средства
за чишћење зуба у облику жвакаће гуме; средства за
чишћење и дезодорисање тепиха; средства за
чишћење коже; средства за чишћење козметичких
четкица; средства за чишћење кутија са песком за
кућне љубимце; средства за чишћење лица; средства
за чишћење обуће; средства за чишћење, полирање и
абразију за опште потребе у облику течности или
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праха; средства за чишћење посуда са песком која
садрже дезодорансе; средства за чишћење рерне;
средства за чишћење руку; средства за чишћење
тканине за намештај; средства за чишћење у облику
пене за личну употребу; средства и препарати за
чишћење; средства против знојења за личну
употребу; стаклени папир, шмиргла; стаклено
платно, шмиргле; стипса, алаум (астрингенти); талк
пудер, за тоалетну употребу; талк пудери; талк
пудери за козметичке потребе; тамјан; терпен
(етарско уље); терпентин, за одмашћивање;
терпентинско уље, за одмашћивање; течне подлоге за
шминку; течни парфеми; течни производи за негу
зуба; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни за
веш; течни сапуни за купање; течни сапуни за прање
посуђа; течни сапуни за прање стопала; течни сапуни
за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и тело;
течни сапуни за тело; течности за испирање уста,
нису за медицинску употребу; течности за прање
веша; течности за рибање; течности за хемијско
чишћење; течности за чишћење ветробрана; течности
за чишћење ветробранских стакала; течности за
чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде;
тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни
сапуни; тонери за козметичку употребу; тоници за
кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и
тело за козметичку употребу; траке за избељивање
зуба; траке за освежавање даха; траке са воском за
депилацију; триполи камен за полирање; туш у
оловци за очи; ћилибар (парфем); уља за бебе
(тоалетни производи); уља за заштиту од сунца; уља
за заштиту од сунца (козметика); уља за козметичку
употребу; уља за косу; уља за купање; уља за купање
за козметичке потребе; уља за купање и соли за
купање; уља за купање и соли за купање, нису за
медицинске потребе; уља за масажу; уља за парфеме
и мирисе; уља за регенерацију косе; уља за тамњење
коже за козметичке потребе; уља за тело; уља за тело
за козметичке потребе; уља за чишћење; уља и
лосиони за масажу; уља и лосиони за тамњење коже;
уља након сунчања; уља након сунчања за
козметичке
потребе;
уља
након
сунчања
(козметичка); уљане купке за негу косе; уљане купке
за негу косе за козметичке потребе; уље лаванде за
козметичке потребе; уље од лаванде; уље од
пеперминта (парфимеријски производ) учвршћивачи
за нокте; флексибилни абразиви; фумигацијска
средства (парфеми); футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству (прање веша); хигијенски
препарати као тоалетни производи; хидратантне
креме, лосиони и гелови; хидратантни гелови
(козметички); хидратантни лосиони (козметички);
хидратантни препарати; хидратантни препарати за
косу; хидроген пероксид за козметичку употребу;
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хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање
(прах за полирање метала); чврсти пудери за
пудријере (козметика); шампони; шампони за бебе;
шампони за косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за
кућне љубимце; шампони за људску косу; шампони
за суво прање косе; шампони за тепихе; шампони и
регенератори за косу; шампони и регенератори за
кућне љубимце; шампони и регенератори за кућне
љубимце (немедицински, неветеринарски препарати
за негу животиња); шампони против перути;
шампони-регенератори; шљокице за козметичке
потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело;
шљокице за нокте; шљокице за тело; шминка;
шминка за лице и тело; шминка за очи; шминка за
пудријере; шминка за тело; шминка у облику оловке;
шминке за лице; шмиргла; шмиргл папир; шмиргл
платно; штирак за веш; штирак за прање веша;
штирак за сјај веша; шумеће кугле за купање;
шустерски восак.
Кл. 16: акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за
флаше од картона или папира; апарати за вињете;
апарати за обележавање бројевима; апарати за
развијање фотографија; апарати за уништавање,
резање, папира (за канцеларијску употребу); апарати
и машине за умножавање докумената; аритметичке
таблице; архитектонски модели; аташе мапе; атласи;
бележнице; бележнице, нотеси; билтени; биолошки
узорци за употребу у микроскопији (наставни
материјал);
блокови
за
цртање;
блокови
(канцеларијски материјал); бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
бројанице; бројеви (штампарски); бушилице за папир
(зумба); ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће
машине; ваучери; вискозни папир за умотавање,
украсни папир; водене боје (сликарске); водене боје,
сликарске; восак за калупе, који није за зубарску
употребу; восак за печаћење; воштани папир; вреће
за ђубре (од папира или пластике); вреће за
микроталасно кување; 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;
гравуре; графитне мине за оловке; графичке
репродукције; графички отисци; грбови (папирни
печати); гумиране траке за лепљење папира;
гумиране траке (канцеларијски материјал); гумице
(еластичне траке) за канцеларије; гумице за брисање;
дијаграми; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи печата; држачи списа,
докумената
(канцеларијски
прибор);
држачи
страница књига; електрокардиографски папир;
жигови (печати); зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе (од папира); игле за
копирање за цртачке сврхе; игле за урезивање, за
линорез и дуборез; индексне карте (канцеларијске);
индекс регистри; индиго папир за умножаваче;
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индијско мастило; инструменти за гравирање;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
јастучићи за мастило; јастучићи за печате; калеми за
траке са мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање (уметницки материјал); калупи за глину
за моделирање (уметнички материјал); канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
касете, ормани, за канцеларије; каталози; каширани
папир; кичице; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за
галванопластику; књиге; књиге са песмама или
нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице;
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема); књиговезачки артикли; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе;
корективна течност (канцеларијски реквизит);
корективно мастило (хелиографско); коректорске
траке (канцеларијски прибор); корице за пасоше;
корице (канцеларијски материјал); кошуљице за
списе; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и образци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије од
картона или хартије; кутије са бојама (производи
који се користе у школама); лењири за цртање;
лењири, угаоници; лепак за канцеларијску или кућну
употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; лепкови за канцеларијску или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; летци, флајери; листови папира
(канцеларијски); литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
магазини (периодични); манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; маркери за
књиге; маркери (писаћи прибор); мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
(изузев апарата); материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); материјали за писање; материјали за
цртање; материје за печаћење за канцеларијску
употребу; машине за адресовање; машине за
лепљење коверата, за канцеларије; машине за
оштрење оловака, електронске или неелектронске;
машине за франкирање за канцеларијску употребу;
метални врх за индексне карте; моделарска глина;
музичке честитке, разгледнице; мустре (шеме за вез);
најавне
картице
(од
папира);
налепнице
(канцеларијски прибор); налепнице, које нису од
текстила; наливпера; налив пера и хемијске оловке
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(канцеларијски прибор); натписи од папира или
картона; нацрти; неелектронски импринтери за
кредитне картице; неелектронски показивачи
графикона; несесери са прибором за писање; новине;
новчанице; ногаре за сликаре (штафелаји); ножеви за
папир (канцеларијски прибор); ножеви за папир
(канцеларијски реквизити); носачи лепљивих трака
(канцеларијски прибор); обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију (канцеларисјки прибор);
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизити); огласни панои од папира или картона;
олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке од
дрвеног угља; оловке са графитном мином (техничке
оловке); омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за папир; омоти за саксије од папира; омоти за
чековне књижице (чековне књижице); омоти
(канцеларијски материјал); палете за сликаре;
памфлети; пантографи (справе за прецртавање);
папир; папир за копирање; папир за машине за
снимање; папир за паковање; папир за писање; папир
за радиограме; 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;
папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; папирни и картонски материјали за
паковање (пуњење, облагање); папирни материјали
за филтрирање; папирни филтери за кафу; папирно
или картонско облагање за пакете; папир од
пиринча*; папир од пулпе, дрвене масе; паста за
моделирање; пастелне бојице (креде у боји); паус
папир; пелир папир за копије (канцеларијски
материјал); пера; пера за туш; пера од злата;
пергамент; периодичне публикације; перфориране
картице за разбоје; печати; печати са адресом;
писаљке за таблице; писаће машине (електричне и
неелектричне); писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); писаће машине и
канцеларијски прибор (изузев намештаја); плакати
од папира или картона; планови, пројекти; пластика
за моделирање; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; пластична
танка растегљива фолија за обавијање палета;
пластичне фолије за омотавање; пластични материјал
за паковање; плоче за гравуру; плоче за матрице;
плочице за печаћење; 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; подупирач
за руке за сликаре; подупирачи за књиге; портикле
од папира; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; прекривачи столова
83

Ж
од папира; прибор за ручно лепљење налепница;
приручници; притискачи за папир; пробадачи
(канцеларијски материјал); производи за брисање;
проспекти; рачунске таблице; резачи папира
(канцеларијски реквизити); самолепљиве траке за
папир или употребу у домаћуинству; свеске;
светлећи папир; скробне пасте (лепила) за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; спајалице; спајалице за новац;
спајалице за папир; спајалице (канцеларијски
прибор); спојени рамови (штампарски); сребрни
папир; средства за лепљење за папире или употребу
у домаћинству; стеатит (креда за кројаче); столњаци
од папира; стоне салвете од папира; стрипови;
табаци од рецикловане целулозе за умотавање; табле
за цртање; табле од дрвене пулпе (канцеларијске);
таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет
папир; траке за везивање (књиговезачке); траке за
писаће машине; траке за цигаре, за увијање цигарета;
траке са мастилом за компјутерске штампаче; тубе
од картона; убруси за лице од папира; убруси од
папира; угаоници за цртање; улазнице; улошци са
мастилом за машине за репродуковање докумената;
уметнички материјали; умноживачи; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе (канцеларијски
прибор); фасцикле (канцеларијски материјал);
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавањевлаге за
паковање хране); фолије, слајдови (канцеларијски
материјал); формулари (штампани); фото-гравуре;
фотографије; фотографије (штампане); француски
лењири кривуљари; хартија и картон; хектографи;
хефталице (канцеларијски реквизит); хигијенски
папир; хистолошки делови за наставу; хромијуми;
хромолитографи; цртежи који се копирају на
подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична слова
(клишеи); честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; чиоде као канцеларијски материјал;
шаблони, матрице за умножавање; шаблони (од
папира); шестари за цртање; школска опрема (свеске
и прибор за писање); школске табле; шнитови за
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане публикације;
штампане ствари; штампани материјал (вискока
штампа);
штампани
роковници;
штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
(канцеларијски реквизит); штитници за брисање;
лепљиве траке за паковање.
Кл. 21: абразивни сунђери за кожу; абразивни сунђери
за кухињску употребу; аеросолни распршивачи који
нису за медицинску употребу; апарати за скупљање
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прашине, неелектрични; апарати за уклањање мириса за
личну употребу; апарати на воду за чишћење зуба и
десни; аутоклави (кувала под притиском), неелектрични;
бисте од порцелана, керамике, теракоте или стакла;
бојена стакларија; бокали; боце за пиће за спортове; боце
и чутуре*; вадичепи, електрични и неелектрични; вазе;
вакум гума за отпушавање одвода; вакумиране боце;
вешалице за одећу; вишенаменски електрични лонци;
војничке посуде (мањерке); вртне прскалице; врчеви и
кригле; грејачи за флашице за храњење, неелектрични,;
грнчарија; даске за пеглање; даске за прање; даске за
сечење хлеба; декоративни бокали; длака за четке;
дрвени калупи за ципеле (растезачи); дрвени калупи за
чизме (растезачи); држачи за јеловнике; држачи за
сапуне; држачи за свеће; држачи за тоалет папир; држачи
за чачкалице; држачи пешкира у облику прстенова и
шипки; држачи салвета; држачи сапуна; држачи сунђера;
држачи тоалетног папира; експрес лонци (аутоклави), неелектрични; електричне четке, изузев делова машина;
електрични уређаји за привлачење и уништавање
инсеката; животињска длака (четкарска роба); жице за
мућење, неелектричне, за употребу у домаћинству; замке
за инсекте; замке за мишеве (мишоловке); замке за муве;
замке за пацове; затварачи поклопаца за лонце; земљано
посуђе; излетничке корпе заједно са посуђем; изувачи за
чизме; инструменти за чишћење, ручни; јаја за припрему
чаја од целог листа; јеленска кожа за чишћење; кавези за
кућне љубимце; кавези за птице; кадионице; кадице за
бебе, преносиве; кадице за купање птица; казани,
котлови; калупи за коцке леда; калупи, модле (кухињски
прибор); канделабри (свећњаци); канта за искоришћен
папир; канте; канте за ђубре; канте за заливање; канте за
отпад; канте за смеће; кафански послужавници; кашике
за мешање (кухињски прибор); кашике за обување
ципела; кашике за преливање (кухињски прибор);
кашике за сервирање колача; керамика за употребу у
домаћинству; кожа за полирање; козметичке шпатуле;
козметички прибор; комплети посуда за кување; конац
за чишћење зуба; корита за пиће; корита за прање веша;
корита за храњење; корпе за домаћинство; корпе за
ђубре; корпе за хлеб (у домаћинству); кофе; кофе за лед;
кофе за цеђење мопа; кофе од тканих влакана; кригле за
пиво; кристал (стакларија); крпе за брисање прашине са
намештаја; крпе за прање подова; крпе за прашину; крпе
за чишћење; крчази; куварске модле; куварски шприцеви
за преливање; кукице за закопчавање; кутије за држање
папирних убруса; кутије за сапун; кутије за слаткише;
кутије за употребу у домаћинству или кухињи; кутије за
хлеб; кутије за храну; кутије за чај; кутије за чешљеве;
кутије од стакла; кутије простирке (посуде) за кућне
љубимце; кутлаче, лопатице (стоно посуђе); кућне или
кухињске справе и посуде; кућне потрепштине; кућни
акваријум; кућни тераријуми (виваријуми); кухињске
даске за сецкање; кухињске посуде; кухињске рукавице;
кухињски млинови, неелектрични; кухињски прибори;
кухињски ражњићи од метала; кухињско посуђе; кучина,
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кудеља за чишћење; лавори (посуде); левци; лонци;
лончићи за кување филтер кафе, не-електрични;
лопатице (кухињски прибор); мајолика; материјали за
полирање, изузев препарата, папира и камена за
полирање; материјали за прављење четки; машине за
резанце, ручне; метална средства за рибање, чишћење за
тигање; метле; механичке метле; мешалице, неелектричне, за кућну употребу; мирисни испариви
распршивачи; млазнице; млазнице за канте за заливање;
млазнице за црева за заливање; млатилица за муве;
млечно стакло; млин за бибер, ручни; млинови за кафу,
ручни; млинови за употребу у домаћинству, ручни;
модле за колаче; мозаици од стакла, који нису за
грађевине; мопови; мутилице, не-електричне; навлаке за
даске за пеглање; натписи (ознаке) од порцелана или
стакла; неелектричне машине и апарати за полирање, за
кућну употребу; неелектричне справе за полирање
ципела воском; не-електрични авани; неелектрични
апарати за полирање воском; не-електрични парни
лонци; неелектрични преносни фрижидери; непрерађено
или полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); несесери са прибором; нити од
фибергласа, које нису за употребу у текстилу; ножеви за
колаче (бисквите); ножеви за теста; ножице за роштиљ;
носачи за цвеће и биљке (цветни аранжмани); ноћне
посуде; оклагије (кућне); омоти, навлаке за саксије, које
нису од папира; омоти, навлаке за саксије, који нису од
папира; опал стакло; отварачи за флаше, електрични и
неелектрични; отпаци вуне за чишћење; оцеђивачи мопа;
памучни отпад за чишћење; папирни тањири; пекачи
вафли, неелектрични; перјане пајалице; пипете за
оцењивање вина (сифони); пипете (тестери вина);
плетени балони за пића; плочасто стакло (сировина);
плочице за спречавање кипења млека; пљоске; подметач
за шерпе; подметачи за печење; подметачи за чаше,
непапирни и неплатнени; подметачи (стони прибор);
поклопци за акваријуме; поклопци за кутије за путер;
поклопци за лонце; поклопци за посуде са сиром;
поклопци за храну; полози (вештачки); порцеланска
роба; посластичарске шприц кесе за украшавање;
послужавници за домаћинство; послужавници за
домаћинство, од папира; постоља за четкице за бријање;
посуде за бибер; посуде за воће; посуде за колаче; посуде
за кување (без електричног загревања); посуде за кување
кафе (џезве), не-електричне; посуде за кућне љубимце;
посуде за лед; посуде за лепак; посуде за мешање
коктела; посуде за пиће; посуде за поврће; посуде за
прављење леда; посуде за путер; посуде за сапун; посуде
за скупљање масти од печења; посуде за чување хране,
топлотно изоловане; посуде од метала за прављење леда
и ледених пића; посуде (чиније); посуђе; прахери (ручне
справе); прекривачи, навлаке за чајнике; прекривачи
хране; преса за бели лук (кухињски прибор); пресе за
воће, неелектричне, за употребу у домаћинству; пресе за
панталоне; пресе за тортиље, неелектричне (кухињксе
справе); прибор за скидање шминке; прибор за
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скупљање мрвица; прибор за чишћење; прибори за
кување, не-електрични; прозорске кутије за цвеће;
прскалице за заливање цвећа и биљака; прстенови за
салвете; прстенови за свеће; пудријере; пуфна за
пудрирање; ражњићи за печење, метални; расладне
торбе и кесе; распршивачи мириса; растезачи рукавица;
растопљен силицијум (полупроизвод), изузев за
грађевинарство; расхладне боце; ренда за кућну
употребу; решетке за пепео (за употребу у домаћинству);
решетке за печење (кухињски прибор); рогови за пиће;
ротирајућа тацна послужавник; роштиљ (кухињски
прибор); роштиљ рукавице; рукавице за баштованство;
рукавице за полирање; рукавице за прање кола; рукавице
за рерну; рукавице за употребу у домаћинству; саксије;
свећњаци; свињска чекиња; севиси за кафу (стоно
посуђе); сервери, лопатице, за питу; сервиси за ликер;
сервиси за чај (стоно посуђе); сервиси (посуђе); сетови за
зачине; сетови флашица за уље и сирће; сита (кућне
посуде); сифонске боце за сода воду; сламке за пиће;
сланици; собни тераријуми (за узгајање биљака); справе
за гашење свећа; справе за заливање; справе за
распршивање; стакларија, порцелан и грнчарија;
стаклена силиконска влакна, која нису за текстилну
употребу; стаклене боце (посуде); стаклене бочице
(посуде); стаклене кугле (посуде); стаклене посуде;
стаклене тегле; стаклене чиније; стаклени балони за
пића; стаклени затварачи; стаклени прах за украшавање;
стаклени чепови; стакло, необрађено или полуобрађено
(осим грађевинског стакла); стакло са уграђеним
електричним проводницима; сталци за пегле; сталци за
сушење веша; статуе од порцелана, керамике, печене
глине или стакла; статуете од порцелана, керамике,
печене глине или стакла; стоне украсне вазне; стони
држачи ножева; стоно посуђе (изузев кашика,
виљушки, ножева); сунђери за прање; сунђери за
рибање; сунђери за употребу у домаћинству; сунђери
за шминкање; тањири; тањири за једнократну
употребу; тацне; термоси; тигањи; тканине (крпе) за
чишћење; тоалетни несесери; тоалетни прибор;
тоалетни сунђери; топлотно-изолационе посуде;
топлотно изоловане посуде за пића; украси од
порцелана; уметничка дела од порцелана, керамике,
теракоте или стакла; упијачи дима, за кућну
употребу; фиберглас који није за изолацију или
текстилну употребу; фигурине, статуете од
порцелана, керамике, печене глине или стакла;
филтери за кафу, не-електрични; филтери за чај;
флаше (боце); флашице за уље и сирће; цедиљке;
цедиљке за употребу у домаћинству; цедиљке за чај;
цедиљке (кухињске справе); чајници; чајници,
неелектрични; чачкалице; чаше за пиће; чаше,
папирне или пластичне; чашице за јаја; челична
вуна; челична вуна за чишћење; четкарска роба;
четке; четке за воскирање скија; четке за катран, са
другом ручком; четке за обрве; четке за обућу; четке
за прање судова; четке за рибање; четке за стаклене
85

Ж
лампе; четке за тоалет; четке за чишћење резервоара
и посуда; четке за шминку; четке (изузев кичица);
четке (изузев кичица); четкице за бријање; четкице за
зубе; четкице за зубе, електричне; четкице за нокте;
четкице за пециво; чешљеви; чешљеви за животиње;
чешљеви за косу са великим зупцима; чешљеви и
сунђери; чиније за салату; чиније за супу; чиније за
шећер; чиније (посуде); шерпе; шипке и прстенови за
пешкире; шоље; шољице; штапићи за јело; штапићи
за коктеле; штедне касице; штипаљке за веш.
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(111) 72086
(210) Ж- 2016-801

(181) 09.05.2026.
(220) 09.05.2016.
(151) 22.02.2017.
(732) AROMA TEA DROPS D.O.O., Краља Петра I
бр. 62, 21000 Нови Сад, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска бр. 19/7,
11000 Београд
(540)

(111) 72084
(210) Ж- 2016-363

(181) 03.03.2026.
(220) 03.03.2016.
(151) 22.02.2017.
(732) Бранко Бабић, Јове Илића 197, 11000 Београд, RS
(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.21; 28.07.00
(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) 72085
(210) Ж- 2016-351

(181) 02.03.2026.
(220) 02.03.2016.
(151) 22.02.2017.
(732) Бранко Бабић, Јове Илића 197, 11000 Београд, RS
(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.11; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.21;
29.01.03
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 3:
аромакозметички производи и
препарати (креме, млека, тоници, серуми, гелови,
мацерати, парфеми, уљне мешавине, масти, балзами,
етерична уља, миришљаве воде, лосиони, шампони,
сапуни); препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за сунчање; парфеми.
Кл. 11: арома дифузери (апарати за оплемењивање,
дезодорисање ваздуха).
Кл. 29: хладно цеђена уља.
Кл. 35: услуге велепродаје и малопродаје робе са
списка наведене у класама 3, 11, 29.
Кл. 39: услуге дистрибуције, испоруке робе са
списка наведене у класама 3,11, 29.
Кл. 41:
услуге континуиране наставе, обуке,
едукације, семинари, радионице из области
ароматерапије
и
аромакозметике;
услуге
изнајмљивања арома дифузера.
Кл. 44: услуге ароматерапије; услуге саветовања о
здрављу.
(111) 72087
(210) Ж- 2016-268

(181) 22.02.2026.
(220) 22.02.2016.
(151) 22.02.2017.
(732) Digital Vision d.o.o. Novi Sad, Hajduk Veljkova
11, hala 3, Novi Sad, RS
(540)
(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 28.07.00; 29.01.12
(591) златна, тиркизна.
(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.
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(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 диско ви,
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; USB
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; сунцобрани 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
ЗИС / RS / IPO

Ж
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) 72088
(210) Ж- 2015-2023

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 22.02.2017.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
P.O.BOX: (309), Ugland House, Grand Cayman KY11104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 01.15.21; 05.05.01; 05.05.21; 27.05.02; 28.01.00
(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) 72089
(210) Ж- 2015-2025

(181) 15.12.2025.
(220) 15.12.2015.
(151) 22.02.2017.
(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
P.O.BOX: (309), Ugland House, Grand Cayman KY11104, KY
(740) Адвокат, Влаховић Слободан, Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)
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(531) 17.02.02; 24.03.01; 25.01.06; 27.05.13; 27.05.24
(511) Кл. 29: јестива уља; јестиве масти; маргарине;
маслац; путер.
(111) 72090
(210) Ж- 2016-953

(181) 26.05.2026.
(220) 26.05.2016.
(151) 23.02.2017.

(300) 00003138225 27.11.2015. UK.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington Delaware,
19808, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.09; 26.01.12; 26.04.10; 26.04.18; 26.11.09; 27.05.24
(591) бела, плава, црна.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; производи од дувана;
упаљачи; шибице; производи за пушаче.
(111) 72091
(210) Ж- 2016-792

(181) 06.05.2026.
(220) 06.05.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) MALIŠA GSW D.O.O. za proizvodnju,
posredovanje, unutrašnju I spoljnu trgovinu I uslugeZrenjanin, Мирослава Тирше бр. 1, Зрењанин, RS
(740) Мирјана Вешовић, Београдска 43, Београд
(540)

метала за држање накита; ланчићи за чланак на нози;
ланчићи (накит); легуре од племенитих метала;
легуре платине; легуре сребра; медаљони (накит);
минђуше; накит, драго камење; накит за главу; накит
за пирсинг на телу; накит од жутог ћилибара; накит
од слоноваче; наруквице (накит); огрлице; огрлице
(накит); привесци (накит); прстење (накит); сатови
као накит; украси од црног ћилибара; украсне игле за
ревере (накит); алке од племенитих метала за
кључеве; каишеви за сатове; кутије за излагање
сатова; ланци за сатове; ручни часовници.
Кл. 25: беретке; блузе, кошуље; бициклистичка
одећа; боди (женски доњи веш); боди (женско
рубље); виндјакне; водоотпорна одећа; готова,
конфекцијска одећа; дресови (одећа); ешарпе за
ношење; јакне (одећа); кабанице (одећа); каишеви
(одећа); капе (за главу); качкети; кецеље (одећа);
костими за маскембале; кошуље кратких рукава;
кравате; кратке панталоне бермуде; кратке чарапе;
купаће гаће; мајице; мараме, шалови; обућа за
плажу; одећа за плажу; папуче; пиџаме; рукавице за
скијање; рукавице (одећа); спортске мајице, дресови;
спортске трегер мајице; траке за главу (одећа);
џемпери; џепне марамице; штитници за уши (одећа).
Кл. 35:
дизајнирање рекламног материјала;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака; маркетинг; непосредно оглашавање путем
поште;
објављивање
рекламних
текстова;
оглашавање плаћањем по клику (рау рег click
оглашавање); организовање изложби за привредне
или рекламне потребе; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
рекламирање на радију; рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница.
(111) 72092
(210) Ж- 2016-793

(531) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.21;
29.01.05
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 14: наруквице; брошеви; амајлије од
племенитих метала или обложене њима (накит);
беџеви од племенитих метала; брошеви (накит);
брушени дијаманти; венчано прстење; декоративне
кутије од племенитих метала; дијадеме; дијаманти;
драго и полудраго камење; драгоцени и
полудрагоцени драгуљи; дугмад за манжете од
племенитих метала; жад; златне полуге; злато
необрађено или полуобрађено; игле за кравате од
племенитих метала; игле (накит); крстови (накит);
кутије за излагање накита; кутије од племенитих
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(181) 06.05.2026.
(220) 06.05.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) MALIŠA GSW D.O.O. za proizvodnju,
posredovanje, unutrašnju I spoljnu trgovinu I uslugeZrenjanin, Мирослава Тирше бр. 1, Зрењанин, RS
(740) Мирјана Вешовић, Београдска 43, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21; 29.01.05
(591) љубичаста, бела.
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(511) Кл. 14: наруквице; брошеви; амајлије од
племенитих метала или обложене њима (накит);
беџеви од племенитих метала; брошеви (накит);
брушени дијаманти; венчано прстење; декоративне
кутије од племенитих метала; дијадеме; дијаманти;
драго и полудраго камење; драгоцени и
полудрагоцени драгуљи; дугмад за манжете од
племенитих метала; жад; златне полуге; злато
необрађено или полуобрађено; игле за кравате од
племенитих метала; игле (накит); крстови (накит);
кутије за излагање накита; кутије од племенитих
метала за држање накита; ланчићи за чланак на нози;
ланчићи (накит); легуре од племенитих метала;
легуре платине; легуре сребра; медаљони (накит);
минђуше; накит, драго камење; накит за главу; накит
за пирсинг на телу; накит од жутог ћилибара; накит
од слоноваче; наруквице (накит); огрлице; огрлице
(накит); привесци (накит); прстење (накит); сатови
као накит; украси од црног ћилибара; украсне игле за
ревере (накит); алке од племенитих метала за
кључеве; каишеви за сатове; кутије за излагање
сатова; ланци за сатове; ручни часовници.
Кл. 25: беретке; блузе, кошуље; бициклистичка
одећа; боди (женски доњи веш); боди (женско
рубље); виндјакне; водоотпорна одећа; готова,
конфекцијска одећа; дресови (одећа); ешарпе за
ношење; јакне (одећа); кабанице (одећа); каишеви
(одећа); капе (за главу); качкети; кецеље (одећа);
костими за маскембале; кошуље кратких рукава;
кравате; кратке панталоне бермуде; кратке чарапе;
купаће гаће; мајице; мараме, шалови; обућа за
плажу; одећа за плажу; папуче; пиџаме; рукавице за
скијање; рукавице (одећа); спортске мајице, дресови;
спортске трегер мајице; траке за главу (одећа);
џемпери; џепне марамице; штитници за уши (одећа).
Кл. 35:
дизајнирање рекламног материјала;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака; маркетинг; непосредно оглашавање путем
поште;
објављивање
рекламних
текстова;
оглашавање плаћањем по клику (рау рег click
оглашавање); организовање изложби за привредне
или рекламне потребе; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
рекламирање на радију; рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница.
(111) 72093
(210) Ж- 2015-1183

(181) 14.07.2025.
(220) 14.07.2015.
(151) 23.02.2017.
(732) CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE
LIMITED, 210/212, Empire Plaza, M G Road,
Sultanpur, New-Delhi-110 030, IN

ЗИС / RS / IPO
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(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић и Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.12; 01.15.09; 26.01.02; 26.01.19; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.14
(591) црвена, жута, светло жута, плава.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф;
сирће, сосови (као зачини); зачини; лед.
(111) 72094
(210) Ж- 2015-1305

(181) 04.08.2025.
(220) 04.08.2015.
(151) 23.02.2017.
(732) FASHION COMPANY D.O.O., Bulevar Mihajla
Pupina ‚115B, 11070 Beograd, RS
(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд
(540)

(531) 27.05.15; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, бордо.
(511) Кл. 16: хартија, картон , штампане ствари,
публикације, књиговезачки материјал,фотографије,
канцеларијски материјал, уметнички материјал.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови; трговина на
мало следећим производима: сапуни, парфимерија ,
козметика , лосиони за косу, пасте за зубе, накит,
часовничарски и хронометријски
инструменти,
предмети од коже и од имитације коже , путне торбе,
кишобрани , сунцобрани, одећа , обућа и покривала
за главу.
(111) 72095
(210) Ж- 2016-762

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Мојковачка 58, 11136 Београд, RS
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(540)

(531) 06.01.02; 06.01.04; 08.01.06; 08.05.03; 25.07.25;
26.04.18; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.15
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена, жута,
светло црвена, светло браон.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; сухомеснати производи, шунка, сланина;
кобасице, усољено месо, свињетина, јестива уља и масти.
(111) 72096
(210) Ж- 2016-764

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Мојковачка 58, 11136 Београд, RS
(540)

(531) 05.09.17; 06.01.02; 08.01.06; 08.05.03; 08.07.25;
19.03.03; 25.01.10; 26.04.18; 28.05.00; 29.01.15
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена, жута,
црвена, светло црвена, златна, светло браон.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; сухомеснати производи, шунка, сланина;
кобасице, усољено месо, свињетина, јестива уља и масти.
(111) 72097
(210) Ж- 2016-765

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Мојковачка 58, 11136 Београд, RS
(540)
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(531) 05.09.17; 06.01.02; 08.05.03; 08.07.05; 08.07.11;
19.03.03; 26.04.18; 28.05.00; 29.01.15
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена, светло
црвена, браон, светло браон, златна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; сухомеснати производи, шунка,
сланина; кобасице, усољено месо, свињетина, јестива
уља и масти.
(111) 72098
(210) Ж- 2016-766

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Мојковачка 58, 11136 Београд, RS
(540)

(531) 06.01.02; 08.01.06; 08.05.03; 19.03.03; 25.01.10;
26.04.18; 28.05.00; 29.01.15
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена, светло
црвена, браон, светло браон, златна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; сухомеснати производи, шунка,
сланина; кобасице, усољено месо, свињетина, јестива
уља и масти.
(111) 72099
(210) Ж- 2016-885

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођенја 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
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(111) 72100
(210) Ж- 2016-888

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) JERRY CATERING SERVICE DOO BEOGRAD,
Војислава Илића бр. 141, 11000 Београд, RS
(540)

(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија
Томасовић, Катарина Костић, Таковска 19, , Београд
(540)

(531) 24.09.05; 25.01.10; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, бела, плава.
(511) Кл. 29: месо, млеко, сир.
Кл. 44: узгој животиња.

(531) 11.01.10; 11.01.21
(511) Кл. 7: машине које се користе за обраду или
припремање хране и пића; електрични кухињски
апарати и машине за сечење на комаде, стругање,
млевење, сецкање, рендање, ситњење, пресовање,
дробљење, резање, сечење, мешење, емулговање,
цедјење, ударање, блендирање, мешање или
љушћење хране, укључујући елекричне машине за
припремање
хране;
електричне
мутилице;
електрични миксери; електрична мутилица за јаја;
електрични блендери; електрични апарати за
справљање сокова; апарати за справљање гази раних
напитака; апарати за справљање хладних напитака;
апарати за справљање млека од зрна соје; апарати за
справљање чаја; електричне пресе за воће;
електрични апарати за цеђење сока из воћа и поврћа;
центрифуге; секачи; апарати за уситњавање;
мултипрактици; електрични резачи; електричне
љуштилице; електрични ножеви; електрични
оштрачи ножева; универзални секачи; универзални
оштрачи; машине за стругање поврћа; машине за
справљање тестенине; електрични апарати за
справљање тестенине; електрични апарати за
млевење кафе; електрични млинови за кафу;
електрични млинови за зачине; апарати за
справљање сладоледа; електрични отварачи за
конзерве; машине за шивење; машине за штрикање;
машине за пеглање; мотори укључујући електричне
моторе (осим за сувоземна возила); компресори за
хлађење и клима уређаје; електричне пумпе; машине
за кондензацију; машине за прање веша; машине за
цеђење веша; машине за прањесудова; апарати за
сабијање укључујући апарате за сабијање отпадака
од хране и смећа; апарати за уклањање отпадака
(диспозери); електричне машине за чишћење (под
притиском); машине за прање хране; машине и алати
за машине; делови и опрема за сву наведену робу
која није укључена у друге класе.
Кл. 8: ручни алати и прибор; прибор за јело; жилети;
укључујући отвараче за конзерве, флаше и тегле;
љуштилице за воће и поврће, рендаљке за лимун,
справе за вађење језгра из воћа; секачи за помфрит;
сецкалице, рендаљке и секачи за поврће; нож за

(111) 72101
(210) Ж- 2016-926

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 23.02.2017.
(732) Fabrika ulja "Banat" ad Nova Crnja,
Магазинска бб Нова Црња, RS
(540)

(531) 03.02.01; 05.05.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.03
(591) зелена, бела.
(526) FIZIČKA RAFINACIJA
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
амбалажа за флаше од картона или папира;
пластична, мехураста амбалажа за паковање или
умотавање; етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање јестивих уља; билборди,
штампани каталози.
Кл. 29: јестива уља; зачињена уља; уља за кување;
биљна уља за исхрану; маслиново уље за исхрану;
мешана јестива уља; сунцокретово уље за исхрану;
уље од семена бундеве.
(111) 72102
(210) Ж- 2015-910

(181) 01.06.2025.
(220) 01.06.2015.
(151) 23.02.2017.
(732) WHIRPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan
49085, US
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сећење сира; спирални нож за сечење, укључујући
секач за сир, јаја, печурке; ножеви за сечење пице,
секачи за пице и ручни секачи; кљешта за коштуњаво
воће која нису од племенитог метала; виљушчице за
канапее и нозеви за мазање намаза; есцајг, укључујући
ножеве у облику слова В и У који се користе за
гарнирање хране, навлаке за ножеве, маказе, ручни
оштрачи ножева, ножеви, укључујући челичне ножеве,
скалпеле, ножеве за уклањање костију с меса, ножеве за
сечење шницли, ножеве за ручавање, ножеве за кува ре,
ножеве за месаре, кухињске ножеве; прибор за јело
(укључујући ножеве, виљушке и кашике); електричне
пегле за одећу.
Кл. 9: апарати и инструменти за вагање, мерење,
контролу; ваге за мерење хране; термостати за храну;
терм остати за апарате; термометри за рерне и
ротисерије; компјутерски софтвер и фирмвер који се
користи за даљинско управљање и контролу кућних
апарата, кућну разоноду и контролне системе,
системе безбедности и уређаје за комуникацију;
управљање кућном аутоматизацијом путем таблета
(wеб пад-а), укључујући електричне контролне
панеле за дигитално управљање и контролу кућних
апарата путем wеб-а, хардвера за централно кућно
комуникационо
чвориште,
који
омогућава
интеграцију више комуникационих медија у једно
комуникационо чвориште; УСБ флеш драјвови;
дигитални медији за складиштење података;
аутоматски тајмери који се користе код уређаја за
кување; аутоматски тајмери који се користе код
апарата за справљање напитака; електрични тајмери;
термометри за вина; компјутерски програми у вези
са храном и кувањем; апарати за чување података за
запамћену информацију у вези са кувањем,
припремом хране, прерадом хране, посудја или
кућних апарата; апарати за даљинско управљање
(електронски); апарати за даљинско управљање за
оперативне уређаје; апарати за дафјинско управљање
за оперативне грејаче и клима уређаје; аларми;
индикатори температуре; компјутерски апликациони
софтвер за мобилне телефоне, и ручне компјутере,
наиме, софтвер за креирање прилагодљивог
програма за прање веша, пружање информације у
вези са флекама на вешу и других питања у вези са
прањем веша, и пружање техничке помоћи у вези са
коришћењем машине за прање веша; компјутерски
апликациони софтвер за мобилне телефоне и ручне
компјутере, наиме, софтвер за приступ дигиталним
куварима и складиштење куварских рецепата; делови
и опрема за сву наведену робу која није укључена у
друге класе.
Кл. 11: апарати за кување, грејање, печење, пржење,
кување на пари, сушење, хлађење и замрзавање,
укључујући преносиве хладњаке или стоне хладњаке
за вина; преносиви или стони апарати за справљање
леда; апарати за галете; преносиви или стони
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шпорети; лонци за справљање кинеске хране (stirfry); електрични апарати за спремање хране на пари;
елекрични лонац за грејање хране; електричне шерпе
за пржење и печење; лонац за споро кување (slow
cooker); преносиве или стоне плоче за пржење хране;
преносиви или стони роштиљи; преносиве или стоне
плотне; преносиве или стоне рингле; индукционе
рингле; преносиви или стони пекачл.: преносиви
фрижидери; кабинети за хлађење; преносиви
замрзивачи, кабинети за замрзавање; апарати за
хладјење напитака; кутије за лед; машине за лед;
сандуци за лед; преносиве или стоне рерне;
микроталасне пећнице; уређај за кување на топао
ваздух; уређај за кување пиринча; електрицни уређај
за грејање хране; фијоке за грејање хране; грејачи за
лонце; електричне фритезе; дехидратор хране;
преносиве или стоне плотне за грејање; експрес
лонци; апарати за печење и роштиљање; преносиве
или стоне ротисерије; ражњеви; шпорети за
спољашњу употребу; роштиљи за спољашњу
употребу; прибор и делови за роштиљ; тостери;
тостер-рерне; кувала за воду; електрични апарати за
справљање врућих напитака; електрични апарати за
справфјање пене од млека; чајници; апарати за кафу;
еспресо апарати; капућино апарати; електрична боца
за воду; кувало за тестенине; електрични апарати за
справљање јогурта; апарати за справљање сорбеа;
апарати за справљање сладоледа; апарати за
справљање палачинки; апарати за кување јаја;
апарати за справљање хлеба; апарати за справфјање
сендвича; апарати за справљање пице; електрични
грејни кабинети за храну; уређаји укључујући
фрижидере, замрзиваче, комбиноване фрижидерезамрзиваче; апарати за лед; електрични шпорети,
рерне и рингле; рерне, шпорети и рингле на гас;
роштифји на гас, електрични роштиљи и роштиљи на
пару; аспиратори; температурно контролисани
вински
подруми;
електрично
температурно
контролисане рерне "sous vide" са уграђеним
воденим базеном; машине за сушење веша и
кабинети; апарати за грејање, хлађење воде и
обезбеђивање квалитетне воде, укључујући уређаје
за снабдевање воде и леда у фрижидерима; уређај за
испуштање топле, хладне, кључале, газиране и
филтриране воде; аутомати са топлом водом; гасни и
електрични грејачи воде; направа за филтрирање
воде; апарати и машине за пречишћавање воде;
стерилизатори воде; апарати за филтрирање
охладјене воде; направе за филтрирање воде из
водовода; уређаји за филтрирање воде који стоје на
пулту; филтери за воду на славинама; уредјаји за
хладјење воде; делови и оперема за горе наведен у
робу која није укључена у друге класе.
Кл. 21: кухињски алати, прибор и контејнери (неелектрични), укључујући хватаљке, отвараче за
конзерве, тучкове за месо, кашике за сладолед,
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лопатице за сладолед, отвараче за флаше, пресе за
бели лук, рендаљке, вадичепове, посудице за
одлагање кашика при кувању, ножиће за стругање
путера у облику ролница, кашике за округло
обликовање хране, цедиљке са посто/јем, цедифјке са
дршком, машине за ручно млевење, четкице за
премазивање пецива и хране, секаче за пецива,
мутилице, ручне блендере за тесто, веће шпатуле за
шерпе и лонце, оклагије; прибор за роштиљ,
укључујући шпатуле, ражњеве за печење и кукуруз,
четке за роштиљ, решеткасте плехове за роштиљ,
wок посуде за роштиљ, решеткасте корпе за роштиљ,
решетке за роштиљ за припрему рибе и термометре
за роштиљ; подметачи за сапуне; посуде за течни
сапун; цедиљке за судове, мрежице за судопере;
сетови кухинсјких четки за прање судопере; четке за
воће и поврће и четке за судове; спремник за
сундјере и кухињске четке; спремник за фијоке за неелектрични кухињски прибор, који није од
племенитог метала; држач за папирне убрусе; кутије
за хлеб; канистери; држачи за зачине; држачи за
салвете; пултни сталак за не-електрични кухињски
прибор, који није од племенитог метала; решетка за
одлагање поклопаца; држачи за куваре; кутије за
рецепте; карафиндли, који нису од племенитог
метала; сталаже за вино; хладњаци за вино; бокали,
кофе за лед; посуде за мешање хране; посуде за
цеђење салате; послужавници за сервирање хране а
који нису од племенитог метала; не-електрични
соковници; сита за брашно; печати за осликавање
кекса мустрама; модле за кексе; пресе за кексе;
млинови за бибер; сланик за бибер; млинови за со;
сланик; сетови за декорацију торти који се састоје од
савета за декотрацију торти и пецива и од фишека за
обликовање пецива; пластични подметачи; модле за
кување; сепаратор масноће од сока од печења; сетови
за украшавање који се састоје од кашике за вадјење
куглица од диње као и ножеви у облику слова В и У;
даске за сечење; подметачи за шерпе; пасирке за
кромпир у облику резанаца, пасирке за добијање
кромпир пиреа; не-електрични распршивачи уља;
даске за сир, послужавници за храну са роштиља а
који нису од племенитог метала; не-електрични
млинови за храну за млевење, стругање, рендање и
туцање; сепаратор јаја; решеткасти поклопци за
шерпе и тигање; четке дизајниране за кућну
употребу; сталак за качење шоља; висеће корпе за
воће; посуде за путер, чиније за шећер, посуде за
кремасте производе, кутије за хлеб, шерпе и
поклопци за деликатесне производе, држачи за
зачинске додатке, држачи за зачинско биље, сталци
за торте, тацне за послуживање, канте за отпатке;
барски и вински прибор, укључујући прибор за
скидање фолије са винских флаша, запушачи за
винске флаше, шејкери за коктеле, пипци за точење
вина из флаша а који нису од племенитог метала као
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и прстенови за винске флаше за спречавање капљања
текућине, а који нису од племенитог метала; неелектричне кухињске посуде, укључујући шерпе,
тигање, дубоке шерпе, шерпе за сотирање, шерпе за
пржење, дубоке лонце, тучане шерпе са поклопцем,
лонце за сосеве, посуђе за сложенац, не-електричне
ребрасте роштиљ плоче, тигање за гриловање, wок-ове,
шерпе, кувала за чај и делове за исте; прибор за печење
укључујући плехове за кексе, тепсије за колаће,
дугуљасте тепсије за векне, решетке за хлађење, тепсије
за мафине, тепсије за пицу, тепсије за пите, тепсије за
ролате, тепсије за печења и делови за исте.
(111) 72103
(210) Ж- 2016-565

(181) 01.04.2026.
(220) 01.04.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) Lilly drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа
Клеменсоа 19, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина
Нета 22, 11070 Нови Београд
(540)

LLUMS COSMETICS
(511) Кл. 3: козметика и козметички препарати,
нарочито декоративна козметика, козметика за негу
лепоте, козметика за личну употребу; козметика и
козметички препарати за трепавице и обрве;
козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери
за лице, руке, стопала и тело; козметичке креме, уља,
масти, гелови, лосиони, емулзије, пене, 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; козметичке креме за
учвршћивање коже, лица и тела; креме и гелови за
подручје око очију, креме за учвршћивање коже око
очију; козметички препарати за негу еаноктица;
хладне козметичке креме и гелови за тело;
козметичка
средства
за
освежавање
коже;
ароматерапијски препарати; тоници (козметика);
тонери за козметичку употребу; козметички
производи за негу коже у облику аеросола;
козметички препарати за учвршћивање груди;
козметички препарати за мршављење; дерматолошке
креме (немедицинске), заштитне креме, хранљиве
креме, ноћне и дневне креме (немедицинске), креме
за избељивање коже; ББ Креме; помаде за
козметичку употребу; препарати колагена за
козметичке сврхе; немедицински препарати за негу
стопала,
пилинзи
за
стопала
(козметика);
дезодоранси за стопала; препарати против стрија
(немедицински); препарати против старења коже;
козметика и козметичка средства за кожу са борама,
креме и гелови против бора; креме против старачких
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пега; креме и балзами за усне (немедицински); креме
за осетљиву кожу; креме и други препарати који
садрже уље ноћурка (немедицински); креме и други
препарати који садрже невен (немедицински); креме
и други препарати са пантенолом (немедицински);
препарати од алое вере за козметичке намене; креме,
лоси они 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; препарати за уклањање шминке, нарочито
млека, гелови, лосиони и креме за уклањање
шминке; мицеларна вода; немедицински препарати
за масажу, козметичке креме за масажу, гелови за
масажу који нису за медицинску употребу, уља и
лосиони за масажу; балзами, осим за медицинске
сврхе; мелеми (немедицински); препарати за
сунчање (козметички), нарочито козметичке креме,
уља, млека, лосиони и други препарати за сунчање;
козметичка средства за заштиту од сунца, нарочито
креме, млека и уља за заштиту од сунца; заштите од
сунца за усне, ружеви и балзами за усне за заштиту
од сунца (козметика); креме, гелови, лосиони и други
препарати за негу након сунчања; препарати за
самопотамљивање; боја за тело (козметика);
козметичке маске, маске за кожу и косу; козметичке
оловке, оловке за очи (козметика), ајлајнер, оловке за
извлачење обрва, оловка за усне; козметички
јастучићи; козметички серуми, немедицински серуми
за кожу; препарати против знојења; парфимерија,
природни
парфимеријски
производи,
мошус
(парфимерија), парфеми, ароматична средства за
парфеме, екстрати цвећа (парфеми), базе за цветне
парфеме, ћилибар (парфем), фумигацијска средства
(парфеми),
колоњска
вода,
тоалетне
воде;
дезодоранси за људе, антиперспиранти; етеричне
есенције, етерична уља, етарска уља, мирисна мента
(етарско уље), етарско уље лимуна, лосиони за косу;
сапуни, комади сапуна, комади тоалетног сапуна,
медицински
сапун,
антибактеријски
сапуни
(немедицински), дезинфекциони сапун, бадемов
сапун, сапун против знојења, сапун против знојења
ногу, дезодирајући сапун, сапуни за личну употребу;
препарати за бријање; препарати после бријања; уља
за парфеме и мирисе; бадемово уље; јасминово уље;
уље од лаванде; бергамот уље; ружино уље; уље
чајевца; хелиотропин; тоалетна уља; минерална уља
(козметика); јонон (парфимеријски); мента за
парфимеријске производе; бадемово млеко за
козметичку употребу; средства за хигијену,
санитарни препарати за личну хигијену који су
тоалетни производи; козметички препарати за
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купање; препарати за туширање за личну хигијену и
лично дезодорис~е (тоалетне потребе); купке,
пенушава купка; ароматичне траве за купке; перИице
за купање; соли за купање које нису за медицинску
употребу; талк пудер, за тоалетну употребу;
шампони, шампони за суво прање косе; памучни
штапићи за козметичке сврхе; памучни туфери за
козметичку употребу; јастучићи за чишћење
натопљени козметичким средствима; вата за
козметичке сврхе, лоптице од вате за козметичке
сврхе; марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице натопљене препаратима за
скидање шминке; марамице за чишћење за женску
хигијену; козметички сетови; коректори (козметика),
коректори за подочњаке; шрнинка, препарати за
шминкање, сенке за очи, пудер за шминк~е; пуњење
за пудријере (козметика); пудријере са шминком;
руменило (козметика); маскаре; ружеви за усне;
футроле за ружеве за усне; сјајеви за усне; лак за
нокте; препарати за уклањање лака, одстрањивачи
лака за нокте (козметика); прозима база за нокте;
вештачки нокти; врхови за нокте; учвршћивачи за
нокте (козметика); козметички препарати за сушење
ноктију; козметичке боје, боје за косу, боје за браду,
боје за обрве, боје за трепавице, кана (козметичка
боја), боја за лице; препарати за бељење (скидање
боје) за козметичку употребу; вештачке трепавице;
средства за лепљење за козметичку употребу, лепак
за причвршћив~е вештачких трепавица, вештачких
ноктију и вештачких обрва; препарати за третман
косе, козметички препарати за обликовање и
учвршћивање косе, препарати за коврџа~е косе,
неутрализатори за трајно коврџање косе, производи
за исправљање косе, лакови за косу, бриљантин,
гелови за обликовање косе, воскови за обликовање
косе, пена за косу, лосиони за косу, уље за косу,
тоник за косу, маске за косу, хидрантни препарати за
косу; миришљаво дрво; миришљаве воде; потпури
(угодни мириси); мирисни штапићи; препарати за
парфимисање ваздуха; депилатори, препарати за
депилацију, креме и лосиони за депилацију, восак за
депилацију; хидроген пероксид за козметичку
употребу; камен пловућац; камен за омекшавање
стопала; кесице са мирисом за рубље; декоративне
налепнице за козметичку употребу, привремене
тетоваже за козметичке сврхе; декоративне
налепнице за нокте, декоративне налепнице за
украшавање тела, шљокице за лице и тело, шљокице
за нокте; астрингентна средства;
препарати за
полирање, папир за полирање; средства за чишћење
козметичких четкица.
Кл. 8: прибор за хигијену и негу за људе, прибор за
шишање косе и уклањање длачица, маказе, тримери
(маказице), маказе за шишање косе, апарати за
шишање за личну употребу (електрични или
неелектрични), справе за шишање бркова и браде,
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елетрични бријачи и шишачи (ручне направе),
електрични апарати за шишање косе (ручне направе),
електрични апарати за шишање длака у ушима,
електрични апарати за шишање длака у носу,
електрични апарати за шишање браде; бријачи
(електрични или неелектрични), апарати за бријање,
прибор за бријање, жилети за бријање; педикирски
прибор, ножић за одстрањивање задебљале коже на
стопалима; справице за сечење ноктију (електричне
или неелектричне), грицкалице за нокте, грицкалице
за кожицу на ноктима, клешта за нокте, клешта за
заноктице, маказе за нокте (електричне или
неелектричне); пинцете, пинцете за уклањање длака,
пинцета за заноктице; турпије, турпије за нокте,
електричне турпије за нокте, турпије за уклањање
тврде коже; справе за полирање ноктију (електричне
или неелектричне); прибор за маникирање,
електрични прибор за маникирање; уређаји за
депилацију, електрични и неелектрични; увијачи
трепавица; апарати за обликовање косе, увијачи за
косу, ручне справе за увијање косе, електричне пегле
за обликовање косе, електрични апарати за равнање
косе; прстен за косу.
Кл. 21: чешљеви и сунђери, електрични чешљеви,
чешљеви за косу са великим зупцима, тоалетни
сунђери, сунђери за чишћење лица, сунђери за
шминкање, сунђери за купање, сунђери за
микродермоабразију за козметичку употребу,
сунђери за наношење пудера на тело, природни
морски сунђери, производи од луфе, сунђери од
луфе; четке (изузев кичица), козметичке четке, четке
за шминку, четкице за бријање, четкице за нокте,
четкице за обрве, четкице за маскару, четкице за
усне, четке за купање, четке за косу, електрично
грејане четке за косу, четке за косу на врућ ваздух,
електричне ротирајуће четке за косу, четке за бојење
косе; козметички прибор; тоалетни прибор; несесери
са прибором; тоалетни несесери; посуде за
козметику; посуде за бојење косе; посуде за бријање;
козметички апликатори, апликатори за наношење
шминке, шаблони за употребу код наношења
шминке; прибор за скидање шминке; апарати за
скидање шминке, електрични; козметичке шпатуле;
материјали за прављење четки; сталци за четке,
постоља за четкице за бријање; улошци за четке;
кутије за чешљеве; артикли за масажу главе;
рукавице за пилинг; јастучићи за пилинг, јастучићи
за пилинг стопала; пуфна за пудрирање; пудријере;
посуде за сапун, кутије за сапун; држачи за сапуне;
држачи сунђера; кутије за држање папирних убруса;
распршивачи мириса; аеросолни распршивачи који
нису за медицинску употребу; апарати за уклањање
мириса за личну употребу; гори они ци за
ароматична уља; посуде за потпури; сепаратори за
трепавице.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 72104
(210) Ж- 2016-938

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot,
Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

THEALOZ DUO
(511) Кл. 5:
офталмолошки производи,
фармацеутски препарати и производи, хигијенски
производи за медицинску употребу, санитарни
препарати за употребу у медицинске сврхе,
дезинфекциона средства за употребу у хигијенске
или медицинске сврхе (изузев сапуна), капи за очи,
гелови за офталмолошку употребу; антисептичка
средства, офталмолошки производи и препарати за
хидратацију и подмазивање контактних сочива и
очију; очни водени хипотонични раствор за
хидратацију и подмазивање површине ока.
(111) 72105
(210) Ж- 2016-823

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) ALIQUO INVESTMENTS DOO BEOGRAD,
Пивљанина Баја 9, Савски Венац, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 07.03.11; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.19; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава и сива
(511) Кл. 35:
помоћ у пословном управљању;
обавештење о пословима ; услуге агенција за увоз и
извоз; услуге агенција за пружање пословних
информација; анализе цена и трошкова; услуге агенција
за, запошљавање ; рачуноводство; вођење књига;
израда извода са рачуна; ревизија пословања; пословно
управљање и организационо саветовање; консултације
у вези са избором особља; консултације у пословном
управљању; помоћ у пословном или индустријском
управљању; стручне услуге о пословној ефикасности;
истраживање тржишта; пословне процене; пословна
испитивања; консултације у вези са пословним
органзовањем; пословна истраживања; услуге односа
са јавношћу; саветодавне услуге у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
професионалне пословне консултације; пословне
информације; обрачунавање плата; проналажење
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особља; секретарске услуге; обрачун пореза;
прикупљање информација у кумпјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; услуге подуговарања,
аутсорсинг; услуге посредовања у куповини;
преговарање и закључивање пословних трнсакција за
трећа лица; услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске пројекте; услуге заказивања састанака. Кл.
36:
процењивање непокретности; инвестирање
капитала; инвестирање фондова; инвестиције капитала;
фискалне процене (одређивање пореза); процене,
финансијске (осигурање, банкарство, непокретности);
финансијске
процене
(осигурања,
банкарске,
непокретности); финансијско управљање; финансијско
управљање; управљање непокретностима; управљање
непокретностима; изнаiмљивање станова; издавање
станова; издавање апартмана; посредовање у промету
акцијама и обвезницама; сиryрносно посредовање;
консултације о осиryрању; консултације у вези
осиryрања; информације, финансијске; финансијске
информације;
издавање
пословног
простора
(непокретности); пословне ликвидацијске и финансијске
услуге; услуге пословне ликвидације, финансијске.
Кл. 41: образовне услуге; подучавање; саветодавне
услуге; настава,обука; организовање (припрема) и
вођење колоквијума; припрема (организовање) и
вођење колоквијума; организовање (припрема) и
вођење конференција; припрема (организовање) и
вођење конференција; организовање (припрема) и
вођење конгреса; припрема (организовање) и вођење
конгреса;
информације,
образовне;
образовне
информације; организовање (припрема) и вођење
семинара; припрема (организовање) и вођење
семинара; организовање (припрема) и вођење
радионица за обуку; припрема (организовање) и вођење
радионица за обуку; превођење; обука (тренирање).
(111) 72106
(210) Ж- 2016-951

(181) 26.05.2026.
(220) 26.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) Philip Morris Operations a.d., Bulevar 12.
februar 74, 18000 Niš, RS
(740) Драгомир Којић, "Карановић&Николић" ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)
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(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе,
дуван за увијање цигарета, дуван за луле, дуван за
жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у
праху); замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
паљење; електронски уређаји и њихови делови који
се користе за паљење цигарета или дувана како би
испустили аеросоли за инхалацију, које садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче,
укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтери за цигарете, кутије за дуван, табакере
(кутије за цигарете), пепељаре, луле, ручни апарати и
правице за увијање цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 72107
(210) Ж- 2016-853

(181) 16.05.2026.
(220) 16.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
"MAXIMA" d.o.o., Драгише Мишовића 16,
32240 Лучани, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л,
11000 Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) Кл. 2: боје, фирнајзи, лакови; средства за
заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за
бојење; нагризајућа средства; сирове природне
смоле; метали у облику листова и праха за сликање,
декорисање, штампање и уметност.
(111) 72108
(210) Ж- 2016-844

(181) 13.05.2026.
(220) 13.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9,
Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л,
11000 Београд
(540)

BISOPIRIN

(531) 25.01.25; 26.13.25; 29.01.06
(591) сива, бела.

96

(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински 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;

ЗИС / RS / IPO
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фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(181) 01.02.2026.
(220) 01.02.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) Duško Ivanković PR Trgovinska radnja Diverso
Tex Novi Sad, Veselina Masleše 140, Novi Sad, RS
(540)

Ж
(732) DOO PIP , Tekelijina 43, Novi Sad, RS
(540)

(111) 72109
(210) Ж- 2016-165

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 25:
кошуље, тексас фармерице,
панталоне;,дуксеви, мајице, џемпери, јакне, капути,
кравате, лептир машне, украсна дугмад (манжетне),
доњи веш, кожна галантерија (одећа од коже),
каишеви, тренерке, сукње, хаљине, конфекцијска
одећа.
(181) 16.05.2026.
(220) 16.05.2016.
(151) 24.02.2017.
(732) Ђурђевић Зоран предузетник, Самостална
занатска радња за производњу средстава за
одржавање чистоће Херо, Бошка Бухе 14, Инђија ,
RS
(540)

(531) 01.03.08; 03.03.01; 03.03.17; 27.05.03; 27.05.13; 29.01.13
(591) жута, црна, бела.
(526) Tortilla Mexicana
(511) Кл. 29: конзервисана паприка, конзервисани
пасуљ, чипс од поврћа.
Кл. 30: тортиље, зачини, мешавине разних зачина,
сосови и умаци као зачини, чипс од житарица, тако
чипс, кукурузни чипс.
(111) 72112
(210) Ж- 2016-830

(181) 12.05.2026.
(220) 12.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона,
Вилине Воде бб, Београд-Палилула, RS
(540)

(111) 72110
(210) Ж- 2016-898

(531) 03.13.04; 26.04.18; 27.03.03; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02
(591) жута, црвена.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) и
фармацеутски препарати.
(111) 72113
(210) Ж- 2016-895

(531) 07.03.05; 07.03.06; 11.07.05; 12.03.02; 19.01.04;
25.01.06; 25.05.02; 27.05.01; 29.01.14
(591) плава, црвена и бела.
(511) Кл. 3: препарати за чишћење, полирање,
рибање и нагризање нарочито препарати за све врсте
подова, за ламинат и паркет, са или без воска,
препарати за сјај.
(111) 72111
(210) Ж- 2016-146

ЗИС / RS / IPO

(181) 19.05.2026.
(220) 19.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Apatinska pivara Apatin doo Apatin, Трг
ослобођења 5, 25260 Апатин, RS
(740) Тијана Ковачевић, Адвокатска канцеларија
"Станковић & Партнери", Његошева 19/2,
11000 Београд
(540)

(181) 28.01.2026.
(220) 28.01.2016.
(151) 27.02.2017.
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Ж
(531) 21.03.01; 24.01.05; 25.01.06; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.02
(591) црна, бела, нијансе окер, нијансе жуте.
(511) Кл. 9: спортске звиждаљке; спортске наочаре;
тотализатори (сатови за бодове на спортским
теренима); светлеће рекламе; електронски рекламни
екрани.
Кл. 14: уређаји за мерење времена код спортских
догађаја.
Кл. 18: спортске торбе.
Кл. 25: спортска обућа; спортска одећа; дресови
(одећа).
Кл. 28: гимнастички и спортски артикли; спортске
мреже.
Кл. 32: пиво; безалкохолна пића.
Кл. 35: оглашавање.
Кл. 41: мерење времена на спортским догађајима;
организовање спортских такмичења; спортске и
културне активности.

производи и зрневље који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће за
животиње, наиме за кућне љубимце; храна и пића за
животиње, наиме за кућне љубимце; семе, природне
биљке и цвеће; сува готова гранулирана храна за псе
и мачке; слад; кућни љубимци, папир с песком за
кућне љубимце; песак (мирисни песак за кућне
љубимце).
(111) 72116
(210) Ж- 2016-687

(181) 19.04.2026.
(220) 19.04.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Fabio Martinelli, Војводе Добрњца 18, Београд, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(111) 72114
(210) Ж- 2016-1034

(181) 07.06.2026.
(220) 07.06.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) LABORATORIO REIG JOFRE S.A., Gran
Capita 10, 08970 Sant Joan Despí Barcelona, ES
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михајлова 1-3 ,
11000 Београд
(540)

SALA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, медицински и
ветеринарски препарати; хигијенски препарати за
употребу у медицини; супстанце прилагођене за
медицинску или ветеринарску употребу.
(111) 72115
(210) Ж- 2016-695

(181) 19.04.2026.
(220) 19.04.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30,
26220 Kovin, RS
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

SLEEPY
(511) Кл. 5:
фармацеутско - ветеринарски и
санитарни
препарати;
дијететске
спустанце
прилагођене за употребу у ветерини; фластери,
материјали за завијање; материјали за поправку зуба
за коришћење у ветерини, зубарска смола за
ветеринарску употребу; дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина; све наведено
за употребу у ветерини и за кућне љубимце.
Кл. 20: лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице
за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
Кл. 31: пољољопривредни, вртларски и шумарски
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(531) 26.02.01; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.12; 26.11.22;
27.05.17; 29.01.14
(591) тамно црвена, зелена, плава, окер.
(511) 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 укључујући и
постере, бележнице, нотеси, штампани материјал,
фасцикле за списе, оловке, периодичне публикације,
блокови (канцеларијски материјал), памфлети, свеске,
каталози, књиге са песмама или нотама, оловке са
графитном мином (техничке оловке), коверте, кутије за
оловке, канцеларијски материјал изузев намештаја,
штампани
роковници,
дописнице,
разгледнице,
приручници, налепнице које нису од текстила, натписи
од папира или картона, налепнице (канцеларијски
прибор), музичке честитке, билтени. Кл. 25: одећа,
обућа, покривала за главу укључујући и капе (за главу),
мараме, шалови, качкети, каишеви (одећа), шешири,
кравате, ешарпе, џепне марамице, мајице.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови укључујући и
пословно управљање за сценске уметнике,
обавештења о пословима, рекламирање преко
плаката, услуге агенција за пружање пословних
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информација,
стручне
услуге
у
пословној
ефикасности, истраживање тржишта, пословне
процене, пословна испитивања, објављивање
рекламних
текстова,
рекламирање,
пословна
истраживања,
услуге
односа
са
јавношћу,
маркетиншка
и
страживања,
професионалне
пословне
консултације,
економске
прогнозе,
пословне информације, изнајмљивање огласног
простора, прикупљање информација у компјутерске
безе података, рекламирање на рачунарској мрежи,
писање рекламних текстова, тражење спонзора,
маркетинг, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оглашавање плаћањем по
клику (pay per click оглашавање), преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица,
пружање пословних информација путем интернет
странице, писање радних биографија за друге.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности укљујући
и организовање такмичења (образовних или
забавних), учење на даљину, издавање текстова,
осим рекламних текстова, настава, обука, услуге
пружања обуке, продукција радио и телевизијских
програма, организовање и вођење конференција,
организовање и вођење конгреса, информације из
области забаве и разоноде, припрема и вођење
радионица (обука), он-лајн издавање електронских
књига
часописа,
електронско
издаваштво,
компоновање
музике,
услуге
омогућавања
електронских публикација које се не могу
преузимати, професионално усмеравање (саветовање
у вези са образовањем или обуком), организовање и
спровођење
концерата,
обука
(тренирање),
продукција музике, омогућавање коришћења он-лајн
музике која се не може преузимати, омогућавање
коришћења он-лајн видео записа који се не могу
преузимати, подучавање, писање песама.
(111) 72117
(210) Ж- 2016-901

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) CommScope, Inc. of North Carolina (North
Carolina Corporation), 1100 CommScope Place, S.E.,
Hickory, North Carolina 28602, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

COMMSCOPE
(511) Кл. 9: радио антена и опрема за преносне
линије,
наиме,
радио-фреквенцијске
антене,
коаксијални каблови и њихови делови; антене базних
станица; антене типа тачка до тачке; микроталасне
антене; двоструко поларизоване антене; даљинске
електричне надоле усмерене антене; широкопојасне
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антене; зрачећи РФ каблови за унутрашњу и примену
у тунел има, и фибер оптички каблови; делитељи
сигнала за РФ опрему; унутрашње антене;
производи, опрема, уређаји и компоненте за решења
телекомуникацијског мобилног лоцирања, решења
на бази локације и управљање радио-фреквенцијског
спектра, наиме, коаксијална опрема за пребацивање,
радио антена, фреквенцијски одашиљачи и
пријемници; платформе за израчунавање при
мобилном лоцирању и радне платформе; алати за
управљање мрежом и тестирање, наиме, процесори и
пријемници; софтвер за развој мреже за
оптимизацију
телекомуникацијских
мрежа;
даљински радио примопредајник; коаксијални
пенасти каблови, коаксијални ваздушни и РФ
специјални кабл; прикључци за каблове; спојеви
прикључака за каблове; широкопојасни каблови;
усмеривач таласа за високофреквенцијску и
високоенергетску РФ испоруку; ормани и кућишта,
наиме, метални ормани специјално адаптирани за
заштиту телекомуникацијске опреме и каблова и за
заштиту извора напајања и напонских каблова;
помоћни елементи каблова, наиме, преднапонска
заштита, држачи каблова, адаптери; пасивне и
активне радио фреквенцијске компоненте за
проширење бежи чне мреже и покривености сигнала;
РФ унакрсни упаривачи, диплексери; триплексери;
двосмерни појачивачи; појачивачи монтирани у
торњу;
вишеканални
појачивачи;
бежичне
компоненте у згради, мреже и системи који се
састоје од радних платформи са одашиљачима и
пријемницима података, бежични мрежа и гејтвеја за
прикупљање података; фибер оптички системи
модулирани радио фреквенцијама; опрема за
примену притиска у антенским системима, за
коришћење у примени притиска код РФ
трансмисионих линија и антена, наиме, сензори
притиска, индикатори притиска, пумпе за подизање
притиска и мерачи притиска; уређаји и производи за
мобилну комуникацију, наиме, жичани, фибер
оптички и бежични понављачи који се користе за
дистрибуирање комуникације и бежична и жична
комуникациона инфраструктура за зграде и
затворене просторије, примамо у мобилном и ПЦС
фреквенцијском подручју, у циљу проширења
домена двосмерне гласовне комуникације и
комуникације
подацима;
и
производи
за
проширивање базне станице и побољшавање
мобилног пријема и емитовања, наиме, понављачи и
двосмерни појачивачи за повећање домета
комуникације базне станице; комуникацијски
уређаји за радио, мобилну и личну фреквенцијску
комуникацију, и њихови делови, наиме, антене,
електрични и електронски уређаји за побољшање,
модификацију карактеристика емитовања и пријема
антена и радио фреквенцијских телефона, наиме,
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предајници, пријемници и примопредајници и
њихови
делови,
појачивачи,
понављачи,
дистрибуиране антене, базне станице, појачивачи,
филтри, дуплексери, комбајнери и упаривачи и
њихови делови и подсклопови, и јединице за
тестирање, мерење и карактеризацију фреквенција
РФ сигнала у радио, мобилним и личним
комуникацијама; зрачеће трансмисионе линије;
усмеривач таласа за високофреквенцијску и
високоенергетску РФ испоруку; радио фреквенцијске
трансмисионе линије; коаксијална опрема за
пребацивање; телекомуникацијски кабл, наиме,
коаксијални, ТП, фибер оптички кабл, и хибридни
коаксијални, ТП и фибероптички кабл и њихови
конектори; електричне жице у виду комуникацијских
каблова;
електрични
и
фибер
оптички
комуникацијски
панели;
фибер
оптички
интерконекцијски и укрштени конекцијски каблови;
телекомуникацијски адаптери; телекомуникацијски
конектори, утикачи, прикључци и конекцијски
блокови;
телекомуникацијски
уређаји
који
понављају, модификују или преформатирају сигнале
из терминала и контролера за податке; предња плоча
специјално подешена за електричне и фибероптичке
везе; компјутерски хардвер, наиме, бежичне
приступне
тачке
за
повезивање
бежичног
комуникацијског уређај а са бежичном мрежом;
хардвер који се користи у умрежавању, наиме,
међунапојници и комуникацијски панели; кутије за
зонско ожичење; компјутерски софтвер за
управљање, надзор и контролу повезаности
телекомуникацијске мрежне инфраструктуре.
(111) 72118
(210) Ж- 2015-1031

(181) 24.06.2025.
(220) 24.06.2015.
(151) 27.02.2017.
(732) Драган Фратрић, Шуматовачка 121/11,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.01.09; 24.13.25; 26.01.04; 26.01.20; 26.04.03;
26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.08; 29.01.12
(591) црна, златна.
(511) Кл. 25: аскот кравате; бадемантили; блузе,
кошуље; боди (женски доњи веш); боди (женско
рубље); велови (одећа); визири, штитници од сунца
(покривала за главу); виндјакне; гаће ; гимнастичке
патике; готова, конфекцијска одећа; грејачи ногу;
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доњи веш, доњи веш за упијање зноја; дрвена обућа,
кломпе; дресови (одећа); дуги капути са крзненим
оковратником; еспарто ципеле или сандале; ешарпе
за ношење; женске најлонске чарапе, трико; женске
чарапе; јакна или кошуља од платна или сержа за
морнаре; јакне (одећа); кабанице (одећа); капе (за
главу); капути; качкети; кецеље (одећа); кожни
обруби за обућу; кошуље кратких рукава; краваге;
крагне (одећа); кратке панталоне бермуде; кратке
чарапе; мајице; одела; одећа; одећа за гимнастику;
одећа за мотоциклисте; одећа од коже; панталоне;
папуче; папуче за купатило; пелерине; полу чизме;
прслуци; прслуци, грудњаци; пуњене јакне (одећа);
радни комбинезон, одело; хаљине; хеланке
(панталоне); ципеле; чарапе и плетена трикотажа;
чизме за спортове; шалови; џепне марамице;
џемпери; шешири; шалови мараме.
Кл. 35: агенције за пружање пословних информација;
агенције за увоз и извоз; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; вођење послова; дизајнирање рекламног
материјала; дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање билборда (паноа за рекламирање);
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног простора; комерцијална администрација за
лиценце роба и услуга трећих лица; компјутерске
управљање подацима; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику (рау рег
click оглашавање); организовање изложби за привредне
или рекламне потребе; организовање модних ревија у
промотивне сврхе; пословна испитивања; пословна
истраживања; пословне информације; пословне
процене; пословно управљање и организационо
саветовање; промоција продаје за друге; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко плаката; рекпамирање преко телевизије;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
услуге
подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању); услуге
посредовања у трговини; услуге телемаркетинга.
Кл. 36: банкарске услуге; електронски пренос
средстава; издавање вредносних бонова; издавање
кредитних картица; издавање пословног простора
(непокретности);
инвестирање
капитала;
инвестирање средстава; инвестициони фондови;
информације о осигурању; новчани (монетарни)
послови; најам апартмана; онлајн банкарство;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
осигурање; посредовање на берзи; посредовање у
осигурању; посредовање у промету некретнина;
посредовање у промету са хартијама од вредности;
прикупљање прилога; прикупљање прилога за
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добротворне фондове; пружање информација о
финансијама путем интернет странице; управљање
непокретностима; управљање стамбеним зградама;
услуге јемства; услуге кредитних картица; услуге
мењачница; услуге платних картица; услуге фондова
узајамне помоћи; услуге финансирања; услуге
саветовања у вези са задуживањем; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнада за друге; царинско посредовање.
Кл. 41: академије (образовне); електронско издаваштво;
издавање књига; издавање текстова, осим рекламних
текстова; изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
видео трака; изнајмљивање играних филмова; клупске
услуге (забавне или образовне); компоновање музике;
објављивање књига и часописа, електронско; обука
(тренирање); омогућавање коришћења он-лајн видео
записа, који се не могу преузимати; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; писање текстова, не у рекламне
сврхе; организовање такмичења у лепоти; подучавање;
практична настава (обука путем демонстрације);
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
радионица (обука); припрема и вођење симпозијума;
припремање обуке; продукција музике; професионално
усмеравање (саветовање у вези са образовањем или
обуком); разонода; услуге дискотека; услуге диск
џокеја; услуге забаве које пружају кампови за одмор;
услуге забављача; услуге клубова здравља (здравствено
и фитнес вежбање); услуге преводиоца; услуге
синхронизовања; услуге студија за снимање; учење на
даљину; услуге школа (образовања).
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; графички
дизајн; грађевинско пројектовање; дигитализација
докумената (скенирање); дизајн ентеријера (уређење
унутрашњег простора); дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
одеће;
дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско похрањивање
података; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
индустријски
дизајн;
инжењерске
услуге;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; конвертовање рачунарских
података и програма (не физичка конверзија);
одржавање рачунарског софтвера; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
пружање информација о рачунарским технологијама
и програмирању путем Интернет странице;
рачунарско програмирање; саветовање о изради веб
сајтова; саветовање у вези информационих
технологија; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; сервер хостинг; софтвер у
виду сервиса (SaaS); стилизација (индустријски
дизајн);
саветодавне
услуге
из
области
ЗИС / RS / IPO

Ж
гелекомуникационе технологије; саветодавне услуге
из области комјутерске технологије; умножавање
рачунарских програма; техничко пројектне студије;
услуге дизајнирања паковања.
Кл. 43: агенције за смештај (хотелски, пансионски);
изнајмљивање аутомата за воду за пиће;
изнајмљивање покретних грађевинских објеката;
изнајмљивање привременогсмештаја; изнајмљивање
просторија за састанке; изнајмљивање столова,
столица, столњака и стакленог посуђа; кафетерије;
кафићи; кетеринг хране и пића; куће за одмор;
мотелске услуге; прављење скулптура од хране;
ресторани; ресторани за самопослуживање; снекбарови; услуге барова; хотелске услуге; услуге
резервисања хотела.
Кл. 45: услуге он-лајн друштвених мрежа; услуге
припреме правних докумената; услуге агенција
посредовање; праћење права интелектуалне својине
за правно саветодавне сврхе; менаџмент ауторских
права; лиценцирање интелектуалне својине
(111) 72119
(210) Ж- 2016-106

(181) 21.01.2026.
(220) 21.01.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Yildiz Holding A.Ş., Kisikli Mahallesi, Çeşme
Çikmazi Sokak, No:6/1 Üsküdar , Istanbul, TR
(740) Душан Л. Петошевић, адвокат, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи, посластице; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као зачини); зачини; лед;
бисквити, торте, чоколаде, наполитанке.
(111) 72120
(210) Ж- 2016-954

(181) 26.05.2026.
(220) 26.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Arysta LifeScience SAS, BP 80-Route d'Artix,
64150 Noguéres, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михајлова 1-3 ,
11000 Београд
(540)

CARPOVIRUSINE EVO2
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Ж
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење ватре; препарати за
каљење и заваривање; хемијске супстанце за
конзервирање намирница; материје за штављење;
лепљиве супстанце које се употребљавају у
индустрији; ђубрива; регулатори који регулишу раст
биљака;
биолошки
стимуланси;
биолошки
нутријенти; биолошки агенси за пољопривреду;
хемикалије
за
производњу
фармацеутских
производа,
пољопривредних
хемикалија
и
биолошких агенаса; хемикалије за израду смеше за
крајњу примену у пољопривреди, хортикултури,
шумарству, нези травнатих бусена и уређених
зелених површина, и или у кући и башти.
Кл. 5: фармацеутски, медицински 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; фумиганти за употребу у
пољопривреди, хортикултури, домаћинству и башти;
хербициди, фунгициди, инсектициди, пестициди,
биолошки препарати за уништавање штеточина за
биоконтролисану примену, и препарати за
уништавање животињских штеточина, сваки за
употребу
у
пољопривреди,
хортикултури,
шумарству, нези травнатих бусена и уређених
зелених површина, и или у кући и башти.
(111) 72121
(210) Ж- 2016-958

(181) 27.05.2026.
(220) 27.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat
35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

INNOVAX
(511) Кл. 5: лекови и фармацеутски препарати за
употребу у ветерини.
(111) 72122
(210) Ж- 2016-959

(181) 27.05.2026.
(220) 27.05.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat
35, 5831 AN Boxmeer, NL
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

CEPRAVIN
(511) Кл. 5: лекови и фармацеутски препарати за
употребу у ветерини.
(111) 72123
(210) Ж- 2016-1056

(181) 10.06.2026.
(220) 10.06.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Chrome Hearts LLC, 915 N. Mansfield,
Hollywood, California 90038, US
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 24.13.25
(511) Кл. 9: наочаре, укључујући наочаре за вид,
наочаре за сунце и њихове футроле и компоненте за
сву наведен у робу, серије компакт дискова, ДВД-а и
аудио касета на којима је поп и рок музика; додаци
за телефоне, нарочито траке за телефоне, торбице за
телефоне, футроле за телефоне, привесци за
телефоне, навлаке/футроле за таблет рачунаре и
футроле за лаптопове и додаци за телефоне.
Кл. 14:
накит, укључујући привеске, прстење,
минђуше, огрлице, наруквице, широке наруквице,
брошеве, игле (накит), дугмад за смокинге, ручне
сатове и дугмад за манжетне.
Кл. 25: одећа, укључујући мајице, кошуље, мајице
без рукава, дуксерице, доњи део тренерке, прслуке,
џемпере, фармерке, панталоне, каубојске панталоне,
хаљине, сукње, јакне, капуте, шалове, доњи веш,
купаће костиме, шешире, чарапе и обућа.
(111) 72124
(210) Ж- 2016-1057

(181) 10.06.2026.
(220) 10.06.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) Chrome Hearts LLC, 915 N. Mansfield,
Hollywood, California 90038, US

ЗИС / RS / IPO
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(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

GEORGE CASTRIOT
SCANDERBEG
(511) Кл. 33: алкохолна пића, нарочито бренди.
(111) 72127
(210) Ж- 2016-1037

(531) 23.01.01
(511) Кл. 9: наочаре, укључујући наочаре за вид,
наочаре за сунце и њихове футроле и компоненте за
сву наведен у робу, серије компакт дискова, ДВД-а и
аудио касета на којима је поп и рок музика; додаци
за телефоне, нарочито траке за телефоне, торбице за
телефоне, футроле за телефоне, привесци за
телефоне, навлаке/футроле за таблет рачунаре и
футроле за лаптопове и додаци за телефоне.
Кл. 14:
накит, укључујући привеске, прстење,
минђуше, огрлице, наруквице, широке наруквице,
брошеве, игле (накит), дугмад за смокинге, ручне
сатове и дугмад за манжетне.
Кл. 25: одећа, укључујући мајице, кошуље, мајице
без рукава, дуксерице, доњи део тренерке, прслуке,
џемпере, фармерке, панталоне, каубојске панталоне,
хаљине, сукње, јакне, капуте, шалове, доњи веш,
купаће костиме, шешире, чарапе и обућа.
(181) 24.11.2025.
(220) 24.11.2015.
(151) 27.02.2017.
(732) "ADOL" Sh.p.k., Rruga e Kavajës, ish
Kombinati Ushqimor, , "Ali Kelmendi" Tirana, AL
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(181) 08.06.2026.
(220) 08.06.2016.
(151) 27.02.2017.
(732) BELUPO lijekovi I kozmetika d.d., Ulica Danica 5,
48 000 Koprivnica, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л,
11000 Београд
(540)

BELOSTEZIN
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 72128
(210) Ж- 2016-790

(181) 06.05.2026.
(220) 06.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) Le Holdings Ltd., Sertus Chambers, P.O. Box
2547, Casia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

(111) 72125
(210) Ж- 2015-1901

GJERGJ KASTRIOTI
SKENDERBEU
(511) Кл. 33: алкохолна ића, нарочито бренди.
(111) 72126
(210) Ж- 2015-1924

(181) 26.11.2025.
(220) 26.11.2015.
(151) 27.02.2017.
(732) "ADOL" Sh.p.k., Rruga e Kavajës, ish
Kombinati Ushqimor, , "Ali Kelmendi" Tirana, AL

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.01.01; 27.05.22
(511) Кл. 7: машине за припремање напитака,
електромеханичке; кухињске машине, електричне;
пресе за воће, електричне, за коришћење у
домаћинству; усисивачи; машине за прање (веш);
машине за хемијско чишћење; уређаји за повлачење
завеса, електрични; апаратура за справљање газиране
воде; машине за врење; стартери за моторе и
погонске машине; вентилатори за моторе и погонске
машине; пригушивачи за моторе и погонске машине;
пумпе (делови машина, погонских машина или
мотора); запушачи (чепови) (делови машина,
погонских машина или мотора); компресори
(машине);
универзални
зглобови
(Кардански
зглобови); уређаји за затварање врата, електрични;
контролни механизми за машине, погонске машине
или моторе; лежајеви (делови машина); машине за
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прање суђа; машине за сецкање хране, електричне;
миксери, електрични; алати за оштрење ивица скија,
електрични; четке за усисиваче; ваздушни филтери
(делови погонских машина); пнеуматски цилиндри
(делови машина); машине за склапање бицикала;
машине које раде на батерије.
Кл. 9: периферни уређаји за компјутере; оперативни
програми за компјутере, снимљени; компјутерске
софтверске апликације, које се могу преузимати
(даунлоудовати); таблет компјутери; подлоге за
миша; смарт (паметне) картице (картице са
интегрисаним колом); софтвер за компјутерске игре;
кодиране кључ картице; УСБ флеш драјвови;
компјутери; електронске публикације, које се могу
преузимати; сликовни фајлови који се могу
преузимати; уређаји за компјутерску меморију;
компјутерски програми (софтвер који се може
преузимати); паметне наочаре; паметни сатови;
педометри; фотокопир апарати (фотографски,
електростатички, термички); апарати и инструменти
за мерење; мере; електронске табле за пружање
обавештења; паметни телефони; кутије за паметне
телефоне; модеми; сет-топ кутије (уређаји за
примање дигиталног телевизијског сигнала); апарати
за навигацију за возила (компјутери на командној
табли); опрема за рнрежну комуникацију; сателитски
навигациони апарати; сетови за транснусију
(телекомуникација); мини пројектори; мобилни
телефони; видео телефони; уређаји за праћење
активности који се могу носити; футроле/маске за
паметне телефоне; заштитни филмови адаптирани за
паметне телефоне; слушалице; телевизијски апарати;
кабинети за звучнике; телевизијске камере;
преносиви медија плејери; дијафрагме (акустика);
веб камере; штапови за прављење селфи
фотографија(моноподи који се држе у руци); камере
(фотографија); апарати за пројекцију; апарати за
мерење; апарати за мерење брзине у возилима;
дијагностички апарати, не у медицинске сврхе;
повезане наруквице (инструменти за мерење);
инструменти који садрже окуларе; материјали за
напајање струјом (жице, каблови); чипови
(интегрисана кола); конвертери, електрични; уређаји
ниске волтаже за напајање струјом; видео екрани;
апарати за даљинску контролу; утикачи, утичнице и
остали контакти (електричне везе); апарати за
паљење (покретање), електрични, за паљење са
дистанце; заштитни шлемови; наочаре за спорт;
инсталације за заштиту од крађе, електричне; браве,
електричне; пуњачи батерија; наочаре; батерије,
електричне; преносиви извор струје (батерије које се
могу поново пунити); кинематографски филм,
изложен; траке и привесци за мобилне телефоне;
рутери; стереоскопи; сигурносни прслуци који
одбијају светлост; камкордери.
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Кл. 11: лампе; светла за возила; апаратура и
инсталације за кување; замрзивачи; фрижидери;
инсталације за клима уређаје; лампе за загревање у
купатилу; соларни панели за загревање воде; џепни
грејачи; апарати за држање и коришћење воде за
пиће; посуђе за кување, електрично; тостери; машине
за справљање кафе, електричне; експрес лонци
(аутоклав), електрични; микроталасне пећнице
(апарати за кување); апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; електрични вентилатори за
личну употребу; фенови за сушење косе; апарати за
филтрирање воде; стерилизатори судова; радијатори,
електрични; пећи за печење; апарати за хлађење
ваздуха; клима уређаји за возила; светла за
моторцикле; апарати за дезинфекцију; гасни
упаљачи.
Кл. 12:
аутомобили без возача (аутономни
аутомобили);
електрична
возила;
спортски
аутомобили; возила за кретање по копну, ваздуху,
води или прузи; моторцикли; бицикли; трицикли;
дечја колица; чврсте гуме за точкове возила;
тапацирунг за возила; возила на даљинску контролу,
која нису играчке; мотори за копнена возила;
главчине за аутомобилске точкове; ретровизори;
сигурносна седишта за децу, за возила; летелице;
показивачи (индикатори) правца за бицикле; звучни
системи упозоравања за бицикле; волани за возила;
мобилни скутери; навлаке (заштита) за дечја колица;
носиљке за бебе; џојстици за возила; точкови за
колица (возила); аутомобили; пепељаре за
аутомобиле; унутрашње гуме за бицикл; гуме за
бицикл без унутрашње гуме; бочни ретровизори за
возила; точкови за бицикл; аутомобилске каросерије;
аутомобилски точкови; електрични бицикли; колица
за преношење терета; омнибусеви; стартери; шасије
возила; аларми против крађе за возила; ветробрани.
Кл. 18: животињске коже; џепни новчаници; торбе
за спорт; торбе; ранчеви; торбе за алат, празне;
додаци (украси) од коже за намештај; кишобрани;
штапови за ходање; коњска опрема.
Кл. 25: одећа; спортски дресови; дечја одећа;
бициклистичка одећа; одећа отпорна на воду; одећа
за кишу; костими за маскирање; обућа; спортске
ципеле; опрема против клизања за обућу; шешири;
дечије кациге; чарапе; рукавице (одећа); скијашке
рукавице; шалови; стезници; религијска одећа;
трегери за одећу (нараменице); траке за одећу; капе
за туширање; маске за спавање; венчанице; дечје
рубље (одећа).
Кл. 28: игре; апарати за игре; контролори конзола за
игру; машине за видео игре; плишане играчке;
пиштољи играчке; макете возила; скутери (играчке);
возила играчке; дронови (играчке); карте за играње;
друштвене игре; лопте за играње; колица за голф
торбе; апаратура за телесно вежбање; бицикли за
стационарно вежбање (непокретни); прибор за
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стреличарство; скије; звиждаљке; рукавице за игру;
штитници за колена (спортски артикли); ролшуе са
точковима у једној линији; обућа за снег; орнаменти
(украси) за јелке, осим артикала за расвету и
посластичарских производа; прибор за пецање; гребгреб картице за играње игара на срећу; знојнице за
рекете; пластичне тркачке стазе.
Кл. 35: услуге рентирања рекламног простора;
услуге он-лајн рекларнирања на комјутерској мрежи;
услуге презентације робе на медијима за
комуникацију, у сврхе продаје робе на мало; услуге
продукције рекламних филмова; услуге пружања
помоћи у управљању пословањем (бизнисом); услуге
комерцијалног управљања лиценцираним робама и
услугама других лица; услуге агенције за увоз-извоз;
услуге промоције продаје за друга лица; услуге
набавке за друга лица (куповина роба и услуга за
друге бизнисе); услуге маркетинга; услуге
обезбеђивања он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; консултантске услуге менаџмента
особљем; услуге релокације пословања; услуге
систематизације информација у компјутерским
базама података; услуге веб (wеб) индексирања у
комерцијалне
или
рекламне
сврхе;
услуге
рачуноводства; услуге рентирања апарата у које се
убацује новац; услуге тражења спонзорства; услуге
рентирања продајних штандова; услуге продаје на
мало или продаје на велико фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала.
Кл. 36: услуге посредовања у осигурању; услуге
пружања информација о осигурању; услуге обраде
плаћања кредитном картицом; услуге обраде
плаћања платном картицом; услуге трансфера
електронских новчаних средстава; услуге он-лајн
банкарства;
финансијске
услуге;
услуге
финансијског менаџрнента; услуге обезбеђивања
финансијских информација путем веб сајта (wеб
сите); услуге посредовања у трговини хартијама од
вредности;
услуге
пружања
финансијских
информација; услуге обезбеђивања рабата (попуста)
код партиципирања у пословним организацијама
других кроз коришћење чланске карте; услуге
процене вредности накита; услуге посредовања у
пословању
некретнинама;
услуге
подизања
хуманитарних фондова; услуге старања о имовини
других лица; услуге посредовања код давања залоге;
услуге
посредовања;
услуге
преузимања
одговорности.
Кл. 37: услуге прања возила; услуге поправке
фотографских апарата; услуге прскања и бојења;
услуге вулканизације гума (поправка); услуге
инсталације и поправке електричних справа
(уређаја); услуге инсталације, одржавања и поправке
компјутерског хардвера; услуге одржавања возила;
услуге инсталације и поправке апаратуре за
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осветљење; услуге одржавања и поправке моторних
возила; услуге одржавања намештаја; услуге
сервисних станица за возила (пуњење и одржавање);
услуге пуњења акумулатора (батерија) у возилима;
услуге изградње комерцијалних стамбених зграда;
услуге штимовања музичких инструмената; услуге
инсталације и поправке опреме за забаву и спорт;
услуге пружања информација о поправци; услуге
тапацирања; услуге чишћења возила.
Кл. 38: Уулуге телевизијског емитовања; услуге
бежичног емитовања; услуге слања порука; услуге
компјутерски потпомогнуте трансмисије порука и
слика; услуге комуникације путем мрежа оптичких
каблова; услуге електронских огласних табли
(телекомуникационе услуге); услуге обезбеђивања
телекомуникационих
конекција
за
глобалну
компјутерску мрежу; услуге обезбеђивања интернет
причаоница (четрумови); услуге обезбеђивања
приступа базама података; услуге новинске агенције;
услуге
комуникације
путем
компјутерских
терминала; услуге трансмисије видеа-по-захтеву.
Кл. 39: услуге транспорта; услуге рентирања брода;
услуге транспорта аутомобилом; услуге пилотирања;
услуге рентирања аутомобила; услуге рентирања
возила; шоферске услуге; услуге рентирања
складишта; услуге пратње путника; услуге
рентирања аутобуса; транспортне услуге за
туристичко
разгледање;
услуге
рентирања
навигационих система; услуге вучења поквареног
возила; курирске услуге (поруке или роба); услуге
рентирања трактора.
Кл. 41: едукационе услуге; услуге организације
такмичења (едукација или забава); услуге
мобилне библиотеке; услуге он-лајн публикација
електронских књига и журнала; услуге филмске
продукције, осим рекламних филмова; услуге
забаве; услуге игара обезбеђених он-лајн са
компјутерске
мреже;
услуге
здравствених
клубова (дравствени и фитнес тренинг); услуге
обуке животиња; услуге клубова (забава или
едукација); услуге телевизијске забаве; услуге
обезбеђивања он-лајн видеа, који се не може
преузети (даунлоудовати); услуге дистрибуције
филмова; услуге пружања информација о
рекреацији; услуге писања песама; услуге писања
сценарија; услуге организације лутрија; услуге
презентације варијетеа.
Кл. 42: услуге техничког истраживања; услуге
техничког писања; услуге складиштења података
преко
интернета
(клауд);
услуге
дизајна
компјутерског
софтвера;
услуге
рентирања
компјутерског софтвера; услуге конверзије података
или докумената са физичког на електронски медиј;
услуге хостинга компјутерских сајтова (wеб сајтови);
услуге обезбеђивања претраживача за интернет;
услуге чувања резервних података ван сајта (backк105
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up); услуге електронског складиштења података;
услуге унутрашњег дизајна; консултантске услуге у
вези
са
безбедношћу
компјутера;
услуге
индустријског дизајна; услуге дизајна унутрашњег
декора; услуге дизајнирања хаљина; услуге
ажурирања компјутерског софтвера; услуге враћања
натраг компјутерских података; услуге одржавања
компјутерског
софтвера;
услуге
инсталације
компјутерског софтвера; софтвер као услуга (СааС);
консултантске услуге у области информационе
технологије (ИТ).
Кл. 45:
консултантске услуге из области
безбедности; услуге пратње; услуге вођења
домаћинства; услуге рентирања одеће; погребне
услуге; услуге упознавања; он-лајн услуге
друштвених мрежа; услуге агенција за организовање
венчања; услуге лиценцирања интелектуалне
својине; услуге менаџмента ауторским правима.
(111) 72129
(210) Ж- 2016-791

(181) 06.05.2026.
(220) 06.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) Le Holdings Ltd., Sertus Chambers, P.O. Box
2547, Casia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 7: машине за припремање напитака,
електромеханичке; кухињске машине, електричне;
пресе за воће, електричне, за коришћење у
домаћинству; усисивачи; машине за прање (веш);
машине за хемијско чишћење; уређаји за повлачење
завеса, електрични; апаратура за справљање газиране
воде; машине за врење; стартери за моторе и
погонске машине; вентилатори за моторе и погонске
машине; пригушивачи за моторе и погонске машине;
пумпе (делови машина, погонских машина или
мотора); запушачи (чепови) (делови машина,
погонских машина или мотора); компресори
(машине);
универзални
зглобови
(Кардански
зглобови); уређаји за затварање врата, електрични;
контролни механизми за машине, погонске машине
или моторе; лежајеви (делови машина); машине за
прање суђа; машине за сецкање хране, електричне;
миксери, електрични; алати за оштрење ивица скија,
електрични; четке за усисиваче; ваздушни филтери
(делови погонских машина); пнеуматски цилиндри
(делови машина); машине за склапање бицикала;
машине које раде на батерије.
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Кл. 9: периферни уређаји за компјутере; оперативни
програми за компјутере, снимљени; компјутерске
софтверске апликације, које се могу преузимати
(даунлоудовати); таблет компјутери; подлоге за
миша; смарт (паметне) картице (картице са
интегрисаним колом); софтвер за компјутерске игре;
кодиране кључ картице; УСБ флеш драјвови;
компјутери; електронске публикације, које се могу
преузимати; сликовни фајлови који се могу
преузимати; уређаји за компјутерску меморију;
компјутерски програми (софтвер који се може
преузимати); паметне наочаре; паметни сатови;
педометри; фотокопир апарати (фотографски,
електростатички, термички); апарати и инструменти
за мерење; мере; електронске табле за пружање
обавештења; паметни телефони; кутије за паметне
телефоне; модеми; сет-топ кутије (уређаји за
примање дигиталног телевизијског сигнала); апарати
за навигацију за возила (компјутери на командној
табли); опрема за рнрежну комуникацију; сателитски
навигациони апарати; сетови за транснусију
(телекомуникација); мини пројектори; мобилни
телефони; видео телефони; уређаји за праћење
активности који се могу носити; футроле/маске за
паметне телефоне; заштитни филмови адаптирани за
паметне телефоне; слушалице; телевизијски апарати;
кабинети за звучнике; телевизијске камере;
преносиви медија плејери; дијафрагме (акустика);
веб камере; штапови за прављење селфи
фотографија(моноподи који се држе у руци); камере
(фотографија); апарати за пројекцију; апарати за
мерење; апарати за мерење брзине у возилима;
дијагностички апарати, не у медицинске сврхе;
повезане наруквице (инструменти за мерење);
инструменти који садрже окуларе; материјали за
напајање струјом (жице, каблови); чипови
(интегрисана кола); конвертери, електрични; уређаји
ниске волтаже за напајање струјом; видео екрани;
апарати за даљинску контролу; утикачи, утичнице и
остали контакти (електричне везе); апарати за
паљење (покретање), електрични, за паљење са
дистанце; заштитни шлемови; наочаре за спорт;
инсталације за заштиту од крађе, електричне; браве,
електричне; пуњачи батерија; наочаре; батерије,
електричне; преносиви извор струје (батерије које се
могу поново пунити); кинематографски филм,
изложен; траке и привесци за мобилне телефоне;
рутери; стереоскопи; сигурносни прслуци који
одбијају светлост; камкордери.
Кл. 11: лампе; светла за возила; апаратура и
инсталације за кување; замрзивачи; фрижидери;
инсталације за клима уређаје; лампе за загревање у
купатилу; соларни панели за загревање воде; џепни
грејачи; апарати за држање и коришћење воде за
пиће; посуђе за кување, електрично; тостери; машине
за справљање кафе, електричне; експрес лонци
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(аутоклав), електрични; микроталасне пећнице
(апарати за кување); апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; електрични вентилатори за
личну употребу; фенови за сушење косе; апарати за
филтрирање воде; стерилизатори судова; радијатори,
електрични; пећи за печење; апарати за хлађење
ваздуха; клима уређаји за возила; светла за
моторцикле; апарати за дезинфекцију; гасни
упаљачи.
Кл. 12:
аутомобили без возача (аутономни
аутомобили);
електрична
возила;
спортски
аутомобили; возила за кретање по копну, ваздуху,
води или прузи; моторцикли; бицикли; трицикли;
дечја колица; чврсте гуме за точкове возила;
тапацирунг за возила; возила на даљинску контролу,
која нису играчке; мотори за копнена возила;
главчине за аутомобилске точкове; ретровизори;
сигурносна седишта за децу, за возила; летелице;
показивачи (индикатори) правца за бицикле; звучни
системи упозоравања за бицикле; волани за возила;
мобилни скутери; навлаке (заштита) за дечја колица;
носиљке за бебе; џојстици за возила; точкови за
колица (возила); аутомобили; пепељаре за
аутомобиле; унутрашње гуме за бицикл; гуме за
бицикл без унутрашње гуме; бочни ретровизори за
возила; точкови за бицикл; аутомобилске каросерије;
аутомобилски точкови; електрични бицикли; колица
за преношење терета; омнибусеви; стартери; шасије
возила; аларми против крађе за возила; ветробрани.
Кл. 18: животињске коже; џепни новчаници; торбе
за спорт; торбе; ранчеви; торбе за алат, празне;
додаци (украси) од коже за намештај; кишобрани;
штапови за ходање; коњска опрема.
Кл. 25: одећа; спортски дресови; дечја одећа;
бициклистичка одећа; одећа отпорна на воду; одећа
за кишу; костими за маскирање; обућа; спортске
ципеле; опрема против клизања за обућу; шешири;
дечије кациге; чарапе; рукавице (одећа); скијашке
рукавице; шалови; стезници; религијска одећа;
трегери за одећу (нараменице); траке за одећу; капе
за туширање; маске за спавање; венчанице; дечје
рубље (одећа).
Кл. 28: игре; апарати за игре; контролори конзола за
игру; машине за видео игре; плишане играчке;
пиштољи играчке; макете возила; скутери (играчке);
возила играчке; дронови (играчке); карте за играње;
друштвене игре; лопте за играње; колица за голф
торбе; апаратура за телесно вежбање; бицикли за
стационарно вежбање (непокретни); прибор за
стреличарство; скије; звиждаљке; рукавице за игру;
штитници за колена (спортски артикли); ролшуе са
точковима у једној линији; обућа за снег; орнаменти
(украси) за јелке, осим артикала за расвету и
посластичарских производа; прибор за пецање; гребгреб картице за играње игара на срећу; знојнице за
рекете; пластичне тркачке стазе.
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Кл. 35: услуге рентирања рекламног простора;
услуге он-лајн рекларнирања на комјутерској мрежи;
услуге презентације робе на медијима за
комуникацију, у сврхе продаје робе на мало; услуге
продукције рекламних филмова; услуге пружања
помоћи у управљању пословањем (бизнисом); услуге
комерцијалног управљања лиценцираним робама и
услугама других лица; услуге агенције за увоз-извоз;
услуге промоције продаје за друга лица; услуге
набавке за друга лица (куповина роба и услуга за
друге бизнисе); услуге маркетинга; услуге
обезбеђивања он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; консултантске услуге менаџмента
особљем; услуге релокације пословања; услуге
систематизације информација у компјутерским
базама података; услуге веб (wеб) индексирања у
комерцијалне
или
рекламне
сврхе;
услуге
рачуноводства; услуге рентирања апарата у које се
убацује новац; услуге тражења спонзорства; услуге
рентирања продајних штандова; услуге продаје на
мало или продаје на велико фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала.
Кл. 36: услуге посредовања у осигурању; услуге
пружања информација о осигурању; услуге обраде
плаћања кредитном картицом; услуге обраде плаћања
платном картицом; услуге трансфера електронских
новчаних средстава; услуге он-лајн банкарства;
финансијске услуге; услуге финансијског менаџрнента;
услуге обезбеђивања финансијских информација путем
веб сајта (wеб сите); услуге посредовања у трговини
хартијама од вредности; услуге пружања финансијских
информација; услуге обезбеђивања рабата (попуста) код
партиципирања у пословним организацијама других
кроз коришћење чланске карте; услуге процене
вредности накита; услуге посредовања у пословању
некретнинама; услуге подизања хуманитарних фондова;
услуге старања о имовини других лица; услуге
посредовања код давања залоге; услуге посредовања;
услуге преузимања одговорности.
Кл. 37: услуге прања возила; услуге поправке
фотографских апарата; услуге прскања и бојења;
услуге вулканизације гума (поправка); услуге
инсталације и поправке електричних справа
(уређаја); услуге инсталације, одржавања и поправке
компјутерског хардвера; услуге одржавања возила;
услуге инсталације и поправке апаратуре за
осветљење; услуге одржавања и поправке моторних
возила; услуге одржавања намештаја; услуге
сервисних станица за возила (пуњење и одржавање);
услуге пуњења акумулатора (батерија) у возилима;
услуге изградње комерцијалних стамбених зграда;
услуге штимовања музичких инструмената; услуге
инсталације и поправке опреме за забаву и спорт;
услуге пружања информација о поправци; услуге
тапацирања; услуге чишћења возила.
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Кл. 38: Уулуге телевизијског емитовања; услуге
бежичног емитовања; услуге слања порука; услуге
компјутерски потпомогнуте трансмисије порука и
слика; услуге комуникације путем мрежа оптичких
каблова; услуге електронских огласних табли
(телекомуникационе услуге); услуге обезбеђивања
телекомуникационих
конекција
за
глобалну
компјутерску мрежу; услуге обезбеђивања интернет
причаоница (четрумови); услуге обезбеђивања
приступа базама података; услуге новинске агенције;
услуге
комуникације
путем
компјутерских
терминала; услуге трансмисије видеа-по-захтеву.
Кл. 39: услуге транспорта; услуге рентирања брода;
услуге транспорта аутомобилом; услуге пилотирања;
услуге рентирања аутомобила; услуге рентирања
возила; шоферске услуге; услуге рентирања
складишта; услуге пратње путника; услуге
рентирања аутобуса; транспортне услуге за
туристичко
разгледање;
услуге
рентирања
навигационих система; услуге вучења поквареног
возила; курирске услуге (поруке или роба); услуге
рентирања трактора.
Кл. 41:
едукационе услуге; услуге организације
такмичења (едукација или забава); услуге мобилне
библиотеке; услуге он-лајн публикација електронских
књига и журнала; услуге филмске продукције, осим
рекламних филмова; услуге забаве; услуге игара
обезбеђених он-лајн са компјутерске мреже; услуге
здравствених клубова (дравствени и фитнес тренинг);
услуге обуке животиња; услуге клубова (забава или
едукација); услуге телевизијске забаве; услуге
обезбеђивања он-лајн видеа, који се не може преузети
(даунлоудовати); услуге дистрибуције филмова; услуге
пружања информација о рекреацији; услуге писања
песама; услуге писања сценарија; услуге организације
лутрија; услуге презентације варијетеа.
Кл. 42: услуге техничког истраживања; услуге
техничког писања; услуге складиштења података
преко
интернета
(клауд);
услуге
дизајна
компјутерског
софтвера;
услуге
рентирања
компјутерског софтвера; услуге конверзије података
или докумената са физичког на електронски медиј;
услуге хостинга компјутерских сајтова (wеб сајтови);
услуге обезбеђивања претраживача за интернет;
услуге чувања резервних података ван сајта (backкup); услуге електронског складиштења података;
услуге унутрашњег дизајна; консултантске услуге у
вези
са
безбедношћу
компјутера;
услуге
индустријског дизајна; услуге дизајна унутрашњег
декора; услуге дизајнирања хаљина; услуге
ажурирања компјутерског софтвера; услуге враћања
натраг компјутерских података; услуге одржавања
компјутерског
софтвера;
услуге
инсталације
компјутерског софтвера; софтвер као услуга (СааС);
консултантске услуге у области информационе
технологије (ИТ).
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Кл. 45:
консултантске услуге из области
безбедности; услуге пратње; услуге вођења
домаћинства; услуге рентирања одеће; погребне
услуге; услуге упознавања; он-лајн услуге
друштвених мрежа; услуге агенција за организовање
венчања; услуге лиценцирања интелектуалне
својине; услуге менаџмента ауторским правима.
(111) 72130
(210) Ж- 2016-999

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co.KG., Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE
(740) Зоран Граовац, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 24.17.04; 25.07.07; 26.04.07; 26.04.18;
27.05.24; 29.01.15
(591) сива, тамноплава, жута, бела, црвена.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари,
нарочито књиге, магазини, леци, брошуре, проспекти,
билтени, материјали за наставу (осим апарата).
Кл. 35:
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; услуге малопродаје
и велепродаје у вези са прехрамбеним производимa,
намештајем, одећом, накитом, софтвером, покривалима
за главу, грејачима, обућом, расветом, дуваном,
прибором за јело, пртљагом, торбама, кишобранима,
козметичким
производима,
возилима,
посуђем,
лубрикантима, есцајгом и предметима за сто, опремом за
домаћинство, играма, играчкама, штампаним стварима,
артиклима
за
баштованство,
канцеларијским
материјалом, препаратима за чишћење, спортским
артиклима, рачунарским хардвером, безалкохолним
пићима, алкохолним пићима, козметичким и
производима
за
улепшавање;
функционисање
велетржница, супермаркета, трговаца на мало
прехрамбеним производима и робним кућама, наиме,
преговарање и закључивање уговора у вези са
куповином робе и коришћењем услуга; презентовање
робе у комуникацијским медијима у малопродајне сврхе;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне сврхе;
маркетинг;
промотивни
маркетинг;
маркетинг
производа;
унапређење
продаје,
дистрибуција
промотивног материјала; услуге лојалности купаца у
комерцијалне, промотивне и/или рекламне сврхе;
организовање и одржавање догађаја у комерцијалне и
рекламне сврхе.
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Кл. 41: образовање; обука; забава; спортске и
културне активности; организовање такмичења
(образовних или забавних); организовање спортских
и културних активности; приређивање и одржавање
свечаности доделе награда; приказивање живих
извођења (укључених у ову класу); пружање
информација о догађајима (забавним); приређивање
и одржавање конференција, конгреса, симпозијума и
семинара као и забавних и културних догађаја;
приређивање и одржавање радионица (образовних);
објављивање и издавање брошура и информативног
материјала у вези са велепродајом и малопродајом у
штампаном и електронском облику (осим за
рекламне сврхе).
(111) 72131
(210) Ж- 2016-1007

(181) 02.06.2026.
(220) 02.06.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) NOVO LUX d.o.o., Грчића Миленка 114,
11000 Београд, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.19; 27.01.02; 29.01.12
(591) црвена и наранџаста
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
метални грађевински материјали; металне преносиве
конструкције; материјали од метала за железничке
шине; неелектрични каблови и жице од обичног
метала; браварски производи;
мали
метални
гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала;
опрема за кућу, делови намештаја и кућни декор од
обичног метала; сефови; руде.
Кл. 11: апарати за осветљавање, грејање, производњу
паре,
кување, хлађење, сушење, вентилациј у,
снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 18: кожа и ими тација коже, опрема за кућу,
делови намештаја и кућни декор од коже и имитације
коже; животињска кожа, крзно; кофер и и путне
торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема.
(111) 72132
(210) Ж- 2016-850
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(732) MOVIE KITCHEN-CATERING DOO Vrčin,
1. маја 11, 11224 Врчин, RS
(540)

(531) 09.07.19; 25.01.19; 26.11.12; 27.01.12; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01
(591) бела, розе.
(511) Кл. 16:
жигови (печати); календари;
канцеларијски материјал; кутије од картона или
хартије; магазини (периодични); марамице од
папира; налепнице (канцеларијски прибор); папирне
марамице за уклањање шминке, пластични материјал
за паковање; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; приручници ; проспекти;
столњаци од папира; фасцикле (канцеларијски
материјал); фасцикле за списе (канцеларијски
прибор); штампани роковници; штампани материјал
(вискока штампа); штампане публикације; штампане
ствари;
штампарски
комплети,
покретни
(канцеларијски реквизит).
Кл. 43: деликатесне радње (ресторани); достава оброка
бескућницима или сиромашнима; достава оброка за
непосредну конзумацију; изнајмљивање покретних
грађевинских објеката; кетеринг у ресторанима брзе
хране; кетеринг хране и пића; консултантске услуге у
области кетеринга хране и пића, консултантске услуге
у области кулинарства; нега предшколске деце и
новорођенчади у обдаништима; обезбеђивање објеката
за банкете и друштвене догађаје за посебне прилике
обезбеђивање хране и пића за госте ресторана;
обезбеђивање хране и пића за пацијенте и госте ;
обезбеђивање хране и пића у бистроима; обезбеђивање
хране и пића у ресторанима; обезбеђивање хране и
пића у ресторанима и баровима ;обезбеђивање хране,
пића и повременог смештаја за госте ; обезбеђивање
хране угроженим особама (добротворне услуге);
прављење скулптура од хране; припрема и достава
хране и пића за институције; припрема и достава хране
и пића за коктел забаве; припрема и достава хране и
пића за конзумирање у малопродајним објектима;
припрема и достава хране и пића за конзумирање
унутар или изван објеката; припрема и достава хране и
пића
за
непосредно
конзумирање;
пружање
привременог смештаја и услуга кетеринга гостима;
пружање ресторанских услуга; пружање савета и
информација преко интернета у вези са комбиновањем
вина и хране; пружање услуга дневног боравка за
одрасле и децу; пружање услуга кетеринга за
изложбени простор ; пружање услуга кетеринга за
109

Ж
сајмове и изложбене просторе; пружање услуга
кетеринга хране и пиће за конгресне центре; пружање
хране и пића; пружање хране и пића за госте; пружање
хране и пића у интернет кафеима; пружање хране и
пића у продавницама крофни; савети о кулинарским
рецептима; сервирање хране и пића; сервирање хране
и пића за госте; сервирање хране и пића за госте у
ресторанима; сервирање хране и пића у бистроима;
сервирање хране и пића у интернет кафеима;
сервирање хране и пића у малопродајним објектима и
објектима који припремају храну за понети; услуге
дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; услуге
кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге
кетеринга за болнице; услуге кетеринга за домове за
негу старих и болесних; услуге кетеринга за доставу;
јела из европске кухиње; услуге кетеринга за кантине
у компанијама; услуге кетеринга за конференцијске
центре; услуге кетеринга за образовне установе;
услуге кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за
снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга за
школе; услуге кетеринга на отвореном; услуге
кетеринга у пословне сврхе; услуге мобилног
кетеринга; услуге припреме хране; услуге пружања
хране и пића; услуге пружања хране и пића, као и
привременог смештаја; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана са кућном доставом.
(111) 72133
(210) Ж- 2016-172

(181) 02.02.2026.
(220) 02.02.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) Душан Кузманов, Драгослава Јовановића
013/6/15, Београд, RS
(540)
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(111) 72134
(210) Ж- 2015-730

(181) 06.05.2025.
(220) 06.05.2015.
(151) 28.02.2017.
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67,
40589 Düsseldorf , DE
(740) Драгољуб М. Ћосовић адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

Max Effect
(511) Кл. 3: препарати за бељење и остале супстанце
за употребу при прању, средства и агенси за прање и
испирање веша, стољњака, салвета, омекшивачи
тканина, штирак, средства за укљањање флека;
препарати за чишћење, полирање, рибање,
нагризање; сапуни; етерична уља као мирисни
додаци при прању.
(111) 72135
(210) Ж- 2016-902

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA
MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK,
PADINSKA SKELA, Падинска скела, Индустријско
насеље бб, Београд, RS
(540)

MOJA KRAVICA-UVEK U
KRUGU PORODICE
(511) Кл. 29:
млеко и млечни производи.
Кл. 30:
колачи и посластице, сладоледи.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
(111) 72136
(210) Ж- 2016-903

(531) 01.15.05; 27.03.12; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.12; 29.01.13
(591) црна, црвена, сива.
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови, тражење спонзора,
организовање изложби за привредне и рекламне потребе.
Кл. 41: образовне услуге, услуге забавних паркова,
услуге разоноде, услуге забављача, организовање
такмичења
(забавних),
услуге
дискотека,
организовање изложби за културне и образовне
потребе, услуге забаве коју пружају кампови за одмор,
извођење представа уживо, приказивање филмова у
биоскопима, припрема и вођење радионица, услуге
ноћних клубова (забава), организовање и спровођење
концерата, услуге диск џокеја.
Кл. 43:
услуге обезбеђења хране и пића,
обезбеђивање услова за камповање.
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(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA
MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK
BEOGRAD, Padinska Skela, Industrijsko naselje bb., RS
(540)

(531) 01.03.01; 02.09.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.12;
29.01.04
(591) бела, плава, жута, црвена.
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(511) Кл. 29:
млеко и млечни производи.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
(111) 72137
(210) Ж- 2016-906

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(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)

CLERAMARC
(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски прапарати;
санитарни препарати за употребу у медицини.
(111) 72138
(210) Ж- 2016-962

(181) 27.05.2026.
(220) 27.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) "ТРИ ЈЕЛЕ" д.о.о. Конарево, Конарево 397 б,
36340 Конарево, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 25: мајице, дуксеви, кошуље, сакои,
џемпери, прслуци, јакне, капути, ветровке, кабанице,
тунике, хаљине, сукње, венчанице, панталоне,
бермуде, шорцеви, фармерке, тренерке, купаћи
костими, гаће, поткошуље, грудњаци, бодији,
пиџаме, спаваћице, баде мантили, чарапе, капе,
качкети, шешири, ципеле, патике, чизме, јапанке,
сандале, папуче.
(111) 72140
(210) Ж- 2016-809

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation), 250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.23; 02.09.25; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.04
(591) нијансе плаве, наранџаста.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за третирање
неуролошких поремећаја.
(111) 72141
(210) Ж- 2016-810
(531) 05.01.07; 05.01.10; 25.01.06; 26.01.02; 26.01.15;
26.01.19; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, светло плава, бела, тамно плава.
(511) Кл. 2: креозот за заштиту дрвета; средства за
заштиту дрвета; средства за заштиту од рђе и
труљења дрвета; средства за фиксирање боја за дрво;
уља намењена за заштиту дрвета.
Кл. 4:
дрвени брикети; дрвени опиљци за
потпаљивање ватре; огревно дрво.
Кл. 19: дрвна грађа; дрво, полупрерађено; прерађено
дрво; стругана дрвна грађа.
Кл. 40: обрада дрвета; коре дрвета; обрада дрвета [услуге
пилане]; пружање информација о преради дрвета.
(111) 72139
(210) Ж- 2016-772

(181) 04.05.2026.
(220) 04.05.2016.
(151) 28.02.2017.
(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA TRGOVINU PIN AN 2009 BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Јурија Гагарина 87/88, Београд, RS
(540)

(181) 10.05.2026.
(220) 10.05.2016.
(151) 01.03.2017.

(300) 86/897,019 04.02.2016. US.
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation), 250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 1
1000 Београд
(540)

CARING DEEPLY. CHANGING
LIVES.
(511) Кл. 42:
лекова.

развој фармацеутских препарата и

(111) 72142
(210) Ж- 2016-171

(181) 02.02.2026.
(220) 02.02.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) "ДЕС" д.о.о., Горњи Верушић 58,
24000 Суботица, RS

fardas
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(740) Слободан Димитријевић, Учитеља Милоша
Јанковића 2А, 11000 Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(111) 72143
(210) Ж- 2016-1075

(181) 14.06.2026.
(220) 14.06.2016.
(151) 01.03.2017.

(300) 014939854 18.12.2015. EM.
(732) FIL Limited, Pembroke Hall, 42 Crow Lane,
Pembroke HM 19, P.O. Box HM 670, Hamilton HMCX, BM
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд,
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.17; 27.05.19
(511) Кл. 11: апарати и инсталације за кување,
дестилатори, колоне за дестилацију, постројења за
дестилацију, апарати за дестилацију, дестилационе
коморе, решеткасти судови за дестилацију, славине
(вентили) за цеви.
Кл. 35:
оглашавање, всћење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови. рачуноводственокњиговодствени и послови контроле, саветодавни
послови у вези са порезом; послови рекламе и
пропаганде; анализе цена, пословне процене, помоћ у
пословном управљању, професионалне пословне
консултације, истраживања, испитивања, формирање
компјутерских база података, презентације роба,
економске
прогнозе,
пословне
експертизе,
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе, испитивање тржишта, тржишне
студије; комерцијални послови на остваривању
функције промета апарата и инсталација за кување,
дестилатора, колона за дестилацију, постројења за
дестилацију, апарата за дестилацију, дестилационих
комора, решеткастих судова за дестилацију, славина
(вентила) за цеви; услуге продаје и промета на велико и
мало, извоза апарата и инсталација за кување,
дестилатора, колона за дестилацију, постројења за
дестилацију, апарата за дестилацију, дестилационих
комора, решеткастих судова за дестилацију, сланина
(вентила) за цеви; услуге каталошке продаје робе;
услуге продаје путем интернета; директно оглашавање;
саветодавне пословне услуге и услуге пословног
менаџмента; услуге излагања робе; рекламне услуге;
маркетиншке и промотивне услуге, анализа и
истраживање
тржишта;
подстицајни
наградни
програми; услуге агенције за увоз и извоз; услуге
пружања информација, саветодавне услуге и услуге
консалтинга у вези са претходно наведеним услугама,
све обухваћено класом 35.
Кл. 37: поправљање, чишћење и поправка казана,
рестаурација апарата који су истрошени или
делимично
уништени,
нарочито
апарата
и
инсталација за кување, дестилатора, колона за
дестилацију, постројења за дестилацију, апарата за
дестилацију, дестилационих комора, решеткастих
судова за дестилацију, славина (вентила) за цеви.
Кл. 40: калаисање.
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(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава, бела.
(511) Кл. 36: финансијске услуге; услуге осигурања;
услуге инвестирања; међународни и домаћи
инвестициони фонд; услуге везане за управљање
дискреционим улагањем; саветодавне услуге у вези
са инвестицијама; заједнички фондови и услуге
везане за њих; пензије и услуге везане за њих;
посредовање у промету са хартијама од вредности и
услуге у вези са наведеним; банкарство и услуге у
вези са наведеним; фидуцијарни послови и услуге у
вези са наведеним; услуге везане за портфолија,
заједничке фондове, пензије и фидуцијарну управу;
финансијско управљање и планирање; финансијско
саветовање; кредитне услуге; услуге управљања
кредитима; услуге везане за инвестиционо
банкарство, корпоративне финансије и ризични
капитал; услуге приватног капитала; услуге везане за
некретнине; услуге улагања у неРретнине; осигурање
хартија од вредности; деривативне услуге и услуге
мењачнице; пружање информација, савета и
консултација у вези са хартијама од вредности,
финансијама и улагањима; услуге интерактивне базе
података у вези са хартијама од вредности,
финансијама и улагањима; услуге везане за кредитне
и дебитне картице; услуге плаћања; пружа ње
осигураних и неосигураних зајмова; услуге мењања
новца; процена антиквитета; посредовање брокерске услуге; услуге давања гаранција;
прикупљање прилога за добротворне фондове;
позајмљивање уз заложно обезбеђење; зајмови на
рате; банкарске хипотеке; услуге пословне
ликвидације; нотирање цена на берзи; убирање
најамнине; услуге финансијске анализе за предузећа;
пружање информација, савета и консултација у вези
са горе наведеним.
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(111) 72144
(210) Ж- 2016-735

(181) 26.04.2026.
(220) 26.04.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ
Cheiljedang Center, 330 Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(740) Реља Мирков, „Карановић & Николић“ ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2,
11000 Београд
(540)

PLANTBOTTLE
(511) Кл. 21: флаше (боце) за напитке , зачинске
додатке и храну.
(111) 72147
(210) Ж- 2016-1066

(531) 27.05.09; 27.05.10
(511) Кл. 31: aлге за људску или животињску
исхрану, храна за животиње, препарати за храњење
животиња, препарати за товљење стоке, производи за
подлоге за животиње, пића за кућне љубимце, храна
за птице, мекиње, храна за преживање за животиње,
отпади од дестилације за животињску исхрану,
бисквити за псе, препарати за живину носиље, рибље
брашно за исхрану животиња, сточна храна односно
храна за стоку, житарице за исхрану животиња,
уљасте погаче, храна за кућне љубимце, нус
производи прераде житарица за исхрану животиња
односно остаци од житарица за исхрану животиња,
стајска храна за животиње, храна за јачање
животиња.
(111) 72145
(210) Ж- 2016-847

(181) 13.05.2026.
(220) 13.05.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE
(740) Владан О. Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

SHAPING WHAT'S NEXT
(511)
Кл.
5:
фармацеутски
препарати.
Кл. 44:
пружање медицинских информација и
информација о здравственој заштити у вези са
програмима
подршке
пацијената;
пружање
медицинских информација и информација о
здравственој
заштити
у сврху унапређења
разумевања
фармацеутских
производа
и
медицинских третмана међу пружаоцима услуга
здравствене заштите, пацијентима, породицама
пацијената и у јавности; услуге здравствене заштите.
(111) 72146
(210) Ж- 2016-846
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(181) 13.05.2026.
(220) 13.05.2016.
(151) 01.03.2017.

(181) 13.06.2026.
(220) 13.06.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) DKH Retail Limited , Unit 60, The Runnings,
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска
7Л, 11000 Београд
(540)

SUPERDRY
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни;
парфимерија; освеживачи за тело у виду спреја;
купке за тело; спрејеви за тело; лосиони за тело; пене
за купање; гел за туширање; сјај за усне; балзам за
усне; етерична уља; козметика; производи за косу,
тело и кожу; тоалетни производи; лосиони за косу;
производи за бојење косе; шампони; балзами за косу;
производи за личну хигијену и негу лепоте; пасте за
зубе; дезодоранси за личну употребу; дезодоранси
против знојења; колоњска вода; препарати за после
бријања; производи који се наносе после бријања;
препарати за парфимисање ваздуха; производи за
негу ноктију; препарати за сунчање и за заштиту од
сунца; препарати за бријање; производи за
депилацију; лосиони, гелови, креме и пене за тело;
гелови, креме и пене за косу; мириси за тело и
мирисни препарати; препарати за негу коже;
препарати за чишћење и полирање кожних
производа.
Кл. 9: оптички апарати и инструменти; наочаре за
сунце; спортске наочаре; наочаре; наочаре за
скијање; кутије, узице и ланчићи за наочаре за сунце,
наочаре, наочаре за скијање и спортске наочаре;
кутије за контактна сочива; торбе за лаптоп
рачунаре; торбе и футроле за личне дигиталне
помоћнике (ПДА уређаје), електронске организаторе,
таблет рачунаре и електронске уређаје за читање (ебоок уређаје); рачунарски хардвер; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
фотографски
апарати
и
инструменти;
телекомуникациони
апарати
и
инструменти;
телефони; мобилни телефони; паметни (смарт)
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телефони; МП3 плејери и други дигитални аудио и
видео плејери, фотографске камере и камкодери;
заштитне фолије, футроле, навлаке, торбице и
држачи за телефоне, паметне телефоне, мобилне
телефоне, уређаје за сателитску навигацију, МП3
плејере и друге дигиталне аудио и видео плејере,
фотографске камере и камкодере; делови и опрема за
телефоне, паметне телефоне, мобилне телефоне,
уређаје за сателитску навигацију, МП3 плејере и
друге дигиталне аудио и видео плејере, фотографске
камере и камкодере; хендсфри уређаји за телефоне;
бежичне
слушалице;
слушалице;
звучници;
микрофони; радио апарати; пуњачи; апарати за
повезивање и пуњење преносивих и ручних
дигиталних електронских уређаја; магнетни носачи
података, дискови за снимање; ЦД дискови, ДВД
дискови; меморијске картице; кодиране картице,
магнетне; прслуци за спасавање; спортски штитници
за уста; ронилачка одела; ронилачка опрема и
апарати; заштитне кациге за спорт; шлемови;
наочаре за пливање; музички аудио снимци који се
могу преузимати; играни филмови и видео снимци са
музичким, авантуристичким и/или анимираним
садржајем; пројектни екрани; џепни калкулатори;
делови и опрема за сву наведену робу.
Кл. 10: бандажне траке, наиме, атлетска трака.
Кл. 12: бицикли; ручке волана за бицикле; сирене за
бицикле; аларми за бицикле; гуме за бицикле; носачи
за бицикле; педале за бицикле; седишта за бицикле;
рамови за бицикле; седла за бицикле; звона за
бицикле; жбице за бицикле; кочнице за бицикле;
волани за бицикле; ланци за бицикле; торбе и кутије
прилагођене за бицикле; делови и опрема за сву
наведену робу.
Кл. 14: накит; имитација накита; драго камење;
часовничарски и хронометријски инструменти;
часовници; каишеви за сатове; наруквице за сатове;
кућишта за ручне сатове; сатови; делови и додатна
опрема за сву наведену робу.
Кл. 16: накит; имитација накита; драго камење;
часовничарски и хронометријски инструменти;
часовници; каишеви за сатове; наруквице за сатове;
кућишта за ручне сатове; сатови; делови и додатна
опрема за сву наведену робу. Хартија; картон;
марамице, тоалет папир, папирне марамице за
уклањање шминке, папирићи за упијање вишка
себума/масноће са лица; папирни убруси, папирне
салвете; подметачи за сто и подметачи за чаше од
папира или картона; папир за паковање, папир за
увијање и материјали за паковање; кесе и коверте;
упијајућа хартија; столњаци од папира; натписи од
папира или картона; метални врх за индексне карте;
пакети папира; бележнице; џепне бележнице;
роковници; фасцикле; блокови за писање, листићи за
белешке, папир за писање; блокови (канцеларијски
материјал); папир за цртање; несесери са прибором
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за писање; карте; папир за копирање; листови
папира, држачи за листове папира; личне агенде;
фасцикле за личне агенде; лични планери; футроле за
личне агенде; футроле за личне планере;
телефонскиименици и адресари; књиге за аутограме;
албуми; индексне карте; украси и декорације од
папира и/или картона; папирне марамице; кутије од
картона или папира; перфорирани папир за
регистратор; књиговезачки материјал; фотографије;
фото албуми; постоља за фотографије; лепак за
папир или употребу у домаћинству; пасте и лепила
за папир или употребу у домаћинству; гумиране
траке; лепљиве траке и носачи лепљивих трака;
секачи за лепљиве траке; пластични материјали за
паковање, наиме, пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; кесе [коверте, врећице] од
папира или пластике, за паковање; штампарска
слова; клишеи; штампане ствари; календари; књиге,
књижице, каталози, периодичне публикације,
штампане публикације, стрипови, новине и
часописи; памфлети, билтени; разгледнице, честитке;
постери; инструменти за писање; хемијске оловке,
оловке, налив пера, хемијске оловке са куглицом;
врхови за налив пера; држачи за хемијске оловке;
држачи за оловке; улошци и патрони за хемијске
оловке и инструменте за писање; графитне мине за
оловке; кутијице за графитне мине за оловке; оловке
у боји, крејони; фломастери; пернице и футроле за
хемијске оловке и оловке од тврдог или меког
материјала; зарезачи за оловке; машине за оштрење
оловака; канцеларијски реквизити; гумени печати;
печати и штамбиљи; јастучићи за печате; јастучићи
за мастило; ногаре за сликаре (штафелаји); сликарско
платно; мастила; водене боје за уметнике; слике;
графичке репродукције, портрети; литографије;
канцеларијски материјал, канцеларијски прибор;
спајалице; притискачи за папир; рајснадле,
шпенадле; пастелне бојице; посуде и сталци за
писма; држачи за писма; отварачи за писма;
материјал за цртање, табле оловке и инструменти;
албуми за маркице и кованице; подупирачи за књиге;
обележивачи за књиге; маркери за књиге; касете,
ормани, за канцеларије; кутије за документа;
преносиве торбе за документа; посуде за документа;
креда за писање, школске табле, постер табле;
гумице (еластичне траке); шаблони; производи за
брисање, брисачи, течности за брисање; корективна
течност (канцеларијски реквизит); партитуре; беле
писаће табле; бојанке; фасцикле са полумеханизмом;
лењири; подлоге за писање за радни сто; клипсе;
хефталице; знакови упозорења, од папира или
картона; класери; држачи и кутије за печате и
штамбиље; ше стари за цртање; фасцикле за списе;
фасцикле; регистратори; фасцикле за папир;
прозирне фолије за папир; аташе мапе; налепнице,
које нису од текстила; мапе; музичке честитке;
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апарати за уништавање, резање, папира (за
канцеларијску употребу); поштанске марке; чиоде
као канцеларијски материјал; улазнице; корице;
четкице за писање; креда за писање; мале табле за
писање; резачи папира (канцеларијски реквизити) ;
мустре (шеме за вез); ножеви за папир
(канцеларијски
реквизити);
налепнице
(канцеларијски прибор), самолепљиве штампане
налепнице, налепнице за аутомобиле, налепнице за
прозор,
папирне
налепнице
[декалкоманије],
пластичне
налепнице
[декалкоманије],
декалкоманије; материјали за цртеже који се
копирају на подлогу; спајалице за новац; футроле за
пасош; футроле за чековне књижице; омоти за
књиге, корице књига, етикете; етикете за
обележавање књига, футроле за лаптоп рачунаре
направљене од папирних материјала.
Кл. 18: торбе; ручне торбе; рамене торбе; тоалетне
торбице; торбе за опрему; руксаци; спортске торбе;
торбе за теретану; торбе за плажу; мале торбице са
дугим каишем преко груди; торбе које се носе на
куковима; торбе са каишем преко груди; путне
торбе; пртљаг; новчаници; женске ташне; футроле за
кључеве (од коже); кишобрани; сунцобрани; кожа и
имитација коже; торбе од коже и имитације коже;
новчаници од коже и имитације коже; женске ташне
од коже и имитације коже; траке и појасеви од коже
и имитације коже; футроле од коже и имитације
коже; кесе од коже и имитације коже; ручне торбе од
коже и имитације коже; новчаници за кредитне
картице од коже и имитације коже; каишеви од коже
и имитације коже; футроле за кредитне картице од
коже и имитације коже; ознаке за пртљаг од коже и
имитације коже; држачи за картице од коже и
имитације коже; путне торбе за одећу од коже и
имитације коже; торбе за шминку од коже и
имитације коже; путни комплети од коже и
имитације коже; торбе за одела; актовке и актен
ташне; несесери; козметичке торбице.
Кл. 25: одећа; свакодневна одећа; формална одећа;
одећа за мотоциклисте; спортска одећа; одећа за
рекреацију; дуксерице са капуљачом; дуксерице;
штампане мајице; мајице; мајице са крагном (поло
мајице); мајице са кратким и дугим рукавима;
кошуље; шортсеви; широки шортсеви; мајице са
дугим рукавима; мајице за рагби; штампане и везене
дуксерице; кардигани; пуловери; мајице на
рајсфершлус; тренерке; панталоне; фармерке;
плетена одећа; џемпери; флис дуксерице; хаљине;
сукње; горњи делови (топови); џепови за одећу;
одвојиви оковратници; постављене и непостављене
јакне; јакне; капути; кишни мантили; одећа од коже
и имитације коже; кожне јакне; јакне импрегниране
воском; војнички блејзери; мантили; перјани
прслуци; ланене јакне; јакне за скијање; виндјакне;
војничке јакне; кратке јакне; кабанице; одела;
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прслуци; кравате; хеланке; чарапе; шалови;
рукавице; одећа за купање; одећа за роњење;
каишеви; доње рубље; подсукње; мушке боксерице;
гаће; одећа за спавање; пиџаме; баде мантили; кућни
мантили; обућа; сандале; ципеле за плажу; јапанке;
платнене патике; чизме; патике за вежбање; чизме за
скијање; патике; спортске ципеле; ципеле; кожне
ципеле; папуче; покривала за главу; шешири; капе;
бандана мараме; плетене капе.
Кл. 26: апликације, које нису од текстила, за
украшавање одеће које се лепе топлотом.
Кл. 28: aпарати и опрема за игре; лопте за спорт;
палице; рекети; уређаји за гимнастику; артикли за
играње голфа; штапови за голф; ексерчићи на које се
спушта и са којих се испуцава лоптица за голф (тее);
кишобрани за голф; спортски артикли и опрема;
степеник за аеробик; тегови за вежбање; металне
шипке за тегове; опрема за стреличарство;
бандажери за руке; заштитни јастучићи за употребу у
спорту; заштитни јастучићи за лактове, колена и
ручне зглобове; кошаркашке табле; опрема за
бадминтон; бејзбол палице; бејзбол рукавице;
планинарска опрема; хокејашки штапови; штапови за
хокеј на леду; хокејашке лоптице и пакови;
клизаљке; штитници за клизаљке; ролери; ролшуе;
рекети за тенис; каишеви и ремени за даске за
бодyбоард; ремени за даске за сурфовање; даске за
бодyбоард; скејтбордови; лонгбордови; даске за
скијанке (сноwбоард); скије; патике за трчање;
конопац за прескакање; боксерске рукавице;
струњаче за јогу; струњаче за вежбање; хула хопови;
тегови; вијаче за прескакање; лопте за пилатес;
канапи за скакање; медицинске лопте (медицинке);
еластичне траке за вежбање; даске за сурф; торбе за
спортске артикле; торбе за голф; торбе за скијање;
торбе за куглање; торбе за палице за бејзбол; торбе
за риболов; торбе за скејтбордове; торбе за штапове
за хокеј; торбе за палице за крикет; торбе за чизме са
крампонима које се користе у спорту; торбе за
рекете; торбе за даске за сурфовање; торбе за даске
за скијање (сновборд); торбе за скијашке чизме;
торбе за чизме за вожњу даске за скијање (сновборд);
торбе за скијашку опрему; лопте за игре; пумпе за
лопте посебно прилагођене за пумпање лопти за
игру; торбе посебно прилагођене за ручне видео
игрице; торбе за скејтборд; навлаке посебно
дизајниране за скије; лопте; лоптице за голф;
кошаркашке лопте; лопте за бејзбол; лопте за
фудбал; лопте за амерички фудбал; лопте за рагби;
лопте за нетбалл; тениске лоптице; лопте за
вежбање; лопте за плажу; лопте за спорт; опрема за
билијар; игре на табли; торбе за куглање; даске за
бодyсурфинг; даске за бодyбоард; апарати за
вежбање; опрема за вежбање; карташке игре;
футроле прилагођене за спортске артикле; футроле
за скије; футроле за ношење скија за воду; футроле
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Ж
за даске за скијање (сновборд); футроле за рекете;
футроле за опрему за крикет; футроле за бицикле;
футроле за голф; футроле за скије; футроле за
скијање на дасци (сновборд); футроле за скијашке
чизме; футроле за чизме за сноwбоард; футроле за
скијашку опрему; пикадо; табле за пикадо; рукавице
за спорт; рукавице за скијање на води; рукавице за
трчање; рукавице за фудбал; рукавице за бејзбол;
рукавице за куглање; рукавице за дизање тегова;
рукавице
за
голф;
рукавице
за
скијање;
бициклистичке рукавице; апарати за гимнастику;
апарати за унутрашње фитнес тренинге; траке за
трчање; машине за трчање; машине за дизање тегова;
опрема за вежбање са теговима; ручни тегови;
машине за фитнес; гирје; медицинске лопте
(медицинке); машине за веслање; машине за крос
тренинг; елиптичне машине за тренинг; собни
бицикли за вежбање; машине за пилатес; опрема за
тренинг суспензије; играчке на надувавање; даске за
китебоард; опрема за китебоард, наиме, канапи за
змај, змајеви, везови за стопала, ремење за
китебоард; штитници за колена за атлетску употребу;
штапови за лакрос; мреже за спортове; карте за игру;
рекети за бадминтон; рекети за тенис; штитници за
потколенице за атлетску употребу; скејтбордови;
клизаљке; ролшуе; ролери; скије; даске за скијање;
опрема за пливање наиме даске за пливање и пераја;
тенис рекети за тенис и навлаке; даске за
веикбординг; скије за воду; опрема за јогу, наиме,
блокови и каишеви; ремени за даске за сурфовање;
восак за даске за сурфовање; одбојкашке лопте;
даске за једрење; опрема за једрење на дасци, наиме
даска, једро, везови за стопала и пераја; ремење за
даске за једрење; даске за веслање на којима се стоји;
атлетски заштитни јастучићи за лактове, колена и
ручне зглобове; везови за даску за скијање
(сноwбоард); спортска опрема за бокс и борилачке
вештине; вреће за ударање; ремење за употребу у
спорту.
Кл. 35:
управљање малопродајним радњама;
стављање на једно место, у корист других,
козметичке робе, тоалетних препарата, оптичких
апарата и инструмената, наочара, наочара за сунце,
кутија за наочаре, кутија за наочаре за сунце,
футрола и држача, торбица за мобилне телефоне,
накита, прстења (накит), минђуша, наруквица
(накит), наруквица, амајлија (накит), брошева
(накит), огрлица (накит), сатова, зидних сатова,
кључева, кутија од драгоценог метала, предмета за
канцеларијску употребу, личних агенди, свезака,
налепница (канцеларијски материјал), ручних торби,
вечерњих торбица, путних торби, торби (за одевне
предмете) за путовања, кофера, руксака, торби за
плаже, торби за куповину, спортских торби, торбица
за шминку, торбица за тоалетне предмете, торбица за
козметику, торби за лап топове, ташни, џепних
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новчаника, торбица за кључеве (кожна галантерија),
кишобрана, одеће, обуће, покривала за главу, капута,
јакни (одећа), кишних мантила, одела, хаљина,
џемпера, плетених одевних предмета (одећа), блуза,
кошуља, мајица, кардигана, панталона, сукњи, џинса,
шорцева, купаћих костима, веша, капа (покривала за
главу), трака за косу (одећа), беретки, шалова,
рукавица са прстима (одећа), рукавица, каишева
(одећа), ципела, чизми, омогућавајући купцима
пригодно разгледање и куповину ове робе у
малопродајној радњи, путем каталога, наручивањем,
путем каталога у смислу телекомуникационим путем
или преко интернет стране; малопродајне услуге у
вези
са
продајом
компјутерских хардвера,
компјутерских софтвера, МП3 и других дигиталних
формата, аудио и видео уређаја, делова и опреме за
мобилне телефоне, камера и видео камера,
слушалица, звучника, ЦДа ДВДјева, меморијских
картица, дигиталних уређаја за чување података,
омогућавајући купцима пригодно разгледање и
куповину ове робе у малопродајној радњи, путем
каталога, наручивањем, путем каталога у смислу
телекомуникационим путем или преко интернет
стране; организовање, спровођење и супервизија
шема лојалности, бонуса и подстицаја; услуге
велепродаје козметичке робе, тоалетних препарата,
оптичких апарата и инструмената, наочара, наочара
за сунце, кутија за наочаре, кутија за наочаре за
сунце, футрола и држача, торбица за мобилне
телефоне, накита, прстења (накит), минђуша,
наруквица (накит), наруквица, амајлија (накит),
брошева (накит), огрлица (накит), сатова, зидних
сатова, кључева, кутија од драгоценог метала,
предмета за канцеларијску употребу, личних агенди,
свезака, налепница (канцеларијски материјал),
ручних торби, вечерњих торбица, путних торби,
торби (за одевне предмете) за путовања, кофера,
руксака, торби за плаже, торби за куповину,
спортских торби, торбица за шминку, торбица за
тоалетне предмете, торбица за козметику, торби за
лап топове, ташни, џепних новчаника, торбица за
кључеве (кожна галантерија), кишобрана, одеће,
обуће, покривала за главу, капута, јакни (одећа),
кишних мантила, одела, хаљина, џемпера, плетених
одевних предмета (одећа), блуза, кошуља, мајица,
кардигана, панталона, сукњи, џинса, шорцева,
купаћих костима, веша, капа (покривала за главу),
трака за косу (одећа), беретки, шалова, рукавица са
прстима (одећа), рукавица, каишева (одећа), ципела,
чизми;
оглашавање;
услуге
саветовања,
информисања и консултација у вези горе наведених
услуга; организовање модних ревија у промотивне
сврхе.
Кл. 41: организовање модних ревија за забавне
сврхе.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(111) 72148
(210) Ж- 2016-1067

(181) 13.06.2026.
(220) 13.06.2016.
(151) 01.03.2017.
(732) DKH Retail Limited , Unit 60, The Runnings,
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска
7Л, 11000 Београд
(540)

SUPERDRYSTORE
(511) Кл. 35: управљање малопродајним радњама;
стављање на једно место, у корист других,
козметичке робе, тоалетних препарата, оптичких
апарата и инструмената, наочара, наочара за сунце,
кутија за наочаре, кутија за наочаре за сунце,
футрола и држача, торбица за мобилне телефоне,
накита, прстења (накит), минђуша, наруквица
(накит), наруквица, амајлија (накит), брошева
(накит), огрлица (накит), сатова, зидних сатова,
кључева, кутија од драгоценог метала, предмета за
канцеларијску употребу, личних агенди, свезака,
налепница (канцеларијски материјал), ручних торби,
вечерњих торбица, путних торби, торби (за одевне
предмете) за путовања, кофера, руксака, торби за
плаже, торби за куповину, спортских торби, торбица
за шминку, торбица за тоалетне предмете, торбица за
козметику, торби за лап топове, ташни, џепних
новчаника, торбица за кључеве (кожна галантерија),
кишобрана, одеће, обуће, покривала за главу, капута,
јакни (одећа), кишних мантила, одела, хаљина,
џемпера, плетених одевних предмета (одећа), блуза,
кошуља, мајица, кардигана, панталона, сукњи, џинса,
шорцева, купаћих костима, веша, капа (покривала за
главу), трака за косу (одећа), беретки, шалова,
рукавица са прстима (одећа), рукавица, каишева
(одећа), ципела, чизми, омогућавајући купцима
пригодно разгледање и куповину ове робе у
малопродајној радњи, путем каталога, наручивањем,
путем каталога у смислу телекомуникационим путем
или преко интернет стране; малопродајне услуге у
вези
са
продајом
компјутерских хардвера,
компјутерских софтвера, МП3 и других дигиталних
формата, аудио и видео уређаја, делова и опреме за
мобилне телефоне, камера и видео камера,
слушалица, звучника, ЦДа, ДВДјева, меморијских
картица, дигиталних уређаја за чување података,
омогућавајући купцима пригодно разгледање и
куповину ове робе у малопродајној радњи, путем
каталога, наручивањем, путем каталога у смислу
телекомуникационим путем или преко интернет
стране; организовање, спровођење и супервизија
шема лојалности, бонуса и подстицаја; услуге
велепродаје козметичке робе, тоалетних препарата,
оптичких апарата и инструмената, наочара, наочара
за сунце, кутија за наочаре, кутија за наочаре за
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сунце, футрола и држача, торбица за мобилне
телефоне, накита, прстења (накит), минђуша,
наруквица (накит), наруквица, амајлија (накит),
брошева (накит), огрлица (накит), сатова, зидних
сатова, кључева, кутија од драгоценог метала,
предмета за канцеларијску употребу, личних агенди,
свезака, налепница (канцеларијски материјал),
ручних торби, вечерњих торбица, путних торби,
торби (за одевне предмете) за путовања, кофера,
руксака, торби за плаже, торби за куповину,
спортских торби, торбица за шминку, торбица за
тоалетне предмете, торбица за козметику, торби за
лап топове, ташни, џепних новчаника, торбица за
кључеве (кожна галантерија), кишобрана, одеће,
обуће, покривала за главу, капута, јакни (одећа),
кишних мантила, одела, хаљина, џемпера, плетених
одевних предмета (одећа), блуза, кошуља, мајица,
кардигана, панталона, сукњи, џинса, шорцева,
купаћих костима, веша, капа (покривала за главу),
трака за косу (одећа), беретки, шалова, рукавица са
прстима (о дећа), рукавица, каишева (одећа), ципела,
чизми;
оглашавање;
услуге
саветовања,
информисања и консултација у вези горе наведених
услуга; организовање модних ревија у промотивне
сврхе.
(111) 72149
(210) Ж- 2016-966

(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) DELHAIZE SERBIA doo Beograd, Јурија
Гагарина 14, Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 03.13.05; 05.07.14; 09.01.09; 09.01.10;
25.01.19; 25.01.25; 28.05.00; 29.01.01
(591) плава, бела, црвена, жута, црна.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72150
(210) Ж- 2016-967

(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 02.03.2017.
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(531) 02.09.01; 05.07.14; 09.01.09; 09.01.10; 25.01.19;
25.01.25; 28.05.00; 29.01.01
(591) плава, бела, црвена, жута, црна.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72153
(210) Ж- 2016-970

(531) 02.09.01; 05.07.15; 09.01.09; 09.01.10; 25.01.19;
25.01.25; 28.05.00; 29.01.01
(591) плава, бела, црвена, жута, црна.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72151
(210) Ж- 2016-968

(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) DELHAIZE SERBIA doo Beograd,
Јурија Гагарина 14, Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.21; 09.01.09; 09.01.10; 25.01.19;
25.01.25; 28.05.00; 29.01.01
(591) плава, бела, црвена, жута, црна.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72152
(210) Ж- 2016-969

(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) DELHAIZE SERBIA doo Beograd,
Јурија Гагарина 14, Нови Београд, RS
(540)
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(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) DELHAIZE SERBIA doo Beograd, Јурија
Гагарина 14, Нови Београд, RS
(540)

(531) 25.01.25; 26.13.25; 28.05.00
(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:
пољопривредни, вртларски и шумски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
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. 33: алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72154
(210) Ж- 2016-952

(181) 26.05.2026.
(220) 26.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) Philip Morris Operations a.d., Bulevar 12.
februar 74, 18000 Niš, RS
(740) Драгомир Којић, "Карановић&Николић" ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)
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(531) 02.03.04; 02.03.23; 05.03.01; 19.03.03; 25.01.25;
26.11.07; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02
(591) црна, бела, црвена, тамно црвена, златна.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе,
дуван за увијање цигарета, дуван за луле, дуван за
жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у
праху); замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
паљење; електронски уређаји и њихови делови који
се користе за паљење цигарета или дувана како би
испустили аеросоли за инхалацију, које садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче,
укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтери за цигарете, кутије за дуван, табакере
(кутије за цигарете), пепељаре, луле, ручни апарати и
справице за увијање цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 72155
(210) Ж- 2016-950

(181) 26.05.2026.
(220) 26.05.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) Philip Morris Operations a.d., Bulevar 12.
februar 74, 18000 Niš, RS
(740) Драгомир Којић, "Карановић&Николић" ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 02.03.04; 02.03.23; 05.03.01; 25.01.25; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи;
укључујући
цигаре,
цигарете,
цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван за
луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек;
снус (дуван у праху); замена за дуван (за
немедицинску употребу); електронске цигарете;
дувански производи за паљење; електронски уређаји
и њихови делови који се користе за паљење цигарета
или дувана како би испустили аеросоли за
инхалацију, које садржи никотин; течни раствори
никотина за употребу у електронским цигаретама;
артикли за пушаче, укључујући папир за цигарете,
тубе за цигарете, филтери за цигарете, кутије за
дуван, табакере (кутије за цигарете), пепељаре, луле,
ручни апарати и справице за увијање цигарета,
упаљачи; шибице.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 72156
(210) Ж- 2016-274

(181) 24.02.2026.
(220) 24.02.2016.
(151) 02.03.2017.
(732) YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS
CO., LTD., NO.7, CHANGBAISHAN ROAD,
YANTAI ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA, SHANDONG PROVINCE, CN
(740) Адвокат Ненад Алексић , Василија Ивановића 12,
11000 Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.15.01; 27.05.01; 28.03.00
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу; агенси за
ослобађање лека у облику капсула које обезбеђују
контролисано ослобађање активних састојака за
широк спектар лекова; агенси за ослобађање лека у
облику прашкова који обезбеђују контролисано
ослобађање активних састојака за широк спектар
лекова; агенси за ослобађање лека у облику таблета
које обезбеђују контролисано ослобађање активних
састојака за широк спектар лекова; хондроитински
препарати; хемијски препарати за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинску употребу; лекови за медицинску
употребу; витамински препарати; фармацеутски
препарати;
капсуле
за
лекове;
хемијскофармацеутрски препарати; хемијски препарати за
фармацеутску употребу.
(111) 72157
(210) Ж- 2016-1086

(181) 16.06.2026.
(220) 16.06.2016.
(151) 03.03.2017.
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,, WillmarSchwabe-Straße 4 , 76227 Karlsruhe, DE
(740) Бојан Б. Шундерић, Палмотићева 16а,
11000 Београд
(540)

Influnasal
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински 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.
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Ж
(111) 72158
(210) Ж- 2016-1021

(181) 03.06.2026.
(220) 03.06.2016.
(151) 03.03.2017.
(732) Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR
DOO Бачка Паланка, Новосадски пут 9, Бачка
Паланка, RS
(540)

(740) Адвокатско ортачко друштво "Бојовић &
Партнерс", Француска улица бр. 27, Београд
(540)

Frulatte
(511) Кл. 29:
млеко и млечни
Кл. 32: воћни напици и воћни сокови.

производи.

(111) 72159
(210) Ж- 2016-925

(181) 19.05.2026.
(220) 19.05.2016.
(151) 06.03.2017.
(732) Радослав Веселиновић, Стојана Новаковића
бр. 124, Шабац, RS
(540)

GP450
(511) Кл. 9: регистар касе; софтвер који се може
скидати; апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати.
Кл. 35: маркетинг.
Кл. 42:
електронско похрањивање података;
изнајмљивање рачунарског софтвера.
(111) 72160
(210) Ж- 2016-507

(181) 22.03.2026.
(220) 22.03.2016.
(151) 06.03.2017.
(732) PUZZLE TEXTIL ZANATSKO
TRGOVINSKA RADNJA, Карађорђева 43/8,
Панчево, RS
(540)

(531) 26.03.01; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.07
(591) црна, бела.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре; метални
грађевински
материјали;
металне
преносиве
конструкције; материјали од метала за железничке шине;
неелектрични каблови и жице од обичног метала,
браварски производи, мали метални гвожђарски
производи; цевчице и цеви од метала; сефови; руде.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи.
Кл. 16:
штампани материјал (висока штампа);
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
штампани роковници; врећице (коверте, кесе) од
папира или пластике, за паковање; кутије од картона
или хартије; налепнице, које нису од текстила;
налепнице (канцеларијски прибор).
Кл. 17: гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и
производи направљени од ових материјала, наиме
торбе (коверте и кесе), од гуме, за паковање;
полупрерађени пластични производи који се користе
у производњи; материјали за непропусно затварање,
заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви.
(111) 72162
(210) Ж- 2016-491

(531) 27.05.01; 27.05.09
(591) црна, бела.
(511) 25: чарапе.
(181) 21.03.2026.
(220) 21.03.2016.
(151) 06.03.2017.
(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za
trgovinu Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8,
Панчево, RS

(181) 21.03.2026.
(220) 21.03.2016.
(151) 06.03.2017.
(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za
trgovinu Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8,
Панчево, RS
(740) Адвокатско ортачко друштво "Бојовић &
Партнерс", Француска улица бр. 27, Београд
(540)

(111) 72161
(210) Ж- 2016-490
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(531) 26.03.01; 27.05.04; 27.05.17
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
метални грађевински материјали; металне преносиве
конструкције; материјали од метала за железничке
ЗИС / RS / IPO
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шине; неелектрични каблови и жице од обичног
метала, браварски производи, мали метални
гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала;
сефови; руде.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи.
Кл. 16:
штампани материјал (висока штампа);
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
штампани роковници; врећице (коверте, кесе) од
папира или пластике, за паковање; кутије од картона
или хартије; налепнице, које нису од текстила;
налепнице (канцеларијски прибор).
Кл. 17: гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и
производи направљени од ових материјала, наиме
торбе [коверте и кесе], од гуме, за паковање;
полупрерађени пластични производи који се користе
у производњи; материјали за непропусно затварање,
заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви.
(111) 72163
(210) Ж- 2016-1080

(181) 15.06.2026.
(220) 15.06.2016.
(151) 07.03.2017.
(732) Cipla Limited, Cipla House, Peninsula Business
Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai
Maharashtra 400 013, IN
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд,
(540)

OSPERTUS
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски производи
за лечење ресоираторних поремећаја.
Кл. 10:
медицинска средства за лечење
респираторних поремећаја.
(111) 72164
(210) Ж- 2016-1088

(181) 17.06.2026.
(220) 17.06.2016.
(151) 07.03.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, A Delaware
Corporation, 300 Park Avenue , New York, N.Y.
10022, US
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља Ђ.
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(732) WISH VITA DOO, Улица Николе Спасића 3,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 14: наруквице, амајлије од племенитих
метала или обложене њима (накит) венчано прстење,
врхови од племенитих метала за боло кравате,
дијаманти, драго и полудраго камење, драго камење,
драго камење за накит, драгоцени и полудрагоцени
драгуљи, драгоцени метали и њихове легуре,
драгоцени накит, дугмад за манжетне од полудрагих
метала, дугмад за манжетне, златне нити (накит),
злато, злато необрађено или полуобрађено, игле за
кравате од племенитих метала, идентификацијске
наруквице (накит), крстови (накит), ланци од
племенитих метала за наруквице, ланчићи за чланак
на нози, ланчићи као накит, ланчићи (накит) легуре
злата, легуре од племенитих метала, легуре сребра,
медаљони (накит), минђуше, минђуше на увлачење,
минђуше на штипаљку, накит, накит драго камење,
накит за главу, накит за пирсинг на телу, накит
обложен племенитим металима, наруквице од
племенитих метала, нити од племенитих метала,
накит, огрлице од племенитих метала, привесци за
ланчиће, прстење (накит) украсне игле од
племенитих метала.
(111) 72166
(210) Ж- 2015-1945

(181) 02.12.2025.
(220) 02.12.2015.
(151) 08.03.2017.
(732) EUROCONFORT d.o.o., Аутопут за Нови Сад
244Б, 11080 Земун, RS
(540)

AJAX OPTIMAL 7
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
(111) 72165
(210) Ж- 2016-470

ЗИС / RS / IPO

(181) 17.03.2026.
(220) 17.03.2016.
(151) 08.03.2017.

(531) 02.09.19; 03.07.19; 26.11.12; 27.03.01; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.13
(591) сива, бела, зелена.
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Ж
(511) 16: папир, картон, картонска амбалажа,
лепљиве траке, штампане ствари, канцеларијски
материјал.
25: обућа.
(111) 72167
(210) Ж- 2016-896

(181) 18.05.2026.
(220) 18.05.2016.
(151) 08.03.2017.

(732) SOLO -MBM DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Народног фронта бр. 23, 21000 Нови Сад, RS
(540)

телефонски комплети; телефонски апарати; флопи
дискови;
компјутерска
периферна
опрема;
компјутерски софтвер, снимљени; микропроцесори;
монитори (компјутерска опрема); миш (опрема за
обраду података); штампачи (принтери) за употребу
са компјутерима; процесори; скенери (опрема за
обраду података); диск драјв за компјутере; нотебоок
компјутери; видео телефони; подлоге (за миш);
комплети за телефоне, слободни; слушалице; додаци
за телефоне (hands free), УСБ уређаји; ГПС уређаји,
за систем глобалног позиционирања, навигације;
траке за мобилне телефоне; лаптоп рачунари;
заштитне маске за мобилне телефоне.
Кл. 37: инсталирање и поправка телефона.
(111) 72169
(210) Ж- 2016-899

(531) 27.01.01; 28.05.00; 29.01.07
(591) црна, зелена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуте, 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,
саге, замене 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. 31:
пољопривредни, вртларски и шумски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
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 плћа, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(181) 19.05.2026.
(220) 19.05.2016.
(151) 08.03.2017.
(732) CellCom LLC, 25 Greystone Manor, Lewes,
DE19958, US
(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

(181) 19.05.2026.
(220) 19.05.2016.
(151) 08.03.2017.
(732) BELE DOO, Јурија Гагарина 89, локал 128,
Београд, Нови Београд, RS
(540)

BELE
(511) Кл. 25: одећа, обућа и покривала за главу.
(111) 72170
(210) Ж- 2016-939

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 09.03.2017.
(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.,
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and Technology
Park, Tianjin, CN
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 72168
(210) Ж- 2016-897

(531) 26.01.17; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, бела, наранџаста.
(511) Кл. 9: телефонски пријемници; компјутери;
снимљени програми за компјутере; радио122

(531) 24.11.25; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21
(511) Кл. 7: пољопривредне машине; машине за
жетву; машине за сетву; жетелице и вршилице;
моторни култиватори; машине за бушење; ваљкови
за путеве; багери; апарати за руковање утоваром и
истоваром; дизалице.
Кл. 12: електрична возила; вагони; аутомобили;
каросерије за возила; поклопци за агрегате за возила
(хаубе); моторцикли; трактори; каравани (покретне
кућице); трикцикли; мопеди.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(111) 72171
(210) Ж- 2016-941

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 09.03.2017.
(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.,
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and Technology
Park, Tianjin, CN
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 03.07.05; 03.07.24; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.01;
27.05.21
(511) Кл. 7: пољопривредне машине; машине за
жетву; машине за сетву; жетелице и вршилице;
моторни култиватори; машине за бушење; ваљкови
за путеве; багери; апарати за руковање утоваром и
истоваром; дизалице.
Кл. 9: спојнице, као опрема за обраду података;
блинкери (сигнална светла); аутоматски осигурачи
(тзв. телеруптери); апарати за мерење растојања;
компаси за усмеравање; интергисана кола; штампане
плоче; електрични контролни панели; транспондери;
апарати за паљење (покретање), електрични и за
паљење са даљине.
(111) 72172
(210) Ж- 2016-49

(181) 13.01.2026.
(220) 13.01.2016.
(151) 09.03.2017.

(300) 86692674 14.07.2015. US.
(732) Harman International Industries, Incorporated,
8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01
(511) Кл. 9: Право првенства по основу УС пријаве
број 866692674 од 14.7.2015.:оперативни софтвер за
уграђене уређаје; рачунарски фирмвер за програме
оперативног система за произвођаче оригиналне
опреме; унапред снимљени дигитални медији који
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Ж
садрже софтвер за обраду података; горе наведена
роба која не укључује пријемничке нити
преносничке модуле ни било коју робу која се
користи у пријемничким или преносничким
модулима; рачунари и рачунарске периферије;
програми за управљање рачунаром, унапред
снимљени; комплетна линија производа за звучне
системе, наиме, апарати и инструменти за снимање,
пренос, пријем, обраду, претраживање, репродукцију
и манипулацију звука и/или звучних сигнала и
ефеката, процесори сигнала, појачала, струјна
појачала, оптички читачи медија, еквилајзери,
микрофони, педале са звучним ефектима за музичке
инструменте, мрежни уређаји, наиме, рачунарски
софтвер за даљинско управљање једним или више
аудио уређаја, наиме, микрофона, миксета, појачала,
процесора сигнала и звучника а који се користи за
управљање и подешавање наведених аудио
производа, електронских апарата за звучне ефекте,
миксер конзола, студијских мастер миксета које се
користе за снимање звука, електронских апарата за
снимање музике, наиме, педала са ефектима за
музичке уређаје, апарата за прилагођавање звука за
употребу са музичким инструментима за стварање и
репродукцију разног звука, појачала звука за музичке
инструменте и њихових делова и додатака, апарата
за појачавање и/или репродукцију звука у виду
процесора за бас, микрофона, миксер конзола,
процес ора сигнала, и каблова за апарате за контролу
електричног и оптичког преноса сигнала за звучне
сигнале, сигнале, звук, окружујући звук, ефекте
и/или процесоре гласа, слушалице, бубице, звучнике,
аудио системе звучника, трансдукторе, студијске
мониторе,
преноснике,
прикључне
станице,
даљинске управљаче, опреме за читање и снимање
аудио и видео садржаја, рачунарског софтвера и
хардвера за управљање и контролу аудио звучних
система и инструмената за репродукцију музике и
звука; мултимедијални уређаји и аудио системи и
компоненте за возила, наиме, аудио звучници,
појачала, мултимедијални прикључци, прикључци за
мобилне телефоне, системи за навигацију, јединице
за
управљање
појачалима,
мултимедијални
прикључци, прикључци за мобилне телефоне,
системи за навигацију, и системи аудио звучника,
преносиви уређаји за навигацију; апарати за пренос
аудио и видео садржаја, наиме, електронски
сплитери за микрофоне; електронски системи за
дистрибуцију сигнала који се првенствено користе у
дистрибуцији аудио и видео сигнала, и јединице за
кашњење звука, апарати за измену тонских
карактеристика звучног сигнала, наиме, аудио
компресори, експандери, модификатори динамичких
карактеристика, уређаји за редукцију шума,
лимитери, електронске скретнице звука, и апарати за
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Ж
тестирање звука, наиме уређаји за проверу фаза,
анализатори звука и тестери за каблове, аудио
еквилајзери, појачала звука, и рачунарски хардвер и
софтвер за контролу аудио и видео опреме, при чему
ништа од наведене робе не користи сателитски
пренос; компресори и експандери сигнала, лимитери
компресора сигнала, аналогни процесори сигнала,
дигитални процесори сигнала, уређаји за редукцију
шурна, појачала са контролисаном волтажорн,
програмирани руте ри звучног сигнала, еквилајзери
за звучнике које контролишу микропроцесори, и
експандери и пречишћивачи распона звучног
сигнала, рачунарски софтвер који омогућава
бежични пренос и достављање информација у
реалном времену у вези са саобраћајем, стањем на
путевима, занимљивостима, темама од општег
значаја и садржаја на интернету који је доступан
бежичним преносом на уређаје за мобилну
комуникацију, мобилне телефоне, и електронске
уређаје инсталиране у аутомобиле и друга возила, и
који омогућавају возачима аутомобила и возила и
њиховим сапутницима да међусобно комуницирају и
у реалном времену деле податке, информације,
запажања, коментаре, мишљења, и мултимедијални и
садржај са интернета путем бежичних уређаја за
комуникацију, мобилних телефона, и електронских
уређаја инсталираних у аутомобилима и другим
возили ма, и да сакупљају те податке, информације,
запажања, коментаре, мишљења и други садржај за
пренос или емитовање другима путем интернета,
радија или телевизије, ЛЕД екрана (са светлећим
диодама), ЛЕД панела (са светлећим диодама) за
приказивање видео записа или слика, електронских
уређаја за регулацију и контролу за управљање ЛЕД
апаратима и инструментима (са светлећим диодама)
за контролу расвете, наиме, апаратима и
инструментима за контролу сценске расвете,
апаратима и инструментима за управљање, контролу
и надзор расвете, апаратима и инструментима за
управљање, контролу и надзор апарата за расвету и
расветних система, апарата и инструмената за
откривање грешака, дијагностику грешака и пријаву
грешака на апаратима за расвету и расветним
системима, рачунарски хардвер и рачунарски
софтвер за управљање, контролу и надзор расвете,
апарати и инструменти за управљање, контролу и
надзор апарата за расвету и расветних система,
рачунарски хардвер и рачунарски софтвер за
откривање грешака, дијагностику грешака и пријаву
грешака на апаратима за расвету и расветним
системима, рачунарске контроле за апарате и
инструменте за расвету, конзоле са контролама за
апарате и инструменте за расвету, контроле које је
могуће програмирати за апарате и инструменте за
расвету, даљински управљачи за апарате и
инструменте за расвету, контроле осетљиве на звук
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за апарате и инструменте за расвету, софтвер за
контролу расвете, наиме, софтвер за контролу
расвете за употребу у пословним и индустријским
објектима, у позориштима, у ноћним клубовима и на
концертима, софтвер за контролу расвете за
употребу са апаратима и инструментима за сценску
расвету и за контролу апарата и инструмената за
сценску расвету, каблови, прикључци и прекидачи за
апарате и инструменте за сценску расвету,
пројектори за приказивање шаблона, слика, логоа,
текста или облика, торбе за ношење и торбе за авион
специјално прилагођене за инструменте за контролу
апарата за расвету; таблети; рачунари; мобилни
телефони; паметни телефони; ручни рачунари;
дигитални електронски уређаји погодни за ношење
који се састоје од софтвера и екрана за гледање,
слање и примање порука, електронске поште,
података, датотека и информација у виду звука,
слика, и видео садржаја; дигитални електронски
уређаји погодни за ношење за снимање,
организацију, пренос, манипулисање и прегледање
порука, података, датотека у виду звука, слика и
видео садржаја; мултифункционални електронски
уређаји за приказивање, мерење, и отпремање на
интернет; рачунари погодни за ношење и рачунарске
периферије погодни за ношење; рачунарски
програми и софтвер за праћење података за употребу
са уређајима који су део технологије која је погодна
за ношење; Право првенства од дана подношења
пријаве 17.1.2017.године: рачунарски софтвер за
управљање, креирање, компресију и пласирање
нових верзија софтвера преко електронских канала;
централни управљачи, картице за приступ и кавез и
за картице који се могу програмирати, наиме, оквири
у које се монтирају картице са струјним колима и
повезују електричним путем са другим картицама са
струјним колима и струјним колима, који се продају
одвојено и као саставни део система за даљинско
управљање за употребу са аудио, видео и опремом за
расвету; интегрисани рачунарски, електронски
системи који се састоје од штампаних плоча,
контролних табли и електричних контролера и
повезаног софтвера за употребу у приступу и
контроли пројектора за слајдове, видео пројектора,
читача компакт дискова, екрана за пројекције,
система за расвету и друге повезане аудиојвидео
опреме; интегрисани рачунарски, електронски
системи који се састоје од оквира за картице,
контролних картица, читача флопи дискова,
контролера за слајдове, телевизијских даљинских
управљача,
експандера
мастера,
бежичних
пријемника, контролних табли са кабловима,
софтверских панела, модулатора сигнала података,
каблова који емитују инфрацрвени сигнал,
контролера електричне енергије, дуалних контролера
електричне
енергије,
релејних
контролера,
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пријемничких'модула, антена за проширење домета,
релејних пријемника, модула за смањење осветљења,
бежичних контрола за појединачне пројекторе,
бежичних контрола за двоструке пројекторе и
повезан софтвер за употребу у приступу и контроли
пројектора за слајдове, видео пројектора, читача
компакт дискова, екрана за пројекторе, система за
расвету и друге повезане аудиојвидео опреме;
даљински управљачи за мултимедијалне системе за
образовне потребе и кућне биоскопе; даљински
управљачи који се састоје од корисничког
интерфејса и тастатуре за мултимедијалне системе за
образовне потребе и кућне биоскопе; даљински
управљачи за аудиовизуелну опрему, наиме,
даљински управљачи за филмске пројекторе и
пројекторе слика, даљински управљачи за ДВД
читаче, даљински управљачи за видео рикордере, и
даљински управљачи за сателитске пријемнике;
даљински управљачи за расвету; даљински
управљачи за ролетне; даљински управљачи за
екране за пројекторе; опрема за видео и аудио
конференције; електронска опрема за преусмеравање
аудио, видео и дигиталног сигнала, наиме,
рачунарски хардвер, свичери, руте ри, контролне
табле и тастатуре; рачунарски софтвер, интерфејси и
програми за интерфејс за рачунаре; машине за
рачунање, електронски организатори, електронски
нотеси, дигитализатори, екрани осетљиви на додир;
сва горе наведена роба такође је за употребу са аудио
системима и мобилним системима за информације и
забаву за аутомобиле; носа чи за снимање звука;
магнетски, електронски и оптички медији за
складиштење података; кодиране услужне и
идентификационе картице; картице са интегрисаним
колима (смарт картице); магнетски кодиране
картице; меморијске плоче; мерачи позиције;
сензори за детекцију позиције и додатна опрема за
исте; навигациони апарати за возила (путни
рачунари); хардвер и софтвер за електронске системе
за помоћ при вожњи; електронски преносници и
пријемници за пренос видеа интернетом; рачунарски
софтвер и хардвер за употребу за стримовање видеа
уживо и прављење дигиталних потписа за системе за
дистрибуцију видеа, дистрибуцију звука, и
пребацивање видеа; дигитални електронски уређаји
погодни за ношење који се састоје од софтвера и
екрана са заштитним стаклом за прегледање, слање и
примање порука, електронске пошто, података и
информација са паметних телефона, таблет рачунара
и преносивих рачунара и такође ручних сатова;
рачунарске периферије погодне за ношење;
технологија која је погодна за ношење која укључује
сатове, наруквице и траке које се могу раздвојити за
отпремање, преузимање, приступ, постављање,
приказивање, мењање, означавање, блоговање,
стримовање, убацивање линкова, дељење, даљинску
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контролу и омогућавање приступа дигиталним
медијима и информацијама путем паметних
телефона, ручних ПДА уређаја, таблета, ноутбукова,
лаптопова, преносивих читача медија, рачунара,
мрежа за комуникацију и мрежа у облаку; бежични
електронски преносници и пријемници који су
погодни за ношење за слање и пренос стримованог
аудио и видео сигнала са рачунара, паметних
телефона, ручних ПДА уређаја, таблета, ноутбукова,
лаптопова и преносивих читача медија; електронски
уређаји који су погодни за ношење који дају
физичке, визуелне или звучне повратне информације
на основу кретања, оријентације, брзине или убрзања
корисника; електроника, наиме, опрема за фитнес
која је погодна за ношење, наиме, уређаји за праћење
активности, уређаји за мерење потрошених калорија,
наиме, калориметри, уређаји за праћење напретка у
фитнесу, који се носе у виду рукавица, трака за
главу, трака за зглобове, трака за руке, као уређаји за
праћење активности; уређаји за праћење на бази ГПС
који су погодни за ношење а који прате пређени пут,
брзину/темпо и који се носе на зглобу или руци у
току вежбања; рачунарски апликативни софтвер и
мобилне апликације које се могу-преузети са
интернета за употребу у вези са горе наведеним;
апликације за мобилне телефоне које се могу
преузети са интернета за бежично повезивање већег
броја додатака са фитнес и спортским подацима;
подаци о корисницима и напредак у одређеном
правцу или достигнућу који укључују личне податке,
локацију, податке о праћењу сна, здравствене
податке (укључујући број откуцаја срца и телесну
тежину)
за
статистичку
анализу;
бежично
стримовање података између повезаних додатака и
паметног телефона преко бежичне комуникације;
снимање вежби и прегледање вежби у календару;
повезивање са пријатељима интеракцијом преко
друштвених мрежа; синхронизација корисничких
листа пријатеља и покретање изазова између већег
броја корисника како би се постигли одређени
циљеви и освојиле медаље; праћење путем уграђеног
система позиционирања на одређеним моделима
паметних телефона како би се измерио пређени пут,
темпо, трајање вежбања; рачунарски апликативни
софтвер, наиме софтвер за употребу са рачунарским
периферијама које су погодне за ношење или
рачунари ма који су погодни за ношење који
омогућавају функционалност уређаја; апликације за
мобилне телефоне које се могу преузети са
интернета за употребу са рачунарским периферијама
које су погодне за ношење или рачунарима који су
погодни
за
ношење
који
омогућавају
функционалност уређај а; уређај за редукцију шума,
за побољшање звука слушалица, звучника, и бубица;
рачунарски
софтвер
који
пружа
приступ
апликацијама и услугама које се налазе на интернету
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преко система који ради преко интернета или
интерфејса на порталу; рачунарски софтвер за
манипулацију дигиталних аудио информација за
употребу у аудио медијским апликацијама;
рачунарски софтвер за преузимање, пренос, пријем,
прављење
измена,
екстраховање,
кодирање,
декодирање, репродукцију, чување и организацију
аудио података видео датотека; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне,
преносиве читаче медија, ручне рачунаре, рачунаре,
таблете, наиме, софтвер за редукцију шума, за
побољшање звука у слушали цама, звучни цима, и
бубицама; софтверске апликације које је могуће
преузети са интернета које служе за преузимање
садржаја снимљеног дигиталним видео рикордером
(ДВР) за гледање на паметним телефонима (софтвер
који се преузима са интернета за директно гледање
ДВР садржаја на мобилном телефону); софтвер који
се не може преузети са интернета који служи за
интернет ствари (ИоТ); рачунарски хардверски
модули за употребу у електронским уређајима
интернета ствари (ИоТ); сензори за интернет ствари;
рачунарски апликативни софтвер за паметне
телефоне, мобилне телефоне, смарт телевизоре и ру
чне електричне уређаје за комуникацију, који се
користе за примену интернета ствари; уређаји за
бежичну комуникацију који омогућују пренос гласа,
података и слика, укључујући гласовне, текстуалне и
сликовне поруке, камеру за снимање слика и видео
записа, и који такође могу да се користе за куповину
музике, игара, видео и софтверских апликација које
се из ваздуха преузимају на уређаје; рачунарски
софтвер који омогућава преузимање новијих верзија
другог софтвера из ваздуха; рачунарски софтвер за
управљање, креирање, компресију и дељење новијих
верзија софтвера преко електронских канала.
Кл. 11:
Право првенства од дана подношења
пријаве,13.1.2016. године: апарати и инструменти за
расвету, наиме, апарати и инструменти за сценску
расвету,
наиме,
рефлектори,
параболични
алуминизирани рефлектори, траке за расвету,
појединачни рефлектори, елипсоидни рефлектори,
френелова сочива, рефлектори за праћење,
пројектори са лампом, рото главе, наиме фиксни
делови сценске расвете; филтери за апарате и
инструменте за расвету, филтери за употребу са
апаратима и инструментима за расвету, филтери у
боји за употребу са апаратима и инструментима за
расвету, шаблони који се монтирају на расвету и
покретни шаблони који се користе у расвети, наиме
филтери за употребу са апаратима и инструментима
за расвету; апарати и инструменти за расвету, наиме,
апарати и инструменти за светлосне ефекте
укључујући рото главе као фиксне делови за
светлосне ефекте, ротирајући скенери, стробоскопи
за светлосне ефекте, ласерски светлосни пројектори
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за светлосне ефекте; апарати и инструменти за
расвету који се контролишу путем рачунара; украсни
електрични апарати за расвету; ЛЕД сијалице (са
светлећим диодама) и ЛЕД фиксна расвета (са
светлећим диодама) за сценску расвету или
архитектонску расвету; ХИД сијалице (високог
интензитета) и ХИД фиксна расвета (високог
интензитета) за сценску расвету или архитектонску
расвету; халогенске сијалице и халогенска фиксна
расвета за сценску расвету или архитектонску
расвету; фиксна расвета која се користи за потребе
светлосног акцентовања у изложбене, пословне,
индустријске, стамбене и архитектонске сврхе,
унутрашња и спољна расвета за зидове, наиме,
пројектори, архитектонска светла која се инсталирају
у земљу и бацају светло на горе; пројектори слика,
наиме, фиксна светла за пројекцију шара, слика,
логоа, текста или облика; флуоресцентне сијалице за
сценску расвету или архитектонску расвету;
осветљење влакана, наиме, извор светлости за
каблове са оптичким влакнима; дим машине, наиме,
дим машине за специјалне ефекте у позоришту, дим
машине за употребу са сигурносним системима за
узбуњивање, вентилатори за употребу са дим
машинама; торбе за ношење и торбе за авион
специјално прилагођене за апарате и инструменте за
расвету.
Кл. 35: Право првенства по основу УС пријаве број
86692674 од 14.7.2015. године: услуге вођења база
података; анализа података у вези са пословним
обавештењима и информацијама и услуге подршке у
доношењу одлука, наиме, пружање услуга анализе
пословних информација као помоћ у доношењу
пословних
одлука;
анализа
пословних
и
маркетиншких трендова за друге; пословне
консултације у области телекомуникација и услуге
вођења трошкова у ИТ области за друге; анализа
пословних података; пословне консултације. Право
првенства од дана подношења пријаве, 13.1.2016.
године:услуге малопродаје, услуге продаје на
интернету, услуге велепродаје и промотивне услуге,
наиме, промоција производа и услуге за друге преко
уговора о спонзорству и лиценци за комплетну
линију следећих производа: апарата и инструмената
за снимање, пренос, пријем, обраду, повраћај,
репродукцију и манипулацију звучних и/или аудио
сигнала и ефеката, процесора сигнала, појачала,
струјних појачала, оптичких читача медија,
еквилајзера, микрофона, педала за звучне ефекте за
музичке
инструменте,
мрежних
уређаја,
електронских апарата за звучне ефекте, миксер
конзола, студијских мастер миксета које се користе
за снимање звука, електронских апарата за снимање
музике, апарата за прилагођавање звука за употребу
са музичким инструментима, појачала звука за
музичке инструменте и делова и опреме за исте,
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апарата за појачавање и/или репродукцију звука,
контролних апарата за звучне сигнале, сигнале, звук,
окружујући звук, процесора за ефекте и/или глас,
слушалица, бубица, звучника, апарата за звучнике,
инсталација, система и/или јединица, трансдуктора,
студијских монитора, преносника, прикључних
станица, даљинских управљача, опреме за читање и
снимање аудио и видео садржаја, рачунар ског
софтвера и хардвера, мултимедијалних и аудио
система и компонената за возила, преносивих уређаја
за навигацију, апарата за пренос аудио и видео
садржаја, наиме, електронских сплитера за
микрофон, електронских система за дистрибуцију
сигнала, и јединица за кашњење звука, апарата за
измену тонских карактеристика звучног сигнала,
наиме, компресора звука, експандера, модификатора
динамичких карактеристика, уређаја за редукцију
шума, лимитера, електронских скретница звука, и
апарата за тестирање звука, наиме, уређаја за
проверу фаза, анализатора звука и тестера каблова,
аудио еквилајзера, појачала звука, и рачунарског
хардвера и софтвера за контролу аудио и видео
опреме, аналогних и дигиталних процесоре сигнала,
уређаја
за
редукцију
шума,
појачала
са
контролисаном волтажом; програмираних рутера
звучног сигнала, еквилајзера за звучнике које
контролишу микропроцесори, и експандера и
пречишћивача распона звучног сигнала, ЛЕД екрана
(са светлећим диодама), ЛЕД панела (са светлећим
диодама) за приказивање видео записа или слика,
електронских уређаја за регулацију и контролу за
управљање ЛЕД (светлећих диода), апарата и
инструмената за контролисање расвете и сценске
расвете, апарата и инструмената за управљање,
контролу и надзор расвете, апарата и инструмената за
управљање, контролу и надзор апарата за расвету и
расветних система, апарата и инструмената за
откривање грешака, дијагностику грешака и
пријављивање грешака на апаратима за расвету и
расветним системима, рачунарског хардвера и
рачунарског софтвера за управљање, контролу и надзор
расвете, рачунар ског хардвера и софтвера за
откривање грешака, дијагностику грешака и
пријављивање грешака на апаратима за расвету и
расветним системима, рачунарских контрола за апарате
и инструменте за расвету, контролних конзола за
апарате и инструменте за расвету, контрола које је
могуће програмирати за апарате и инструменте за
расвету, апарата за даљинско управљање за апарате и
инструменте за расвету, контрола осетљивих на звук за
апарате и инструменте за расвету, софтвера за контролу
расвете, наиме, софтвера за контролу расвете за
употребу у пословним и индустријским објектима, у
позориштима, у ноћним клубовима и на концертима,
софтвера за контролу расвете за употребу са апаратима
и инструментима за сценску расвету и за контролу
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апарата и инструмената за сценску расвету, каблова,
прикључака и прекидача за апарате и инструменте за
сценску расвету, пројектора слика за пројекцију
шара, слика, логоа, текста или облика, торби за
ношење и торби за авион које су специјално
прилагођене за инструменте за контролу апарата за
расвету; електронских система за помоћ приликом
вожње копнених возила који се састоје од
електричног чи па са софтвером за обраду видео
записа, камере која се монтира на аутомобил и
штампаног приручника за кориснике који се
дистрибуира заједно са истим, рачунара, таблета,
паметних телефона и софтвера и апликација за
мобилне рачунаре за пружање помоћи особама током
вожње, упозорења о чеоним сударима; упозорења о
скретању из траке, гласовног читача порука и
локатора аутомобила, и приручника за кориснике,
који се продаје заједно са истим, звучних система,
разгласа, звучних система за јавне просторе,
сабвуфера, сценских монитора, софтвера за употребу
у вези са звучним системима, разгласима и
системима за јавне просторе, софтвера за мерење и
изједначавање звука, софтвера који омогућава
мењање функција и параметара звучног система,
софтвера који омогућава симулацију и оптимизацију
смера уређаја који производе звук.
Кл. 38: Право првенства по основу УС пријаве број
86692674
од
14.7.2015.
године:
услуге
телекомуникације, наиме, пренос гласа, података,
графичког садржаја, слика, аудио и видео садржаја
путем телекомуникационих мрежа, бежичних мрежа за
комуникацију и интернета; услуге телекомуникације,
наиме, услуге бежичне телефоније и бежичне
широкопојасне комуникације за пренос гласа и
података; услуге телекомуникације, наиме, пружање
приступа интернету; консултовање у области
сателитских преноса и услуга телекомуникације; услуге
комуникације телефоном и мобилним телефоном;
консултовање у области комуникације података;
пружање приступа телекомуникационим мрежама;
услуге пружања широкопојасних комуникација; услуге
у вези са комуникацијом података, наиме, пружање
приступа интернету; пренос порука помоћу рачунара;
пренос текста, слика и звука помоћу рачунара; услуге
телекомуникације, наиме, услуге преноса информација
преко дигиталних мрежа; услуге комуникације у виду
преноса гласа интернетом; услуге телекомуникације у
виду употребе портала како би се добиле или пренеле
информације, наиме, пренос информација преко
електронских мрежа за комуникацију; комуникација
преносом порука преко рачунарских терминала;
континуирани пренос филмских података и програма
помоћу рачунарских мрежа; пренос порука помоћу
електронских медија; пренос видео филмова помоћу
електронских медија; услуге телекомуникације, наиме,
електронска
пошта;
омогућавање
приступа
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корисницима рачунарским мрежама и интернету;
комуникација преко телефонских веза, наиме пренос
и/или слање информација из рачунарских база података
помоћу телефонске мреже; електронски пренос
података у виду телеграма, порука, звука, и слика;
услуге комуникације преко бежичних приступних
тачака (WАP), наиме услуге бежичне широкопојасне
комуникације; изнајмљивање апарата за пренос порука;
изнајмљивање телекомуникационе опреме; пружање
приступа рачунарским базама података које се чувају
електронским путем; пружање приступа корисницима
рачунарским базама података које садрже филмове,
игре, и музику који се могу наручити; услуге
емитовања и пружање приступа телекомуникацијским
путем филмовима, играма, музици и телевизијским
програмима преко услуге видеа на захтев.
Кл. 42: Право првенства по основу УС пријаве број
86692674 од 14.7 2015. године: консалтинг у вези са
рачунарским софтвером; консалтинг у вези са
рачунарским софтвером у области уграђених уређаја;
пројектовање и развој система софтвера и фирмвера;
ништа од наведеног није у вези са модулима
пријемника или предајника; пројектовање и
ажурирање софтвера за уграђене уређаје и услуге
одржавања софтвера, анализа рачунарских система;
развој електронике и електронских производа; услуге
софтверског инжењеринга. Право првенства од дана
подношења пријаве , 13.1.2016. године: услуге
софтвера као услуге (СААС) које се састоје од
софтвера за пружање интелигентног повезивања,
интерактивне функционалности са разним уређајима
и контроле разних уређај а који су повезани на
интернет, мрежу, или интернет ствари.
(111) 72173
(210) Ж- 2016-1090

(181) 17.06.2026.
(220) 17.06.2016.
(151) 09.03.2017.
(732) FARMACEVTSKA HEMISKA
KOZMETIČKA INDUSTRIJA "ALKALOID" AD,
Bul. Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.05.06; 19.03.01; 26.04.18; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.04; 29.01.07
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(591) светло браон, светло плава, тамно плава, жута,
беж, бела.
(511) Кл. 3: дечја бадемова крема.
(111) 72174
(210) Ж- 2016-1039

(181) 08.06.2026.
(220) 08.06.2016.
(151) 09.03.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74172
Neckarsulm, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска
7Л, 11000 Београд
(540)

CHIRIMA
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива); наиме
жестока пића, ликери.
(111) 72175
(210) Ж- 2016-957

(181) 27.05.2026.
(220) 27.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) Public Join Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A,, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

SA NAMA NA PUTU
(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. 4: индустријска уља и масти; мазива; једињења
за скупљање, влажење и везивање прашине; горива
(укључујући моторна течна горива) и материје за
осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
ЗИС / RS / IPO
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за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенадле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине запечаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, материјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или
нотама,
бројанице,
спојени
рамови
(штампарски), кошуљице за списе, омоти за папир,
ногаре
за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски), индијско мастило, хромијуми,
хромолитографи, восак за калупе, који није за
зубарску употребу, фасцикле
(канцеларијски
материјал), бушилице за папир (зумба), тоалет
папир, хигијенски папир, књиге, шестари за цртање,
штампарски бројеви и слова, слова штампарска,
композери за слагање, посуде за писма, конусне
папирне кесе, корективна течност (канцеларијски
реквизит), корективно мастило (хелиографско),
графитне мине за оловке, хистолошки делови за
наставу, француски лењири кривуљари, омоти
(канцеларијски материјал), корице (канцеларијски
материјал), креда за писање, литографска креда,
кројачка креда, држачи за креду, држачи оловака,
оловке са графитном мином (техничке оловке),
папирне кутије за крем, папирне копче, ваљци за
писаће машине, цртежи који се копирају на подлогу,
преносиве слике (декалкоманије), графички отисци,
чешљеви за урезивање код сликарских дела, табле за
цртање, материјали за цртање, инструменти за
цртање,
дијаграми,
коверте,
умноживачи,
инструменти за гравирање, папир за увијање, папир
за паковање, пера, писаће машине (електричне и
неелектричне), кутије за оловке, пера од злата,
производи за брисање, материјали за писање, грбови
ЗИС / RS / IPO
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(папирни печати), штитници за брисање, гумице за
брисање, електрокардиографски папир, пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни матерјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, М шаблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, слишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски материјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачки корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за cтo од папира,
129

Ж
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанске марке, постоља за печате, фолије,
слајдови ( канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алмански, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепа к за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски
реквизити),
ножеви
за
папир(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од
папира или пластике), зарезачи за оловке,
електронски неелектронски, папирне марамице за
уклањање шминке, стоне салвете од папира,
подметачи од папира, угаоници за цртање, Т-лењири
за цртање, држачи за оловке, аташе мапе, постоља за
мастило, несесери са прибором за писање, кројеви и
обрасци за копирање, амбалажа за флаше од картона
и папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за компјутерске штампаче, натписи од
папира или картона, налепнице (канцеларијски
прибор),
књиговезачки
апарати
и
машине
(канцеларијска опрема), стрипови, папир за
копирање, омоти за чековне књижице (чековне
књижице), пера за туш, бочице за мастило, музичке
честитке, разгледнице, билтени, материјал за
паковање направљен од скроба, воштани папир,
корице са пасоша, четкице за писање, инструменти
за писање, папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не, неелектронски импринтери за
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кредитне картице, пласутификатори докумената за
канцеларијску употребу, хуан папир за кинеско
сликање или калиграфију, брисачи за табле за
писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, калупи за гину за моделирање (уметнички
материјал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски материјали за
паковање (пуњење),за одлагање, папирно или
картонско одлагање за пакете, новчанице, креда у
спреју, ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: Одржавање намештаја, оправка фотографских
апарата, постављање и поправка електричних уређаја,
постављање
и
поправка
дизалица,
лифтова,
асфалтирање, одржавање и поправка моторних возила,
прање аутомобила, прање моторних возила, одржавање
и поправка авиона чишћење унутрашњости зграда,
прање рубља, чишћење и поправка котлова, одржавање
и поправка горионика (пламеника), изнајмљивање
булдожера, постављање, одржавање и оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и поправка
противпожарних аларма, уградња и поправка
противпровалних аларма, поправка тапацирунга,
одржавање и поправка трезора, изнајмљивање
грађевинске опреме, бродоградња, обнављање одеће,
постављање и поправљање опреме за грејање, поправка
обуће, чишћење димњака, одржавање и поправка
сефова, постављање и поправка апарата за
климатизацију, конструисање, грађевински надзор,
поправка одеће, одржавање, чишћење и поправка коже,
постављање кухињске опреме, рушење грађевина,
заштита од корозије, дезинфиковање, бојење и
поправка натписа, конструисање и поправљање
складишта, заштита грађевина од влаге, изоловање
објекта, изнајмљивање машина за ископавање (багера),
прање прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и сатова,
изградња фабрика, постављање и поправка опреме за
наводњавање,
изолација
грађевина,
прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство,
рестаурација
намештаја,
изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
ЗИС / RS / IPO
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сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске услуге, полирање возила; поправка
пумпи, изградња лука, пристаништа, крпљење одеће,
истребљење пацова (дератизација), обнављање гума,
инсталирање и поправљање расхладне опреме, пеглање
веша, крпљење котлова, закивање, заштита возила од
корозије, услуге сервисних станица за возила
(бензинских пумпи), инсталирање и поправка
телефона; одржавање возила; лакирање; чишћење
возила; поправка возила; изнајмљивање машина за
чишћење; уништавање (истребљење) штеточина, осим
у пољопривреди; монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације о поправкама,
оштрење ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома,
асфалтирање
путева,
пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума, поправка,
бушење бунара; изградња сајамских штандова и
продавница, инсталација, одржавање и оправка
рачунарске опреме, отклањање сметњи на електричним
апаратима, рестаурација машина, мотора који су
истрошени или делимично уништени, изнајмљивање
дизалица (грађевинске опреме), изнајмљивање машина
за чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
уградња прозора и врата, одржавање базена за пливање,
поновно пуњење тонера за штампаче, консултације о
грађењу, столарске услуге, бушење нафтних или гасних
бушотина,
изнајмљивање
одводних
пумпи,
изнајмљивање машина за прање веша, поправка
електричних водова, пуњење батерија за возила,
балансирање гума, звучно усаглашавање, штимовање
музичких инструмената, полагање каблова.

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4,
11070, Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(111) 72176
(210) Ж- 2017-251

(111) 72180
(210) Ж- 2016-405

(181) 24.02.2027.
(220) 24.02.2017.
(151) 10.03.2017.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070, Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

KERERA
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова и
штеточина, хербициди, фунгициди инсектициди,
ларвициди.
(111) 72177
(210) Ж- 2017-256

ЗИС / RS / IPO

(181) 24.02.2027.
(220) 24.02.2017.
(151) 10.03.2017.

UNIFY
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова и
штеточина, хербициди, фунгициди ,инсектициди,
ларвициди.
(111) 72178
(210) Ж- 2017-254

(181) 24.02.2027.
(220) 24.02.2017.
(151) 10.03.2017.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070, Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

OVATION
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова и
штеточина, хербициди, фунгициди, инсектициди,
ларвициди.
(111) 72179
(210) Ж- 2017-252

(181) 24.02.2027.
(220) 24.02.2017.
(151) 10.03.2017.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4,
11070, Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

FINISH
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова и
штеточина, хербициди, фунгициди, инсектициди,
ларвициди.
(181) 10.03.2026.
(220) 10.03.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) "GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company for Cosmetics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles" and GR. SARANTIS
ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, 12
Amaroussiou-Halandriou str,, 151 25 Amaroussion, GR i
Amarousiou-Halandriou 26, Marousi 151 25, GR
(740) Адвокат Вук Станковић, Тадеуша Кошћушка
30, Београд
(540)

BIOTEN ELMIPLAN
HYALURONIC 3D
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(511) Кл. 3: креме за лице, креме за лице са UV
заштитом (SPF), хидрантне тониране креме (креме са
колорантима), хидрантне тониране креме за лице са
UV заштитом (SPF), шминка за лице, креме за очи,
серуми за очи, креме за усне, серуми за усне, серуми
за лице, креме и серуми за лице (комбиновани
производ), кеме за врат и де колте, серуми за врат и
деколте, млеко за чишћење лица (уклањање
шминке), лосион за чишћење лица (уклањање
шминке), тоник лосион за лице, лосион за уклањање
шминке око очију, импергниране марамице за
чишћење (уклањање шминке), гелови за чишћење
лица, пене за чишћење лица, пилинг креме за лице,
пилинг гелови за лице, мицеларна вода за лице,
маске за лице, креме за избељивање лица, серуми за
избељивање лица, креме за избељивање коже око
очију, креме за туширање, гелови за туширање,
лосиони за тело, млеко за тело, креме за тело,
средства за хидрирање тела, средства за пилинг тела,
уља за негу тела.
Кл. 5: инсектициди за пузеће инсекте у течном
облику у боцу аеросол спреја, инсектициди за пузеће
инсекте у формату пене у боцу аеросол спреја,
инсектициди за пузеће инсекте у течном облику у
боци са пумпицом / окидач, инсектициди за пузеће
инсекте у формату мамца, инсектициди за инсекте у
течном облику у боци аеросол спреја, инсектициди
за инсекте у течном облику у боци са пумпицом /
окидач; инсектициди / одбијачи инсеката за летеће
инсекате у форми електричног уређаја са течним
раствором импрегнирану у таблете целулозе или
другог инертног материјала, инсектициди / одбијачи
инсеката за летеће инсекате у течном облику
импрегнираног у таблете целулозе или другог
инертног материјала, инсектициди / одбијачи
инсеката за летеће инсекате у форми електричног
уређаја са течним раствором у бочицу; инсектициди
за инсекте у облику лепљиве траке; убице мољаца /
одбијачи мољаца у раствору течног формата
импрегнираном у листовима папира, у папирним
таблетама, други инертни материјал као решење
носача, убице мољаца / одбијачи мољаца у формату
раствора у гелу, убице мољаца у облику лепљиве
траке; телесни одбијачи инсеката у течном облику у
бочици са пумпицом / окидач, телесни одбијачи
инсеката у течном облику у бочици са аеросол
спрејом, телесни одбијачи инсеката у форми пене у
бочици са аеросол спрејом, телесни одбијачи
инсеката у форми гела или млека у боци са
пумпицом, телесни одбијачи инсеката у течном или
формату млека имплементиран у марамице,
упаковане у кесице.
(111) 72181
(210) Ж- 2016-1083
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(181) 15.06.2026.
(220) 15.06.2016.
(151) 10.03.2017.

(732) Јевтић Марија, Грчка 21, Ниш, RS
(540)

(531) 02.01.05; 02.01.23; 04.05.03; 26.11.12; 27.05.01
(511) Кл. 25: одећа,капути, одела, јакне, сакои,
кошуље, кравате, мајице, џемпери, панталоне,
пуловери, прслуци.
(111) 72182
(210) Ж- 2016-862

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) BONES GROUP d.o.o., Кумодрашка бр. 260,
11152 Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 02.05.17; 25.05.02; 26.01.14; 26.01.18;
27.05.09; 27.05.13; 29.01.14
(591) тамно плава, црвена, беж,бела.
(511) Кл. 3: дечија крема за лице и тело.
(111) 72183
(210) Ж- 2016-863

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) Црвени крст Србије-Црвени крст Чукарица,
Владимира Радовановића 2, RS
(540)

Сабор човекољубља Србије
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72184
(210) Ж- 2016-855

(181) 16.05.2026.
(220) 16.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) T.C. Debica S.A., 1,1 Maja St.,, 39-200 Debica, PL
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд,
(540)

PRESTO
(511) Кл. 12: пнеуматске гуме.
(111) 72185
(210) Ж- 2016-856

(181) 16.05.2026.
(220) 16.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) GRAND PROM DOO BEOGRAD, Сурчинска
6а, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.01; 25.01.01; 25.01.18; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15
(591) браон, беж, окер, црвена, бела.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 72186
(210) Ж- 2016-865

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића
14, 11000 Београд, RS
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3, 11000
Београд
(540)

Zemlja Gud Košarke
(511) Кл. 29: Месо; риба; живина; дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи; џемови; компоти; јаја, млеко; млечни
производи; јестива уља и масти; умаци; сир; јогурт;
јестиви орашасти плодови; обрађени орашасти
плодови; обрађене јестиве семенке; хранљиве
штанглице на бази орашастог воћа; мешавине воћа и
орашастог воћа; чипс од кромпира; грицкалице на
бази кромпира; грицкалице на бази соје; чипс од
соје; грицкалице на бази воћа; чипс од воћа; чипс од
јуке; припремљена говедина; сушено говеђе месо;
експандирани чварци; салате од поврћа; намази од
воћа и поврћа; грицкалице и чипс на бази поврћа;
спремљене грицкалице које се примарно састоје од

ЗИС / RS / IPO

Ж
кромпира и чипса, орашастог воћа, орашастих
производа, семена, воћа, поврћа или њихових
комбинација; грицкалице и намази на бази махуна.
Кл. 30: кафа; чај; какао; замена за кафу; шећер;
пиринач; тапиока; саге; брашно; производи од
житарица; хлеб; колачи; посластице; сладоледи; мед;
меласа; квасац; прашак за пециво; со; сенф; сирће;
сосови (као додаци); зачини; житарице; обрађене
житарице/семена; грицкалице направљене од брашна
житарица; грицкалице направљене од кромпировог
брашна; грицкалице направљене од пиринчаног
брашна; крекери; чипс од кукуруза (тако чипс);
тортиља чипс; чипс на бази брашна; чипс на бази
житарица; грицкалице на бази житарица; хранљиве
штанглице на бази житарица; штанглице од
житерица и енергетске штанлице; грицкалице на
бази пиринча; чипс од пиринча; крекери од пиринча;
експандирани пиринач; колачи (од пиринча);
грицкалице направљене од кукуруза; обрађени
кукуруз; кокице; печени кукуруз; експандиране
грицкалице од кукуруза; грицкалице на бази
кукуруза; експандиране грицкалице које садрже
кукуруз; зачињени чипс; переце; граноле; штанглице
за ужину на бази гранола; семенке житарица,
обрађене; штанглице за ужину које садрже мешавину
житарица, орашастог воћа и сушеног воћа
(посластице); салса (умак); сосови; ушећерено
коштуњаво воће (посластице); грицкалице на бази
гранола; грицкалице на бази кукуруза; спремљене
грицкалице које се примарно састоје од зрна,
кукуруза, житарица или њихових комбинација.
(111) 72187
(210) Ж- 2016-866

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) Lilly drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа
Клеменсоа бр. 19, 11000 Београд, RS
(740) Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина Нета 22,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 05.05.20; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14
(591) светло плава, жута, црна, бела.
(511) Кл. 3: козметички фластери који садрже
средства за заштиту од сунца за ипотребу на кожи.
Кл. 5: фластери, фластери за повреде на кожи,
самолепљиви фластер, фластери за жуљеве, фластери
за курије очи, медицински и хирушки фластери,
лепљиви фластери за медицинске потребе,
антиинфламатoрни
аналгетски
фластери,
трансдермални фластери за медицинско лечење,
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фластери са уметком за хлађење за медицинске
потребе, фластери са магнетом, материјали за
завијање, завоји за превијање, медицински и
хирушки завоји, завоји за опекотине, завоји за
превијање рана на кожи, медицински компресиони
завоји, еластични завоји, самолепљиви завоји,
антисептички течни завоји, компресе (завоји), газа за
медицинску употребу, газа за превијање; лепљиве
врпце за медицинску употребу, лепљиве траке за
медицинску употребу; јастучићи за чукљеве;
прстенови за жуљеве на ногама; рамени повези за
хирушке намене; сунђери за ране; раствори за
одстрањивање фластера; кутије за прву помоћ,
напуњене; антисептички препарати; санитарни
препарати за употребу у медицини; дезинфекциона
средства; упијајућа вата, упијајући памук, вата,
памук
за
медицинску
употребу.
Кл. 10: ортопедски артикли, гипсани завоји за
употребу у ортопедији; хирушки материјал за
зашивање; потпорни завоји, бандажери (потпорни
завоји), завоји (еластични), компресиони завоји,
суспензиони завоји, гипсани завоји за употребу у
ортопедији, ортопедски завоји за подупирање,
термоелектрични завоји (хирушки); појасеви,
електрични, за медицинску употребу; трбушни
појасеви; хипогастрични појасеви; појасеви, каишеви
за медицинске сврхе; труднички појасеви;
ортопедски појасеви; ортопедски кајшеви; трбушни
корсети; корсети за медицинску употребу; повези за
зглобове, анатомски; утезни бандажи; бандажи за
колена, ортопедски; ножеви за курје очи.
(111) 72188
(210) Ж- 2016-871

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 02.05.06; 24.17.25; 26.04.18; 27.05.17
(511)
Кл.
16:
штампане
ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање,
канцеларисјки
послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72190
(210) Ж- 2016-878

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.13
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72191
(210) Ж- 2016-880

(531) 02.09.01; 26.04.18; 27.05.24; 28.05.00
(511)
Кл.
16:
штампане
ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање,
канцеларисјки
послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72189
(210) Ж- 2016-875
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(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
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(531) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.10; 28.05.00
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72192
(210) Ж- 2016-882

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 10.03.2017.
(732) NID COLOR MEDIAINTERNATIONAL DOO
NOVI SAD, Темеринска бр. 102, Нови Сад, RS
(740) Адвокатска канцеларија Маровић, Булевар
Ослобођења 82/III, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 24.17.25; 26.04.18; 27.05.04; 27.05.19
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72193
(210) Ж- 2016-940

(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, Taiwan, TW
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија
Чарнојевића 54, Нови Београд
(540)

Ж
апарати за мрежну комуникацију; оптички читачи, тзв.
драјвери за дискове; ДВД читачи, тзв. драјвери;
оптички читачи, тзв. драјвери који садрже
компјутерски софтвер и програме; картице за
умрежавање (тзв. "interface cards"): наочаре за вид;
наочаре за сунце; 3Д наочаре; паметне наочаре (тзв.
"smart" наочаре); ланчићи односно држачи за наочаре;
канапи за наочаре; кутије за наочаре; вишенаменски
часовници (тзв. "срнарт'' часовници); вишенаменски
телефони (тзв. "smarт" телефони); наруквице као
инструменти за мерење, који могу да се повежу са
другим уређајима; заштита за вишенаменске телефоне
(тзв. "smart" телефоне); футроле и кутије за
вишенаменске телефоне (тзв. "smart" телефоне).
Кл. 14: амајлије (као накит); дрангулије и ситнице
(као накит); ланци и ланчићи (као накит); огрлице
(као накит); наруквице (као накит); прстење (као
накит); привесци за кључеве (као дрангулије и
привесци); држачи за кључеве (као дрангулије и
привесци за кључеве); накит, нарочито плочице за
псе за људске потребе а у декоративне сврхе;
идентификационе плочице као накит за људску
употребу
у декоративне сврхе; ситан новац;
медаље; медаље за одликовања; одликовања; медаље
и медаљони; рамови за одликовања.
Кл. 25: капе; зимске капе; капе за главу; шешири;
покривала за главу; визири за капе; траке за главу;
покривала за уши; наруквице као знојнице (као
одећа); одећа; кошуље; мајице; спортске (атлетске)
мајице; кошуље са кратким рукавима; дугачке
зимске јакне са капуљачама (тзв "парке''): сакои као
одећа; јакне као одећа; спољна гардероба; капути;
одећа направљена од имитације коже; одећа
направљена од коже; прслуци; прслуци за одела;
спортски дресови; спортске поткошуље и горњи
делови трикоа; конфекција; комбинезони (као одећа);
каишеви као одећа.
(111) 72194
(210) Ж- 2016-358

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.25; 26.13.25;
27.05.24; 29.01.14
(591) црна, бела, сива, црвена.
(511) Кл. 9: системске плоче (матичне плоче);
матичне плоче за компјутере; компјутерски
"хардвер"; графичке картице; звучне картице;
мрежне картице; екрани за мониторе; компјутерски
монитори; екрани; ЛЦД монитори; екрани од течног
кристала; монитори за компјутерске екране; екрани
осетљиви на додир; мрежни сервери; мрежни рутери;
компјутерски модеми (тзв. "network bridges");

ЗИС / RS / IPO

(181) 02.03.2026.
(220) 02.03.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) MIKROELEKTRONIKA DOO BEOGRAD
(ZEMUN), Batajnički drum 23, 11186 Zemun, Beograd,
RS
(540)

(531) 26.11.22; 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена, сива.
(511) Кл. 9: уређаји за бележење података; апарати за
даљинско управљање; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
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Ж
инсталације за вентилацију; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за грејање; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације код клима уређаја; апарати за пренос сигнала;
апарати и инструменти за електричну и електронску
контролу; апарати и инструменти за даљинско
управљање; апарати и инструменти за сигнализацију;
бежични предајници; бежични пријемници.
(111) 72195
(210) Ж- 2016-749

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) XSOLUTION1982 d.o.o., Светогорска 26а,
Београд, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија 14,
Београд
(540)
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сосови (као додаци); зачини; лед укључујући и пасте,
бадемово тесто, семе аниса, немедицински биљни
чајеви, додаци јелима, сладни бисквити, препарати
од житарица, чоколада, марципан, зачински додаци,
кукурузне пахуљице, кокице, палачинке, додаци за
згрушњавање
хране
за
кување,
природни
заслађивачи, брашно од слачице, јечмено брашно,
сојино брашно, пшенично брашно, прашак за колаче,
ђумбир, глукоза за кулинарску намену, средства за
подизање теста, квасац, млевени кукуруз, пржени
кукуруз, ољуштени јечам; пите, пецива, пице, пите
од меса, векне са месом, омекшивачи за месо за
употребу у домаћинству, плочице од житарица,
сутлијаш, буритоси.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај укључујући и кетеринг хране и
пића, услуге кафеа, услуге кафетерије, услуге
кантина, услуге ресторана, услуге ресторана за
самопослуживање, услуге снек-барова, услуге
барова, прављење скулптура од хране.
(111) 72196
(210) Ж- 2016-852

(181) 13.05.2026.
(220) 13.05.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Народног Фронта бр. 23, Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.23; 26.04.14; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена.
(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
укључујући и беланчевине за кулинарске намене,
беланца од јаја, сухомеснати производи, уље репице за
исхрану, суво грожђе, краставчићи, крокети, урме,
рибљи филети, желе од меса, дивљач која није жива,
конзервисана соја за исхрану, неживе харинге,
кукурузно уље, уље палминих кошчица за исхрану,
сусамово уље, остриге које нису живе, шунка, жуманце
од јаја, месне прерађевине, кефир, сурутка, шкољке
које нису живе, палмино уље за исхрану, маслиново
уље за исхрану, салате од воћа, неживе сардине, нежив
лосос, не жива живина, конзервисана риба,
конзервисано месо, мусеви од поврћа, припремљена
рибља икра, припремљене семенке, протеинско млеко,
уље од лана за кулинарске намене.
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,
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(531) 26.01.18; 26.11.12; 27.01.13; 27.05.09; 29.01.01;
29.01.08
(591) црвена и црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуте, 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, замене 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. 31:
пољопривредни, вртларски и шумски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
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. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
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(111) 72197
(210) Ж- 2016-1071

(181) 14.06.2026.
(220) 14.06.2016.
(151) 13.03.2017.

(300) 014904742 14.12.2015. EM.
(732) Adient Luxembourg Holding S.a.r.l., 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LU
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

ADIENT
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији и науци; непрерађене
вештачке смоле, непрерађене пластичне материје;
смеше за гашење ватре; препарати за каљење и
заваривање; материје за штављење; лепљиве
супстанце које се употребљавају у индустрији;
лепљиве супстанце које се користе у изради
намештаја за седење; хемијска средства која се
користе
у
изради
намештаја
за
седење.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху
или води; намештај за седење за копнена возила,
ваздухоплове и возила за воду; намештај заседење за
возила; безбедносна седишта за возила; намештај за
седење за моторна возила; намештај за седење за
возове, трамваје, једношинска возила, аутомобиле,
аутобусе, туристичке аутобусе, мотоцикле, бицикле,
транзитна возила, комбије и камионе; намештај за
седење за бродове, чамце, ховеркрафте и јахте;
намештај за седење за ваздухоплове; намештај за
седење за авионе и хеликоптере; седишта за
избацивање пилота из авиона; дечја седишта за возила
и безбедносна седишта; подсистем и за седишта за
копнена возила, ваздухоплове и возила за воду;
профилисана и тркачка седишта за копнена возила,
ваздухоплове и возила за воду; дрвена седишта за
копнена возила, ваздухоплове и возила за воду;
материјали за тапацирање за копнена возила,
ваздухоплове и возила за воду; јастуци и пресвлаке за
седишта за копнена возила, ваздухоплове и возила за
воду; ваздушни амортизери за тапацирање седишта за
копнена возила, ваздухоплове и возила за воду;
наслони за леђа за копнена возила, ваздухоплове и
возила за воду; наслони за главе за копнена возила,
ваздухоплове и возила за воду; наслони за руке за
копнена возила, ваздухоплове и возила за воду;
сигурносни појасеви; сигурносни појасеви у пет тачака
за седишта за копнена возила, ваздухоплове и возила за
воду; подешавачи висине седишта; организатори
простора на полеђини седишта копнених возила,
ваздухоплова и возила за воду; делови, окови и додатна
опрема за све претходно наведено.
Кл. 17: гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и
производи направљени од гуме, гутаперке, каучука,
азбеста, лискуна за, и који се користе у/на

ЗИС / RS / IPO

Ж
седиштима, намештају за седење и у производњи
намештаја за седење; полупрерађени пластични
производи који се користе у производњи; материјали
за непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви; пластични материјали за
употребу у производњи намештаја за седење; гума за
употребу у производњи намештаја за седење.
Кл. 18: кожа и имитација коже, производи израђени
од коже и имитације коже за и који се користе у/на
седиштима и намештају за седење као и у
производњи седишта и намештаја за седење;
животињска кожа, крзно; бичеви, сарачка и
седларска опрема; кожа за пресвлачење седишта за
копнена возила, ваздухоплове и возила за воду.
Кл. 19:
грађевински материјали (неметални);
материјали за конструкције (грађевински, неметални);
грађевински материјали (неметални) за употребу у
производњи намештаја за седење; материјали за
конструкције (грађевински, неметални) за употребу у
производњи намештаја за седење.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
производи (који нису обухваћени другим класама) 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 за, као и који се користе у/на
седиштима, намештају за седење и у производњи
седишта и намештаја за седење; седишта; намештај
за седење и гарнитуре за седење; седишта и намештај
за седење за аудиторијуме; седишта и намештај за
седење за стадионе; седишта и намештај за седење за
позоришта; седишта и намештај за седење за
биоскопе; клупе за седење; намештај за седење
монтиран на греду; метална седишта; склопи ва
седишта; седишта која плутају (на надувавање);
седишта за подизање; јастуци за седишта; седалице;
потпорни јастуци и јастучићи за употребу у
намештају за седење, укључујући намештај за седење
намењен бебама; подна седишта (седишта јапанског
типа); радна седишта; делови, окови и додатна
опрема за све претходно наведено.
Кл. 24:
тканине; ћебад; прекривачи; текстил;
текстилне пресвлаке за седишта; пресвлаке за
седишта; материјал за тапацирање седишта;
пластичне пресвлаке за седишта.
Кл. 40: обрађивање и третман материјала за и који се
употребљава у производњи намештаја за седење;
пружање информација, саветодавне и консултантске
услуге које се односе на све претходно наведено.
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;
истраживање и развој намештаја за седење;
пројектовање намештаја за седење; рачунарски
софтвер за употребу у истраживању, пројектовању и
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Ж
производњи намештаја за седење; информације,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
све претходно наведено; експлицитно искључујући
издавање сертификата (контролу квалитета) и услуге
инспекције.
(111) 72198
(210) Ж- 2016-1068

(181) 13.06.2026.
(220) 13.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) Sportifico d.o.o., Даничарева бр. 61, Београд, RS
(740) Ана Петковић, АОД "Дражић, Беатовић и
Стојић", Краља Милана 29, Београд
(540)

SPORTIFICO
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере који
се могу преузимати; рачунарски програми (софтвери
који се могу преузимати).
Кл. 35: објављивање рекламних текстова; оглашавање;
компјутерско управљање подацима; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
систематизација информација у компјутерским базама
података; рекламирање на рачунарској мрежи;
пословно управљање за спортисте
Кл. 42: рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера: ажурирање рачунарског
софтвера; одржава ње рачунарског софтвера; израда
и одржава ње веб страница за друге; засејавање
облака; изнајмљивање веб сервера; обезбеђивање
алата за претраживање на интернету; софтвер у виду
сервиса (СааС); сервер хостинг; чување резервне
копије
података
ван
мреже;
електронско
похрањивање података; рачунарство у облаку.
Кл. 45: услуге он-лине друштвених мрежа.
(111) 72199
(210) Ж- 2016-1069

(181) 13.06.2026.
(220) 13.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) Sportifico d.o.o., Даничарева бр. 61, Београд, RS
(740) Ана Петковић, АОД "Дражић, Беатовић и
Стојић", Краља Милана 29, Београд
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере који
се могу преузимати; рачунарски програми (софтвери
који се могу преузимати).
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Кл. 35:
објављивање рекламних текстова;
оглашавање; компјутерско управљање подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; рекламирање на
рачунарској мрежи; пословно управљање за
спортисте.
Кл. 42: рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера: ажурирање рачунарског
софтвера; одржава ње рачунарског софтвера; израда
и одржава ње веб страница за друге; засејавање
облака; изнајмљивање веб сервера; обезбеђивање
алата за претраживање на интернету; софтвер у виду
сервиса (СааС); сервер хостинг; чување резервне
копије
података
ван
мреже;
електронско
похрањивање података; рачунарство у облаку .
Кл. 45: услуге он-лине друштвених мрежа.
(111) 72200
(210) Ж- 2016-1070

(181) 13.06.2026.
(220) 13.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) BIGZ NET d.o.o., Булевар војводе Мишића 17,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.18; 26.11.13; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена и бела
(511) Кл. 2:
азбестне боје; акварели [боје];
ализаринске
боје;
алуминијумске
боје;
алуминијумски прах за сликање; алуминијумски
прах за сликаре, уметнике и декоратере; анато [боје];
анилинске боје; аното [боје]; антивегетативне боје;
анти-корозивне траке; анти-корозивни препарати;
аурамин; бадигеон; базичне боје [катјонске боје];
бајц за дрво; бактерицидне боје; бели шпиритус за
разређивање боја; бело олово; битуменски лак; боја
од броћике; боје; боје добијене из дрвета; боје за
бетонске подове; боје за доњи део трупа брода; боје
за екстеријере; боје за ентеријере; боје за заштитне
слојеве; боје за заштиту од корозије; боје за
индустријску опрему и машине; боје за кожу; боје за
ликере; боје за облагање, заштиту дрвета; боје за
пиво; боје за пића; боје за путер; боје за слад; боје за
тетоваже; боје за тканине; боје за уметнике; боје за
уметничке радове и рукотворине; боје за употребу у
производњи аутомобила; боје за употребу у
производњи керамике; боје за употребу у
производњи намештаја; боје за фасаду; боје за храну;
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боје за храну, за кућну употребу; боје за ципеле; боје
које одбијају воду; боје које се користе у производњи
козметике; боје које се користе у производњи
напитака; боје које се користе у производњи папира;
боје које се користе у производњи пластичних
калупа; боје које се користе у производњи фарбе;
боје које се користе у производњи фармацеутских
производа; боје које се користе у производњи хране;
боје, лакови, глазуре; боје од нафтола; боје од
синтетичке смоле; боје отпорне на ватру; боје
отпорне на влагу; боје раствориве у алкохолу; боје
раствориве у уљу; боје, фирнајзи, лакови; бојила за
тетоваже; бронзани лакови; бронза у праху за
фарбање; ватроотпорне боје; везивна средства за
боје; везивни препарати за боје; водене боје за
употребу у уметности; водоотпорне боје; гар [боја];
гашени креч за бојење; глазуре [боје, лакови]; гумене
смоле; гумигут, жута смола за сликање; декоративни
премази у спреју [боје]; директне боје; екстракти боје
из дрвета; екстракт кампеш дрвета [боје]; емајл за
лончарство; емајли за бојење; емајл [лак]; емулзије
од сребра [пигменти]; жуто дрво [боја]; завршни
премази за намештај; закрпе оштећења код боје које
се могу одлепити; заштите од рђе и од труљења
дрвета; заштитна средства за метале; индиго [боја];
индијски шафран [боја]; јапанско црна; јестива
мастила; камуфлажне боје за војну опрему; канадски
балсам; карамел [боја за храну]; карбонил [средство
за заштиту дрвета]; керамичке боје; кертриџи са
тонером, пуњени, за штампаче и фотокопир уређаје;
киселе боје; кобалт оксид [боја]; колоранти [тонери
за боје]; колофонијум; копал; копал лак; кошинел
кармин; креозот за заштиту дрвета; кречна вода;
кречно млеко; ксерографски тонери; лакови; лакови
и фирнајзимастика [природна смола]; мастила за
гравуру; мастила за млазне штампаче; мастила за
обележавање животиња; мастила за обраду коже;
мастила за тетоваже; мастила за уређаје за
умножавање; мастило за гравирање; мастило за
кожу; мастило [тонери] за фотокопире; масти против
рђе [корозије]; материје за бојење; металик
штампарске боје; метали у облику листова и праха за
сликање, декорисање, штампање и уметничка дела;
метали у праху за употребу у сликању, декорисању,
штампању и уметности; метална фолија за сликање,
декорисање, штампање и уметност; мешане боје;
минијум боја; нагризајућа средства; нагризајућа
средства за кожу; наранџасти олово оскид;
нелепљиви премази у облику боја; неоргански
пигменти; оловна глеђ; органски пигменти; основни
слој боје или апретуре; папир за бојење ускршњих
јаја; патроне [кертриџи] напуњене јестивим
мастилом, за штампаче; пигменти; пигменти за боје;
први заштитни премаз за шасије возила; први премаз
за шасије возила; премази [боје]; премази за тер
папир за кровове [боје]; премази постојани на
ЗИС / RS / IPO
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временске услове [боје]; препарати за заштиту
возила од корозије; препарати за заштиту од корозије
у виду премаза; препарати за конзервирање дрвета;
препарати за премазивање који су отпорни на воду
[боје]; препарати против корозије у облику премаза
за возила; препарати против тамњења за метале;
природне боје; природне смоле за употребу у
производњи лепила; природне смоле, сирове;
прозирни премази за заштиту возила; пруско плаво;
пудери за посребривање; разређивачи за боје;
разређивачи за лакове; сандарак; сијенска земља;
сикативи за боје [агенси за сушење]; сикативи као
средства за сушење премаза и мастила; синтетичке
боје; сирове природне смоле; сладни карамел [боја за
храну]; сликарске темпере; смесе за премазивање у
виду боја за индустријске примене; сребрна паста;
сребрна фолија [листићи]; средства за заштиту
дрвета; средства за заштиту од рђе и труљења
дрвета; средства за заштиту од рђе у облику премаза;
средства за згушњавање боје; средства за фиксирање
боја за дрво; средства за фиксирање боја за
индустријску употребу; сува мастила; сумак за
лакове; сумпорне боје; термопластичне боје за
обележавање површине путева; термо-сензитивна
штампарска мастила; терпентин [разређивач за боје];
терпентинска
смола;
типографско
мастило;
титанијум диоксид [пигмент]; титанијумско бело;
тонери; тонери за штампаче; тонери [мастило] за
фотокопире; уља за заштиту дрвета; уља намењена за
заштиту дрвета; уљане боје; уљане боје за сликање;
уљане боје за употребу у уметности; уља против рђе
[корозије]; фарбе; фиксирајуће боје; фиксири за
водене боје; фиксири [лакови]; фирнајзи за заштиту
подова; фирнајзи за столарију; флуоросцентна
светлећа средства [боје]; флуоросцентне боје; цинк
оксид [пигмент]; цинобер; црвено олово; црни
угљеник [пигмент]; чађ [пигмент]; шафрон [боја];
шелак, гумени лак; шелак за премазивање површина;
штампарске пасте [мастила]; штампарско мастило.
Кл. 3: баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе; мизуосхирои [течна основа за шминку]; абразиви;
абразивне пасте; абразивне тканине; абразивне
тканине и папир; абразивни папир; абразивни песак;
агенси за испирање веша; адитиви за веш; амбра
[парфем]; амонијак за потребе чишћења; амонијак
[испарљиви алкали] [детерџент]; антибактеријски
сапуни;
антибактеријски
сапуни
за
кожу;
антистатичке марамице за сушилице веша;
антистатички препарати за кућну употребу;
антистатички спрејеви за одећу; апликатори за
наношење лака за обућу који садрже лак за обућу;
ароматерапијска уља; ароматерапијске креме;
ароматерапијски
лосиони;
ароматерапијски
препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља;
ароматична уља [етарска уља]; ароматичне траве за
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Ж
купање, нису за медицинске потребе; ароматични
мириси и мирисни чуњићи; ароме за колаче [етарска
уља]; ароме за пића [етарска уља]; ароме за храну
[етарска уља]; ароме за храну од етарских уља;
астрингентна средства; бадемово млеко за
козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун;
базе за парфеме на бази цвећа; балзами за бријање;
балзами за косу; балзами за усне; балзами након
бријања; балзами, осим за медицинске сврхе; бела
креда; белила за веш; бензин за уклањање мрља;
бергамот уље; биљне креме за локалну примену за
учвршћивање и повећање груди; бинтсуке-абура
[јапанско уље за учвршћивање косе]; блокови
брусног папира за оштрење оловака за цртање; боје
за браду; боје за косу; боје за обрве у облику оловака
и праха; боје за тоалетну употребу; бриљантин;
бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме;
брусне траке; брусне тракице; брусни листови;
брусни папир за оштрење оловака за цртање; ваздух
конзервиран под притиском, за чишћење и уклањање
прашине; вата и вата у облику штапића за
козметичке потребе; вештачка крв за потребе глуме;
вештачке трепавице; вештачки камен за пете;
вештачки нокти; вештачки нокти од племенитих
метала; вишенаменски препарати за чишћење;
влажне козметичке марамице; влажне марамице за
бебе за козметичке потребе; влажне тоалетне
марамице натопљене детерџентом за прање посуђа;
влажне тоалетне марамице натопљене детерџентом
за чишћење; влажни или импрегнирани јастучићи,
убруси или марамице; влажни козметички убруси;
вода од лаванде; водоопорна средства за заштиту од
сунца; водоотпорна средства за заштиту од сунца;
восак за аутомобиле; восак за бркове; восак за веш;
восак за депилацију; восак за кожне производе; восак
за косу; восак за паркет; восак за подове; восак за
полирање; восак за ципеле; врхови за нокте;
вулкански пепео за чишћење; гвалтеријино уље;
гелови за бријање; гелови за избељивање зуба;
гелови за кожу за убрзавање, побољшавање и
продужавање боје добијене сунчањем; гелови за
козметичку употребу; гелови за косу; гелови за косу
и пене за косу; гелови за купање; гелови за купање и
туширање; гелови за купање и туширање, нису за
медицинске потребе; гелови за масажу који нису за
медицинску употребу; гелови за обликовање; гелови
за обликовање косе; гелови за очи; гелови за очи за
козметичке потребе; гелови за скидање шминке;
гелови за туширање; гелови за успоравање старења;
гелови за успоравање старења за козметичке
потребе; гелови за чишћење зуба; гелови и соли за
купање и туширање, није за медицинске потребе;
гелови, креме и уља за туширање; гелови након
бријања; гелови након сунчања; гелови након
сунчања за козметичке потребе; гелови након
сунчања [козметички]; гелови, спрејеви, пене и
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балзами за обликовање и негу косе; гераниол;
гермицидни детерџенти [за чишћење]; глазуре за
перионице; дезинфекцијски мирисни сапуни;
дезинфекциони
сапун;
дезодирајући
сапун;
дезодоранси за животиње; дезодоранси за кућне
љубимце; дезодоранси за људе или животиње;
дезодоранси за људску употребу; дезодоранси за
негу тела; дезодоранси за стопала у спреју;
дезодоранси за тело; дезодоранси за тело
[парфимеријски производи]; дезодоранси за тело у
форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за
личну употребу; дезодоранси у спреју за жене;
декоративна козметика; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџенти за аутомобиле;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за
употребу у домаћинству; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и медицинску
употребу; детерџенти на бази петролеја [за потребе
домаћинства]; дечији козметички сетови за играње;
дијамантин, боракс [арбазив]; дневне креме;
екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за
козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за
тело за козметичке потребе; емулзије након бријања;
етарска уља; етарска уља за индустријску употребу;
етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за
личну употребу; етарска уља за употребу у
ароматерапији; етарска уља за употребу у
домаћинству; етарска уља за употребу у производњи
мирисних производа; етарска уља за употребу у
процесима производње; етарска уља као мириси за
прање веша; етарска уља кедровог дрвета; етарска
уља лимуна; етарске есенције; етарске есенције и
уља; етарско уље аниса; етарско уље лимуна;
етерична уља; жавелова вода; желатин од морских
алги за прање веша; желе од петролеја за козметичку
употребу; женске хигијенске марамице за чишћење;
завршни премази за обликовање ноктију [козметика];
заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за
чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте; зубне
пасте у облику меканог колача; импрегнирана
челична вуна за чишћење; индустријски абразиви;
индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент]; јапанско уље за учвршћивање косе;
јасминово уље; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени
тоалетним
препаратима;
јонон
[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; какао маслац за козметичке
потребе; калијум хипохлорид; камен за бријање
[антисептички]; камен за глачање; камен за пете за
личну употребу; камен за полирање; камен пловућац;
камење за омекшавање стопала; кана за козметичке
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потребе; кана [козметичка боја]; карбиди метала
[абразиви]; карнауба восак за употребу на возилима;
каустична сода; кесице са мирисом за рубље;
козметика; козметика за животиње; козметика за
обрве; козметичка млека; козметичка млека, гелови и
уља за потамњивање и употребу након сунчања;
козметичка уља; козметичка уља за кожу;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
креме за лице и тело; козметичке креме за негу коже;
козметичке креме за негу тела; козметичке креме за
учвршћивање коже око очију; козметичке креме и
гелови за лице, руке и тело; козметичке креме и
лосиони; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, лосиони и други препарати
за сунчање; козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; козметичке
крпице или марамице натопљене средствима за
чишћење коже; козметичке маске; козметичке маске
за лице; козметичке оловке; козметичке оловке за
наглашавање предела испод ока; козметичке пасте за
лице за сузбијање сјаја; козметичке пене које садрже
средства за заштиту од сунца; козметички гелови;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни
производи;
козметички
јастучићи;
козметички лосиони; козметички лосиони за кожу;
козметички лосиони за косу; козметички лосиони за
лице; козметички лосиони за негу коже; козметички
лосиони за смањење појаве старачких пега и флека;
козметички лосиони за сунчање; козметички
освеживачи за кожу; козметички препарати;
козметички препарати за заштиту од опекотина од
сунца; козметички препарати за заштиту од сунца;
козметички препарати за косу и теме; козметички
препарати за купање; козметички препарати за лице;
козметички препарати за лице и тело; козметички
препарати за негу и третирање коже; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
негу лица; козметички препарати за негу ноктију;
козметички препарати за негу тела; козметички
препарати за негу уста и зуба; козметички препарати
за обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за употребу
на кожи; козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
ЗИС / RS / IPO
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козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и
тело; козметички сапуни; козметички серуми;
козметички сетови; козметички тоници за лице;
козметички фластери који садрже средства за
заштиту од сунца за употребу на кожи; колоњска
вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде,
парфеми и козметички производи; комади сапуна;
комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице;
компресе за очи за козметичке потребе; кора
квилајле за прање; коректори за лице; коректори за
пеге и мрље; корунд [абразив]; креда за чишћење;
креде за козметичку употребу; креде за шминку;
кремаста руменила; кремасти пудери за лице; креме
за бељење коже; креме за бријање; креме за
депилацију; креме за заноктице; креме за заштиту од
сунца; креме за заштиту од сунца за козметичке
потребе; креме за избељивање коже; креме за кожне
производе; креме за кожу; креме за кожу за
козметичке потребе; креме за косу; креме за купање;
креме за лице; креме за лице за козметичке потребе;
креме за лице и тело; креме за лице и тело за
козметичке потребе; креме за негу коже и скидање
шминке; креме за негу коже и скидање шминке за
козметичке потребе; креме за негу косе; креме за
негу косе за козметичке потребе; креме за нокте;
креме за нокте за козметичке потребе; креме за очи;
креме за очи за козметичке потребе; креме за пилинг;
креме за пилинг за козметичке потребе; креме за
полирање; креме за посветљивање коже; креме за
регенерацију коже за козметичке потребе; креме за
руке; креме за руке за козметичке потребе; креме за
самопотамњивање; креме за светао тен; креме за
светао тен за козметичке потребе; креме за скидање
шминке; креме за смањење целулита; креме за
смањење целулита за козметичке потребе; креме за
сунчање; креме за сунчање за козметичке потребе;
креме за туширање; креме за употребу пре бријања;
креме за усне; креме за усне за козметичке потребе;
креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице; креме за
чишћење коже; креме за чишћење [козметичке];
креме и лосиони за тамњење коже; креме и
препарати након сунчања; креме након бријања;
креме након сунчања; креме након сунчања за
козметичке потребе; креме против бора; креме
против бора за козметичке потребе; креме против
пега; креме против пега за козметичке потребе;
креме против старачких пега; креме против
старачких пега за козметичке потребе; креме против
старења; креме против старења за козметичке
потребе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони,
спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе;
крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за
купање; кристали за купање за козметичке потребе;
кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене
детерџентом за чишћење; крпице натопљене
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препаратима за чишћење; купке на бази ментола,
нису за медицинске потребе; лак за нокте; лакови за
косу; лакови за нокте за козметичке потребе; лакови
за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и креме за
обућу; лепак за везивање уметака за косу; лепак за
вештачке нокте; лепак за вештачке нокте или
трепавице; лепак за вештачке трепавице, косу и
нокте; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од
гуме за козметичку употребу; лоптице од вате за
козметичке потребе; лосиони за бебе [тоалетни
производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање;
лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од
сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе;
лосиони за јачање ноктију; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за
козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за
купање за козметичке потребе; лосиони за лице и
негу тела; лосиони за лице и негу тела за козметичке
потребе; лосиони за лице и тело; лосиони за лице и
тело за козметичке потребе; лосиони за негу косе;
лосиони за негу косе за козметичке потребе; лосиони
за нијансирање тена, за лице, тело и руке; лосиони за
нијансирање тена, за лице, тело и руке за козметичке
потребе; лосиони за обликовање косе; лосиони за
очи; лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони
за руке; лосиони за руке за козметичке потребе;
лосиони за скидање шминке; лосиони за смањење
целулита; лосиони за смањење целулита за
козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за
сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело;
лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за
трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони
за успоравање старења; лосиони за успоравање
старења за козметичке потребе; лосиони за
хидратацију коже [козметички]; лосиони за
хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење
зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и
препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и
косе; лосиони након сунчања; лосиони након
сунчања за козметичке потребе; лосиони после
бријања; марамице за бебе; марамице за једнократну
употребу натопљене средствима за чишћење лица;
марамице за једнократну употребу натопљене
хемикалијама или средствима за чишћење за
индустријску и комерцијалну употребу; марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за личну хигијену; марамице
натопљене етарским уљима, за козметичку употребу;
марамице натопљене козметичким средствима;
марамице натопљене препаратима за скидање
шминке; марамице натопљене са козметичким
лосионима; марамице натопљене средством за
чишћење коже; маскаре; маскаре за косу; маске за
кожу; маске за кожу за козметичке потребе; маске за
очи у облику гела; маске за тело; маске за тело за
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козметичке потребе; маске за тело у облику креме;
маске за тело у облику креме за козметичке потребе;
маске за тело у облику лосиона; маске за тело у
облику лосиона за козметичке потребе; маске за тело
у облику пудера; маске за тело у облику пудера са
козметичке потребе; маске за хидратацију коже;
масти за козметичку употребу; медицинске пасте за
зубе; медицински лосиони за косу; медицински
сапун;
медицински
шампони;
мента
за
парфимеријске производе; мешавине за полирање
подова; мириси; мириси за личну употребу; мириси
и парфимеријски производи; мирисна вода за
постељину; мирисна мента [етарско уље]; мирисна
уља; мирисна уља из којих испарава мирис када се
загреју; мирисне борове шишарке; мирисне врећице;
мирисне врећице за јастучиће за очи; мирисни
лосиони и креме за тело; мирисни освеживачи за
тканине у спреју; мирисни спрејеви за постељину;
мирисни спрејеви за тело; мирисни штапићи;
мирисно керамичко камење; мирисно пуњење за
електричне собне распршиваче мириса; мирисно
пуњење за не-електричне собне распршиваче
мириса; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мирнисни штапићи; млека након сунчања; млека
након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони
и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко
за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке
потребе; млеко за скидање шминке; млеко за тело;
млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење
за тоалетну употребу; млеко за чишћење лица; млеко
и лосиони за лице; млеко и лосиони за лице за
козметичке
потребе;
мошус
[парфимерија];
налепнице за нокте; натопљене крпице за брисање
прашине; натопљене крпице за полирање; натопљене
крпице за чишћење; натопљене крпице за чишћење,
брисање прашине или полирање; натопљене папирне
марамице за чишћење посуђа; неклизајуће течности
за подове; неклизајући восак за подове;
немедицинска средства за испирање; немедицинска
средства за натапање стопала; немедицинске креме
за кожу; немедицинске креме за стопала;
немедицинске креме за третман коже главе;
немедицинске купке за тело; немедицинске масти за
спречавање и третман опекотина од сунца;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске
соли за купање; немедицински антиперспиранти;
немедицински балзами за усне; немедицински
лосиони за обнављање косе; немедицински лосиони
за стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
немедицински прашкови за купање; немедицински
прашкови за стопала; немедицински препарати за
купање; немедицински препарати за масажу;
немедицински препарати за негу зуба и за испирање
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уста; немедицински препарати за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
стопала;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за негу усана; немедицински препарати за
третман косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински производи за заштиту усана;
немедицински серуми за кожу; немедицински
тоалетни препарати;
немедицински тоалетни
производи; немедицински шампони; немедицински
шампони за кућне љубимце; неутрализатори за
трајно коврџање косе; ноћне креме; обућарски восак;
одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за
извлачење обрва; оловке за очи; оловке за усне;
омекшивачи за веш; омекшивачи за заноктице;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
освеживачи даха; освеживачи даха, нису за
медицинске потребе; освеживачи даха у облику
штапића за жвакање са екстрактом брезе; основе за
шминку у облику пасте; палете са сјајем за усне;
памучна вуна за козметичку употребу; памучни
штапићи за козметичке сврхе; памучни штапићи за
козметичку употребу; папир за полирање; папир са
песком, шмиргле; парфеми; парфеми за индустријске
потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и
тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи
за негу после бријања; парфеми у чврстом облику;
парфемске
воде;
парфимерија;
парфимерија,
етерична уља, козметика, лосиони за косу;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимеријски
производи, мириси и тамјан; парфимеријски
производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну
употребу; парфимисана уља за производњу
козметичких препарата;
парфимисане креме;
парфимисане креме за козметичке потребе;
парфимисане пасте за козметичке потребе;
парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери
за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за
зубе; пасте за обликовање косе; пене за косу; пене за
купање за козметичке потребе; пене за купање и
туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже;
пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке;
перлице за купање; перлице за купање за козметичке
потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице;
пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке
потребе; плавило за веш; подлоге за лак за нокте;
подлоге за шминку; подлоге за шминку у облику
креме; позоришна шминка; полимерски премази за
чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина
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на аутомобилу; полири за намештај и подове; помаде
за козметичку употребу; помаде за косу; помаде за
косу за козметичке потребе; помаде у стику; помаде
у стику за козметичке потребе; помандери
[ароматичне материје]; посветљивачи за кожу;
посветљивачи за косу; потпури врећице које се
стављају у ароматерапијске јастучиће; потпури
[угодни мириси]; прашкови за зубе; прашкови за
зубе за козметичке потребе; прашкови за купање;
прашкови за купање за козметичке потребе;
прашкови за полирање; прашкови за прање веша;
прашкови за прање косе; прашкови за рибање;
прашкови за рибање за опште потребе; прашкови за
чишћење зуба; препарати за бељење веша; препарати
за бељење за кућне потребе; препарати за бељење и
друга средства за прање веша; препарати за бељење
косе; препарати за бељење [скидање боје] за
козметичку употребу; препарати за бојење за
козметичке потребе; препарати за бојење и за
уклањање боје за косу; препарати за бојење косе;
препарати за бријање; препарати за бријање и после
бријања; препарати за брушење; препарати за
депилацију; препарати за депилацију и пилинг;
препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за
заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од
сунца; препарати за заштиту од сунца за козметичке
потребе; препарати за избељивање коже; препарати
за избељивање кожних производа; препарати за
извлачење праменова; препарати за испирање уста,
који нису медицински; препарати за коврџање косе;
препарати за козметичку негу; препарати за косу за
уклањање боје; препарати за купање и туширање;
препарати за купање, не за медицинске сврхе;
препарати за натапање у перионицама; препарати за
негу животиња, осим производа за прање животиња;
препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу
коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати
за негу коже за уклањање бора; препарати за негу
коже против старења; препарати за негу косе;
препарати за негу косе који садрже органско
девичанско уље од кокоса и девичанско уље од
кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске
потребе; препарати за негу ноктију; препарати за
негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
усана; препарати за обликовање косе; препарати за
обнављање ноктију; препарати за одмашћивање;
препарати за одмашћивање за употребу у
домаћинству; препарати за одмашћивање на бази
растварача; препарати за отчепљивање одвода и
судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви;
препарати за очување коже [полирање]; препарати за
оштрење; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање; препарати за полирање
аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и
стругање; препарати за полирање протеза; препарати
за прање; препарати за прање воћа и поврћа;
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препарати за прање и бељење веша; препарати за
прање и избељивање; препарати за прање косе;
препарати
за
рибање;
препарати
за
самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај
лишћа биљака; препарати за сјај [полири]; препарати
за скидање воска; препарати за скидање воска са
пода; препарати за стругање или скидање боја и
лакова; препарати за стругање подова; препарати за
сунчање; препарати за сунчање [козметички];
препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца;
препарати за трајно обликовање и обликовање косе;
препарати за трајну ондулацију и увијање косе;
препарати за трајну ондулацију косе; препарати за
третирање косе; препарати за туширање; препарати
за туширање за личну хигијену и лично
дезодорисање [тоалетне потребе]; препарати за
увијање и обликовање косе; препарати за увијање
косе; препарати за уклањање боја; препарати за
уклањање боје; препарати за уклањање заноктица;
препарати за уклањање заноктица за козметичке
потребе; препарати за уклањање каменца за употребу
у домаћинству; препарати за уклањање лака;
препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање надоградње за нокте; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за употребу пре бријања и после бријања;
препарати за употребу пре натапања веша; препарати
за хемијско чишћење; препарати за хидратацију
[козметички]; препарати за хладно увијање косе;
препарати за чишћење; препарати за чишћење
аутомобилских гума и точкова; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и фризирање косе; препарати за
чишћење ветробранског стакла; препарати за
чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за
аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење
за личну употребу; препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; препарати за чишћење,
заштиту и очување површине возила; препарати за
чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја
листовима биљака; препарати за чишћење и
полирање; препарати за чишћење карбуратора и
стартера; препарати за чишћење листова биљака;
препарати за чишћење на бази растварача; препарати
за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за
чишћење одвода; препарати за чишћење подова;
препарати за чишћење, полирање; препарати за
чишћење, полирање и рибање; препарати за
чишћење, полирање, одмашћивање и стругање;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; препарати за чишћење,
полирање, рибање и стругање; препарати за
чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење
производа од коже; препарати за чишћење протеза;
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препарати за чишћење, рибање и стругање;
препарати за чишћење руку; препарати за чишћење
тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за
чишћење тканина; препарати за чишћење у облику
пене; препарати за шминкање; препарати за
штиркање; препарати за штиркање веша; препарати
и средства за депилацију; препарати и супстанце за
чишћење и прање; препарати и супстанце за
чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати након бријања;
препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати против знојења; препарати, укључујући
креме, гелове и пене, за употребу пре, током и после
бријања; привремене тетоваже за козметичке
потребе; природна етарска уља; природни мошус;
производи за бојење и бељење косе; производи за
исправљање косе; производи за негу тела и
козметичку негу; производи за полирање; производи
за равнање косе; производи за хидратацију коже;
производи за хидратацију против старења;
производи од сапуна; пудер за шминкање; пудери за
бебе [тоалетни производи]; пудери за лице; пудери за
лице за козметичке потребе; пудери за лице у облику
папира обложеног пудером; пудери за лице у праху;
пудери за тело; пудери за тело за козметичке
потребе; путер за тело; путер за тело за козметичке
потребе; размашћивачи, који нису за употребу у
процесу производње; раствори за чишћење; раствори
за чишћење зубарских ултразвучних апарата за
стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара;
регенератори за косу за бебе; регенератори за нокте;
ретинол крема за козметичке потребе; ролне брусног
папира; ружеви; ружеви за усне; ружеви у оловкама;
ружино уље; ружино уље за козметичке потребе;
рукавице за пескарење; руменила; сапун; сапун за
бријање; сапун за избељивање текстила; сапуни;
сапуни за бријање; сапуни за веш; сапуни за кожу;
сапуни за купање; сапуни за купање у течном,
чврстом или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за
личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни за
прање веша; сапуни за руке; сапуни за седла; сапуни
за суво прање; сапуни за тело; сапуни за туширање;
сапуни за употребу у домаћинству; сапуни и
детерџенти; сапуни од луфе; сапуни у праху; сапун
против знојења; сапун против знојења ногу; сафрол;
сенке за очи; силикон карбид [абразив]; синтетички
мошус; синтетички парфеми; сјајеви за усне; скидачи
лака за нокте; сода за избељивање; сода за прање,
чишћење; соли за избељивање; соли за купање; соли
за купање за козметичке потребе; соли за купање
које нису за медицинску употребу; спрејеви за кожу
за локалну примену за козметичке потребе; спрејеви
за косу и гелови за косу; спрејеви за освежавање
даха; спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за
тело; спрејеви за тело за козметичке потребе;
спрејеви за тело као дезодоранси и мириси за личну
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
употребу; средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; средства за давање сјаја
воћу; средства за заштиту од сунца; средства за
заштиту од сунца за козметичке потребе; средства за
заштиту од сунца за усне; средства за заштиту од
сунца за усне [козметика]; средства за испирање боје
за косу; средства за испирање косе; средства за
испирање косе за козметичке потребе; средства за
испирање косе [шампони-регенератори]; средства за
испирање у машинама за прање посуђа; средства за
испирање уста против каријеса, нису за медицинске
потребе; средства за лепљење за козметичку
употребу; средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за пилинг; средства за
пилинг коже; средства за побољшање изгледа коже;
средства за полирање за музичке инструменте;
средства за полирање зуба; средства за полирање
кожних производа; средства за полирање намештаја;
средства за полирање подова; средства за полирање
хрома; средства за прање WЦ шоља; средства за
прање стакла; средства за прехрањивање косе;
средства за прехрањивање косе за козметичке
потребе; средства за регенерацију коже; средства за
скидање боја; средства за скидање боја, глазура и
лакова; средства за скидање шминке за очи; средства
за сушење судова у машинама за судове; средства за
туширање; средства за уклањање лепка; средства за
уклањање лепка [осим за индустријске потребе];
средства за уклањање мрља од кућних љубимаца;
средства за учвршћивање косе [препарати за
обликовање косе]; средства за чишћење гума са
белим ободом; средства за чишћење зуба; средства за
чишћење зуба и испирање уста; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење
зуба у облику жвакаће гуме; средства за чишћење и
дезодорисање тепиха; средства за чишћење коже;
средства за чишћење козметичких четкица; средства
за чишћење кутија са песком за кућне љубимце;
средства за чишћење лица; средства за чишћење
обуће; средства за чишћење, полирање и абразију за
опште потребе у облику течности или праха;
средства за чишћење посуда са песком која садрже
дезодорансе; средства за чишћење рерне; средства за
чишћење руку; средства за чишћење тканине за
намештај; средства за чишћење у облику пене за
личну употребу; средства и препарати за чишћење;
средства против знојења за личну употребу; стаклени
папир, шмиргла; стаклено платно, шмиргле; стипса,
алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну
употребу; талк пудери; талк пудери за козметичке
потребе; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин, за
одмашћивање; терпентинско уље, за одмашћивање;
течне подлоге за шминку; течни парфеми; течни
производи за негу зуба; течни ружеви; течни сапуни;
течни сапуни за веш; течни сапуни за купање; течни
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сапуни за прање посуђа; течни сапуни за прање
стопала; течни сапуни за руке и лице; течни сапуни
за руке, лице и тело; течни сапуни за тело; течности
за испирање уста, нису за медицинску употребу;
течности за прање веша; течности за рибање;
течности за хемијско чишћење; течности за чишћење
ветробрана; течности за чишћење ветробранских
стакала; течности за чишћење слова писаћих
машина; тоалетна уља; тоалетне воде; тоалетне воде
и колоњске воде; тоалетне воде које садрже змијско
уље; тоалетни сапуни; тонери за козметичку
употребу; тоници за кожу; топикални лосиони, креме
и уља за кожу и тело за козметичку употребу; траке
за избељивање зуба; траке за освежавање даха; траке
са воском за депилацију; триполи камен за
полирање; туш у оловци за очи; ћилибар [парфем];
уља за бебе [тоалетни производи]; уља за заштиту од
сунца; уља за заштиту од сунца [козметика]; уља за
козметичку употребу; уља за косу; уља за купање;
уља за купање за козметичке потребе; уља за купање
и соли за купање; уља за купање и соли за купање,
нису за медицинске потребе; уља за масажу; уља за
парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе; уља за
тамњење коже за козметичке потребе; уља за тело;
уља за тело за козметичке потребе; уља за чишћење;
уља и лосиони за масажу; уља и лосиони за тамњење
коже; уља након сунчања; уља након сунчања за
козметичке
потребе;
уља
након
сунчања
[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке
за негу косе за козметичке потребе; уље лаванде за
козметичке потребе; уље од лаванде; уље од
пеперминта [парфимеријски производ]; учвршћивачи
за нокте; флексибилни абразиви; фумигацијска
средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне;
хелиотропин; хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству [прање веша]; хигијенски
препарати као тоалетни производи; хидратантне
креме, лосиони и гелови; хидратантни гелови
[козметички]; хидратантни лосиони [козметички];
хидратантни препарати; хидратантни препарати за
косу; хидроген пероксид за козметичку употребу;
хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање
[прах за полирање метала]; чврсти пудери за
пудријере [козметика]; шампони; шампони за бебе;
шампони за косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за
кућне љубимце; шампони за људску косу; шампони
за суво прање косе; шампони за тепихе; шампони и
регенератори за косу; шампони и регенератори за
кућне љубимце; шампони и регенератори за кућне
љубимце [немедицински, неветеринарски препарати
за негу животиња]; шампони против перути;
шампони-регенератори; шљокице за козметичке
потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело;
шљокице за нокте; шљокице за тело; шминка;
шминка за лице и тело; шминка за очи; шминка за
пудријере; шминка за тело; шминка у облику оловке;
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шминке за лице; шмиргла; шмиргл папир; шмиргл
платно; штирак за веш; штирак за прање веша;
штирак за сјај веша; шумеће кугле за купање;
шустерски восак.
Кл. 16:
xуан папир за кинеско сликање и
калиграфију; адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од картона или папира; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира [за канцеларијску
употребу]; апарати и машине за умножавање
докумената; аритметичке таблице; архитектонски
модели; аташе мапе; атласи; бележнице; бележнице,
нотеси; билтени; биолошки узорци за употребу у
микроскопији [наставни материјал]; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; бочице
за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле
за писање; бројанице; бројеви [штампарски];
бушилице за папир [зумба]; ваљци за кућно фарбање;
ваљци за писаће машине; ваучери; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; водене боје [сликарске];
водене боје, сликарске; восак за калупе, који није за
зубарску употребу; восак за печаћење; воштани
папир; вреће за ђубре [од папира или пластике];
вреће за микроталасно кување; 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; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; дописнице, разгледнице;
држачи за креду; држачи за оловке; држачи оловака;
држачи печата; држачи списа, докумената
[канцеларијски прибор]; држачи страница књига;
електрокардиографски папир; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
заставе [од папира]; игле за копирање за цртачке
сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез;
индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за гравирање; инструменти за писање;
инструменти за цртање; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; калеми за траке са мастилом;
календари; калупи за глину за моделирање
[уметницки материјал]; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
касете, ормани, за канцеларије; каталози; каширани
папир; кичице; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за
галванопластику; књиге; књиге са песмама или
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нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице;
књиговезачки апарати и машине [канцеларијска
опрема]; књиговезачки артикли; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе;
корективна течност [канцеларијски реквизит];
корективно мастило [хелиографско]; коректорске
траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше;
корице [канцеларијски материјал]; кошуљице за
списе; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и образци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије од
картона или хартије; кутије са бојама [производи
који се користе у школама]; лењири за цртање;
лењири, угаоници; лепак за канцеларијску или кућну
употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; лепкови за канцеларијску или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; летци, флајери; листови папира
[канцеларијски]; литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
магазини [периодични]; манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; маркери за
књиге; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); материјали за
обуку и наставу [изузев апарата]; материјали за
писање; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; најавне картице
[од папира]; налепнице [канцеларијски прибор];
налепнице, које нису од текстила; наливпера; налив
пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
напрсци [канцеларијски реквизити]; натписи од
папира или картона; нацрти; неелектронски
импринтери за кредитне картице; неелектронски
показивачи графикона; несесери са прибором за
писање; новине; новчанице; ногаре за сликаре
[штафелаји]; ножеви за папир [канцеларијски
прибор]; ножеви за папир [канцеларијски реквизити];
ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; носачи
лепљивих трака [канцеларијски прибор]; обрасци за
прецртавање;
овлаживачи
врхова
прстију
[канцеларисјки прибор]; овлаживачи за лепљење
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коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои
од папира или картона; олеографи; оловке; оловке за
цртање; оловке од дрвеног угља; оловке са
графитном мином [техничке оловке]; омотачи за
флаше од картона или папира; омоти за папир; омоти
за саксије од папира; омоти за чековне књижице
[чековне
књижице];
омоти
[канцеларијски
материјал]; палете за сликаре; памфлети; пантографи
[справе за прецртавање]; папир; папир за копирање;
папир за машине за снимање; папир за паковање;
папир за писање; папир за радиограме; 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; папирне траке и
картице за бележење компјутерских програма;
папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирни материјали за
филтрирање; папирни омоти за саксије; папирни
филтери за кафу; папирно или картонско облагање за
пакете; папир од пиринча*; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; писаће машине и
канцеларијски прибор (изузев намештаја); писаће
машине и канцеларијски прибор [изузев намештаја];
плакати од папира или картона; планови, пројекти;
пластика
за
моделирање;
пластификатори
докумената за канцеларијску употребу; пластична,
мехураста амбалажа за паковање или умотавање;
пластична танка растегљива фолија за обавијање
палета; пластичне фолије за омотавање; пластични
материјал за паковање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; 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; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портрети; постери;
постоља за мастило; постоља за пера и оловке;
постоља за печате; постоља за фотографије; посуде
за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде
за сортирање и бројање новца; посудице за боје;
поштанске марке; поштански жигови; прекривачи
столова од папира; преносиве слике [декалкоманије];
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; резачи папира [канцеларијски
реквизити]; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћуинству; свеске;
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светлећи папир; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; слова, штампарска; спајалице; спајалице
за новац; спајалице за папир; спајалице
[канцеларијски
прибор];
спојени
рамови
[штампарски]; сребрни папир; средства за лепљење
за папире или употребу у домаћинству; сталци за
посуде за штампарска слова; стеатит [креда за
кројаче]; столњаци од папира; стоне салвете од
папира; стрипови; табаци од рецикловане целулозе
за умотавање; табле за цртање; табле од дрвене
пулпе [канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири
за цртање; тоалет папир; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; траке са мастилом за
компјутерске штампаче; тубе од картона; убруси за
лице од папира; убруси од папира; угаоници за
цртање; улазнице; улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената; уметнички материјали;
умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; уређаји за
мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу; фасцикле за списе [канцеларијски прибор];
фасцикле [канцеларијски материјал]; фигурине
[статуете] направљене од смесе са папиром; филтер
папир; фолије за прецртавање; фолије од папира или
пластике за одржавањевлаге за паковање хране];
фолије,
слајдови
[канцеларијски
материјал];
формулари [штампани]; фото-гравуре; фотографије;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хартија и картон; хектографи; хефталице
[канцеларијски
реквизит];
хигијенски
папир;
хистолошки делови за наставу; хромијуми;
хромолитографи; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова [клишеи];
честитке, разгледнице; четкице за писање; четкице за
сликаре; чешљеви за урезивање код сликаних дела;
чиоде као канцеларијски материјал; шаблони, матрице
за умножавање; шаблони [од папира]; шестари за
цртање; школска опрема [свеске и прибор за писање];
школске табле; шнитови за шивење одеће; шпенадле
као канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
публикације; штампане ствари; штампани материјал
[вискока штампа]; штампани роковници; штампарска
слова; штампарске реглете; штампарски бланкети,
који нису од текстила; штампарски бројеви и слова;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит]; штитници за брисање; лепљиве траке за
паковање.
Кл. 21: абразивни сунђери за кожу; абразивни
сунђери за кухињску употребу; аеросолни
распршивачи који нису за медицинску употребу;
апарати за скупљање прашине, неелектрични;
апарати за уклањање мириса за личну употребу;
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апарати на воду за чишћење зуба и десни; аутоклави
[кувала под притиском], неелектрични; бисте од
порцелана, керамике, теракоте или стакла; бојена
стакларија; бокали; боце за пиће за спортове; боце и
чутуре*; вадичепи, електрични и неелектрични; вазе;
вакум гума за отпушавање одвода; вакумиране боце;
вешалице за одећу; вишенаменски електрични
лонци; војничке посуде [мањерке]; вртне прскалице;
врчеви и кригле; грејачи за флашице за храњење,
неелектрични,; грнчарија; даске за пеглање; даске за
прање; даске за сечење хлеба; декоративни бокали;
длака за четке; дрвени калупи за ципеле [растезачи];
дрвени калупи за чизме [растезачи]; држачи за
јеловнике; држачи за сапуне; држачи за свеће;
држачи за тоалет папир; држачи за чачкалице;
држачи пешкира у облику прстенова и шипки;
држачи салвета; држачи сапуна; држачи сунђера;
држачи
тоалетног
папира;
експрес
лонци
[аутоклави], не-електрични; електричне четке, изузев
делова машина; електрични уређаји за привлачење и
уништавање
инсеката;
електрични
чешљеви;
емајлирано
стакло,
не
за
грађевинарство;
животињска длака [четкарска роба]; жице за мућење,
неелектричне, за употребу у домаћинству; замке за
инсекте; замке за мишеве [мишоловке]; замке за
муве; замке за пацове; затварачи поклопаца за лонце;
земљано посуђе; излетничке корпе заједно са
посуђем; изувачи за чизме; инструменти за чишћење,
ручни; јаја за припрему чаја од целог листа; јасле за
животиње; јеленска кожа за чишћење; кавези за
кућне љубимце; кавези за птице; кадионице; кадице
за бебе, преносиве; кадице за купање птица; казани,
котлови; калупи за коцке леда; калупи, модле
[кухињски прибор]; канделабри [свећњаци]; канта за
искоришћен папир; канте; канте за ђубре; канте за
заливање; канте за отпад; канте за смеће; кафански
послужавници; кашике за мешање [кухињски
прибор]; кашике за обување ципела; кашике за
преливање [кухињски прибор]; кашике за сервирање
колача; керамика за употребу у домаћинству; кожа за
полирање; козметичке шпатуле; козметички прибор;
комплети посуда за кување; конац за чишћење зуба;
корита за пиће; корита за прање веша; корита за
храњење; корпе за домаћинство; корпе за ђубре;
корпе за хлеб [у домаћинству]; кофе; кофе за лед;
кофе за цеђење мопа; кофе од тканих влакана; кригле
за пиво; кристал [стакларија]; крпе за брисање
прашине са намештаја; крпе за прање подова; крпе за
прашину; крпе за чишћење; крчази; куварске модле;
куварски шприцеви за преливање; кукице за
закопчавање; кутије за држање папирних убруса;
кутије за сапун; кутије за слаткише; кутије за
употребу у домаћинству или кухињи; кутије за хлеб;
кутије за храну; кутије за чај; кутије за чешљеве;
кутије од стакла; кутије простирке [посуде] за кућне
љубимце; кутлаче, лопатице [стоно посуђе]; кућне
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или кухињске справе и посуде; кућне потрепштине;
кућни акваријум; кућни тераријуми [виваријуми];
кухињске даске за сецкање; кухињске посуде;
кухињске
рукавице;
кухињски
млинови,
неелектрични; кухињски прибори; кухињски
ражњићи од метала; кухињско посуђе; кучина,
кудеља за чишћење; лавори [посуде]; левци; лонци;
лончићи за кување филтер кафе, не-електрични;
лопатице [кухињски прибор]; мајолика; материјали
за полирање, изузев препарата, папира и камена за
полирање; материјали за прављење четки; машине за
резанце, ручне; метална средства за рибање,
чишћење за тигање; метле; механичке метле;
мешалице, не-електричне, за кућну употребу;
мирисни
испариви
распршивачи;
млазнице;
млазнице за канте за заливање; млазнице за црева за
заливање; млатилица за муве; млечно стакло; млин за
бибер, ручни; млинови за кафу, ручни; млинови за
употребу у домаћинству, ручни; модле за колаче;
мозаици од стакла, који нису за грађевине; мопови;
мутилице, не-електричне; навлаке за даске за
пеглање; натписи [ознаке] од порцелана или стакла;
неелектричне машине и апарати за полирање, за
кућну употребу; неелектричне справе за полирање
ципела воском; не-електрични авани; неелектрични
апарати за полирање воском; не-електрични парни
лонци;
неелектрични
преносни
фрижидери;
непрерађено или полупрерађено стакло [осим стакла
које се користи у грађевинарству]; несесери са
прибором; нити од фибергласа, које нису за употребу
у текстилу; ножеви за колаче [бисквите]; ножеви за
теста; ножице за роштиљ; носачи за цвеће и биљке
[цветни аранжмани]; ноћне посуде; оклагије [кућне];
омоти, навлаке за саксије, које нису од папира;
омоти, навлаке за саксије, који нису од папира; опал
стакло; отварачи за флаше, електрични и
неелектрични; отпаци вуне за чишћење; оцеђивачи
мопа; памучни отпад за чишћење; папирни тањири;
пекачи вафли, неелектрични; перјане пајалице;
пипете за оцењивање вина [сифони]; пипете [тестери
вина]; плетени балони за пића; плочасто стакло
[сировина]; плочице за спречавање кипења млека;
пљоске; подметач за шерпе; подметачи за печење;
подметачи за чаше, непапирни и неплатнени;
подметачи [стони прибор]; поклопци за акваријуме;
поклопци за кутије за путер; поклопци за лонце;
поклопци за посуде са сиром; поклопци за храну;
полози
[вештачки];
порцеланска
роба;
посластичарске шприц кесе за украшавање;
послужавници за домаћинство; послужавници за
домаћинство, од папира; постоља за четкице за
бријање; постоље за роштиљ; посуде за бибер;
посуде за воће; посуде за колаче; посуде за кување
[без електричног загревања]; посуде за кување кафе
[џезве], не-електричне; посуде за кућне љубимце;
посуде за лед; посуде за лепак; посуде за мешање
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коктела; посуде за пиће; посуде за поврће; посуде за
прављење леда; посуде за путер; посуде за сапун;
посуде за скупљање масти од печења; посуде за
чување хране, топлотно изоловане; посуде од метала
за прављење леда и ледених пића; посуде [чиније];
посуђе; прахери [ручне справе]; прекривачи, навлаке
за чајнике; прекривачи хране; преса за бели лук
[кухињски прибор]; пресе за воће, неелектричне, за
употребу у домаћинству; пресе за кравате; пресе за
панталоне; пресе за тортиље, неелектричне
[кухињксе справе]; прибор за скидање шминке;
прибор за скупљање мрвица; прибор за чишћење;
прибори за кување, не-електрични; прозорске кутије
за цвеће; прскалице за заливање цвећа и биљака;
прстенови за живину; прстенови за птице; прстенови
за салвете; прстенови за свеће; пудријере; пуфна за
пудрирање; ражњићи за печење, метални; расладне
торбе и кесе; распршивачи мириса; растезачи
рукавица; растопљен силицијум [полупроизвод],
изузев за грађевинарство; расхладне боце; ренда за
кућну употребу; решетке за пепео [за употребу у
домаћинству]; решетке за печење [кухињски
прибор]; рогови за пиће; ротирајућа тацна
послужавник; роштиљ [кухињски прибор]; роштиљ
рукавице; рукавице за баштованство; рукавице за
полирање; рукавице за прање кола; рукавице за
рерну; рукавице за употребу у домаћинству; саксије;
свећњаци; свињска чекиња; севиси за кафу [стоно
посуђе]; сервери, лопатице, за питу; сервиси за
ликер; сервиси за чај [стоно посуђе]; сервиси
[посуђе]; сетови за зачине; сетови флашица за уље и
сирће; сита [кућне посуде]; сифонске боце за сода
воду; сламке за пиће; сланици; собни тераријуми [за
узгајање биљака]; справе за гашење свећа; справе за
заливање; справе за распршивање; стакла за прозоре
возила [полупрерађени производ]; стакларија,
порцелан и грнчарија; стаклена вуна, која није за
изолацију; стаклена силиконска влакна, која нису за
текстилну употребу; стаклене боце [посуде];
стаклене бочице [посуде]; стаклене кугле [посуде];
стаклене посуде; стаклене тегле; стаклене чиније;
стаклени балони за пића; стаклени затварачи;
стаклени прах за украшавање; стаклени чепови;
стакло, необрађено или полуобрађено [осим
грађевинског стакла]; стакло са уграђеним
електричним проводницима; сталци за пегле; сталци
за сушење веша; статуе од порцелана, керамике,
печене глине или стакла; статуете од порцелана,
керамике, печене глине или стакла; стоне украсне
вазне; стони држачи ножева; стоно посуђе [изузев
кашика, виљушки, ножева]; сунђери за прање;
сунђери за рибање; сунђери за употребу у
домаћинству; сунђери за шминкање; тањири; тањири
за једнократну употребу; тацне; термоси; тигањи;
тканине [крпе] за чишћење; тоалетни несесери;
тоалетни прибор; тоалетни сунђери; топлотноЗИС / RS / IPO
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изолационе посуде; топлотно изоловане посуде за
пића; украси од порцелана; уметничка дела од
порцелана, керамике, теракоте или стакла; упијачи
дима, за кућну употребу; урне; фиберглас који није
за изолацију или текстилну употребу; фигурине,
статуете од порцелана, керамике, печене глине или
стакла; филтери за кафу, не-електрични; филтери за
чај; флаше [боце]; флашице за уље и сирће; фритезе,
неелектричне; цедиљке; цедиљке за употребу у
домаћинству; цедиљке за чај; цедиљке [кухињске
справе]; чајници; чајници, неелектрични; чачкалице;
чаше за пиће; чаше, папирне или пластичне; чашице
за јаја; челична вуна; челична вуна за чишћење;
четкарска роба; четке; четке за воскирање скија;
четке за катран, са другом ручком; четке за коње;
четке за обрве; четке за обућу; четке за прање судова;
четке за рибање; четке за стаклене лампе; четке за
тоалет; четке за чишћење резервоара и посуда; четке
за шминку; четке (изузев кичица); четке [изузев
кичица]; четкице за бријање; четкице за зубе; четкице
за зубе, електричне; четкице за нокте; четкице за
пециво; чешагије; чешљеви*; чешљеви за животиње;
чешљеви за косу са великим зупцима; чешљеви и
сунђери; чиније за салату; чиније за супу; чиније за
шећер; чиније [посуде]; шерпе; шипке и прстенови за
пешкире; шоље; шољице; штапићи за јело; штапићи за
коктеле; штедне касице; штипаљке за веш
(111) 72201
(210) Ж- 2016-983

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) Немања Милић, Боривија Стевановића бр. 55,
Београд, RS
(540)

(531) 01.03.02; 01.15.24; 07.01.01; 27.03.12; 27.05.07;
28.05.00; 29.01.06
(591) сива, бела.
(511) Кл. 11: апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом за санитарне сврхе.
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 грнчарја.
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Ж
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање
кухињских инсталација и елемената који су израђени
од нерђајућег челика тзв. inox-a; услуге инсталирања
кухињских инсталација и елемената који су израђени
од нерђајућег челика тзв.inox-a .
(111) 72202
(210) Ж- 2015-1571

(181) 23.09.2025.
(220) 23.09.2015.
(151) 13.03.2017.
(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)

(531) 05.03.04; 05.03.14; 26.01.14; 27.05.01
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце и јестиве
посластице за кућне љубимце.
(111) 72203
(210) Ж- 2016-854

(181) 16.05.2026.
(220) 16.05.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) BEO-SPORT SYSTEM D.O.O., Вилине Воде
47, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: ЗД наочаре; бројачи; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне наочаре; кациге за
амерички фудбал; кациге за мотоциклисте; кациге за
роњење; кациге за удараче у бејзболу; кациге за
хватаче у бејзболу; кациге за хокеј на леду; ланчићи
за наочаре; ланчићи за сунчане наочаре; ланчићи и
узице за сунчане наочаре; наочаре за мотоциклисте;
наочаре за ноћни вид; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре за снег; наочаре
за сунце; наочаре (оптика); оквири за сунчане
наочаре; паметне наочаре; паметне наруквице (мерни
инструменти); паметни сатови; ронилачке маске;
ронилачка одела; селфи штапови (ручни моноподи);
сигурносне кациге; сигурносне наочаре; сигурносни
прслуци за скијање на води; сигурносни
рефлектујући прслуци; спортске наочаре; спортски
штитници за уста; стакла за наочаре; узице за
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наочаре; узице за сунчане наочаре; футроле за
сунчане наочаре и за заштитне наочаре; футроле за
наочаре; футроле за сунчане наочаре; штитници
главе за спорт.
Кл. 18: женске ташне; кофери и путне торбе; мали
кофери; путне торбе за одећу; путне торбе; путни
комплети (кожна роба); ранци; ранчеви за
камповање; ранчеви за планинарење; руксаци; ручне
торбице; спортске торбе; торбе; торбе за куповину;
торбе за плажу; џепни новчаници; школске торбе;
штапови за ходање.
Кл. 25: бадемантили; балетанке (равне ципеле);
беби-дол пижаме; бермуде; бикини купаћи костими;
бициклистичка одећа; бициклистичке патике;
бициклистичке рукавице; бициклистички дресови;
блузе; блузе, кошуље; боди (женски доњи веш); боди
(женско рубље); бодији (одећа); боксерице; болера;
виндјакне; водоотпорна одећа; водоотпорни огртачи;
вунена одећа; вунене капе; вунене хулахопке; вунене
чарапе; гаће; гаће пумпарице; гаћице за бебе (доњи
веш); гимнастичке патике; глежњаче; голферске
капе; горњи делови тренерке; готова, конфекцијска
одећа; грејачи за колена (одећа); грејачи за руке
(одевни предмети); грејачи ногу; грудњаци;
гумирана одећа за скијање на води; дебели зимски
капути; дечија покривала за главу; дечији бодији;
дечји комбинезони за игру; додаци за обућу против
клизања; докопенице: доњи веш; доњи веш за
упијање зноја; дресови без рукава; дресови за
одбојку; дресови (одећа); дубоке патике за спортове
у дворани; дугачке јакне; дугачке хаљине; дугачки
доњи веш; дуге гаће; дуги капути са крзненим
оковратником; дуже женске боксерице; дукс мајице;
елегантне женске ципеле са високим потпетицама;
елегантне мушке чарапе; елегантне панталоне;
ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске
чарапе, трико; женске хаљине; женске ципеле;
женске чарапе; женске чизме; женски доњи веш;
женски доњи веш до колена; женски комбинезони;
женски костими; женски купаћи костими; заштитне
капе за скијање; эаштигне кецеље; заштитне мајице
за водене спортове; зимске јакне; зимске рукавице;
зимске чизме; знојнице; знојнице за главу; зштитне
панталоне; јакне без рукава; јакне за јахање; јакне за
мотоциклисте; јакне за скијање на дасци; јакне које
рефлектују светлост; јакне (одећа); јакне од јеленске
коже; јакне од џинса; јакне отпорне на ветар; јакне са
два лица; јапанке (обућа); једноделна оделца за бебе;
једноделни бодији за цело тело; једноделни женски
комбинезони са шорцем; једноделни комбинезони;
једноделни трикои; кабанице; кабанице (одећа);
каишеви за струк (одећа); каишеви (одећа); каишеви
од имитације коже; каишеви од тканине (одећа);
каишчићи за ципеле; каки панталоне (одећа);
камашне, докопенице и назувци; капе за бебе које се
везују у чвор на врху; капе за бејзбол; капе [за
ЗИС / RS / IPO
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главу]; капе за купање; капе за спавање; капе за
туширање; капе са гомбицом; капе са штитником;
капуљаче (одећа); капути; капути који рефлектују
светлост; кафтан тунике; качкети; кишни мантипи;
кожна покривала за главу; кожне јакне; кожне
панталоне; кожне папуче; кожне сандале у јапанском
стилу; кожне хаљине; кожне ципеле; кожни каишеви
(одећа); кожни мантили; комбинезони за бебе;
комбинезони за плажу за заштиту од сунца;
комбинезони за скијање; комбинезони за спавање за
бебе (одевни предмет); комбинезони (одећа);
комплети блуза и џемперић; комплети кратких
мајица и панталона (одећа); комплети (одећа);
копачке за рагби; корсети; корсети, доње рубље;
костими; костими за дечије игре маскирања; костими
за игре са улогама; кошуље за голф; кошуље за
риболов; кошуље кратких рукава; кравате; кратке
јакне; кратке мајице; кратке панталоне; кратке
панталоне бермуде; кратке панталоне са трегерима;
кратке спортске панталоне са трегерима; кратке
чарапе; кратки капути са капуљачом; крзнена одећа;
крзнене јакне; крзнени капути; крзнени муфови;
крзнени огртачи; крзнени шалови; крзнени шешири;
крзно (одећа); купаће гаће; кућни огртачи; лежерна
одећа; лежерна обућа; лежерне кошуље; летње
хаљине; мајице; мајице без рукава; мајице голих
рамена; мајице за бебе; мајице за рагби; мајице које
се вежу око врата; мајице кратких рукава за јогу;
мајице кратких рукава са штампом; мајице (одећа);
мајице отпорне на ветар; мајице са дугим рукавима;
мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном;
мајице, шортсеви и чарапе као имитације
оригиналних дресова европског фудбала; мајице,
шорцеви и чарапе као имитације оригиналних
дресова америчког фубала; мале капе уз главу; мали
шешири; мантили од џинса; мараме за врат; мараме
за главу; мараме за главу (одећа); мараме (одевни
предмети); мараме, шалови; маске за спавање;
маскирне јакне; маскирне панталоне; маскирне
рукавице;
маскирни
прслуци;
мини-сукње;
мотоциклистичка одећа; мотоциклистичке чизме;
мотоциклистичко одело за кишу; муфови за грејање
ногу, неелектрични; муфови (одећа); мушка и женска
обућа; мушка обућа; мушка одела; мушке боксерице;
мушке мајице без рукава; мушке мараме које се носе
око врата; мушке ципеле; мушке чарапе; мушки
бициклистички шортсеви; мушки доњи веш; мушки
купаћи костими; мушки свечани сакои; навлаке
против клизања за обућу за голф; непромочива
одећа; непромочиве јакне; непромочиве јакне и
панталоне; непромочиве панталоне; непромочиве
чизме за пецање; неструкиране хаљине (одећа);
неформална одећа; ноћни огртачи; обућа; обућа за
бебе; обућа за новорођенчад; обућа за плажу; обућа
за планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не
за спортове; обућа, осим ортопедске обуће; огртач и
ЗИС / RS / IPO
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за рамена (одећа); огртачи, капути; одевни предмети
за обликовање тела; одевни предмети који се носе
око врата; одевни предмети од крзна; одела; одела за
водене спортове на површини воде; одела за воду за
једрење на дасци; одела за воду за сурфинг; одела за
скијање на дасци; одела са прслуком; одећа; одећа за
активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за
бебе и малу децу; одећа за гимнастику; одећа за
голф, осим рукавица; одећа за девојчице; одећа за
децу; одећа за дечаке; одећа за жене; одећа за
једрење на дасци; одећа за карате; одећа за клизање;
одећа за купање; одећа за малу децу; одећа за
мотоциклисте; одећа за мушкарце; одећа за
мушкарце, жене и децу; одећа за рвање; одећа за
спавање; одећа за тенис; одећа за тријатлон; одећа за
труднице; одећа за уметничко клизање; одећа за
џудо; одећа, не заштитна одећа, која садржи
рефлективне или флуоросцентне елементе или
материјале; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу;
одећа, обућа, покривала за главу; одећа од имитације
коже; одећа од кашмира; одећа од коже; одећа од
коже или имитације коже; одећа од плиша; одећа од
џинса; одећа отпорна на ветар; опрема за бебе
(одећа); опрема за кишу; опрема за лоше време;
памучни капути; панталоне; панталоне за голф;
панталоне за јахање; панталоне за јогу; панталоне за
новорођенчад; панталоне за скијање на дасци;
панталоне за снег; панталоне са великим џеповима;
панталонице за бебе; папуче; папуче за купатило;
патике; патике за бејзбол; патике за бокс; патике за
јогу; патике за кошарку; патике за одбојку; патике за
рукомет; патике за тенис; патике за трчање; патике за
хокеј на трави; перјане јакне; перјани прслуци;
пелерине; пертле за чизме; пиџаме; планинарске
ципеле; планинарске чизме; платнене патике; плесна
одећа; плесне папучице; плесне ципеле; плесни
костими; плетена одећа (одећа); плетене вунене капе;
плетене јакне; плетене капе; плетене кошуље;
плетене поло мајице; плетене рукавице; плетени
џемпери на копчање; појасеви (одећа); покривала за
главу; поло мајице; прслуци; прслуци-ветровке;
пуловери без рукава; пуловери од флиса; прслуци од
флиса; прслуци, грудњаци; пуњене јакне (одећа);
пуњени прслуци; равне ципеле; радна одела; радна
одећа; радне ципеле; радне чизме; радни комбинезон,
одело; радни мантили; ролке; ролке-џемпери;
ронилачка сува одела; ронилачке рукавице; рукавице
без прстију; рукавице за јахање; рукавице за
мотоциклисте; рукавице за скијање; рукавице за
скијање на дасци; рукавице (одећа); рукавице од
коже, сирове коже или крзна; рукавице с једним
прстом за скијање на дасци; сакои; сандале; сандале
за купатило; сандале кломпе; скафандери за снег;
скијашка одела; скијашка одела за такмичења;
скијашка одећа; скијашке капе; скијашке панталоне;
скијашке чизме; слипови (доњи веш); собни огртачи;
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сокне које упијају зној; спаваћице; спољна одећа;
спортска обућа; спортска одећа; спортске јакне;
спортске јакне с капуљачом (парке); спортске
мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице са
капуљачом; спортске мајице са кратким рукавима;
спортске трегер мајице; спортске униформе;
спортске ципеле; спортске чарапе; спортски
грудњаци; спортски капути; спортски трикои са
трегерима; спортски шортсеви; стезници за струк;
сукње; сукње за голф; сукње-панталоне; термо доњи
веш; термо одећа; термо покривала за главу; ткана
одећа; термо чарапе; ткане кошуље; торбе
специјално прилаго ене за ловачку обућу; торбе
специјално прилаго ене за скијашку обућу; траке за
главу или за груди (одећа); траке за главу (одећа);
траке за уши (одећа); тренерке; трикои; три-четврт
панталоне; троделна одела (одећа); тунике; улошци
за ципеле; умеци за доњи веш (делови одеће); умеци
за купаће костиме (делови одеће); униформе;
униформе за бејзбол; униформе за борилачке
вештине; униформе за борилачке спортове; уошци за
ципеле, нису за ортопедске намене; упијајуће
спортске мајице; упијајуће спортске панталоне;
упијајући спортски грудњаци; фантомке; фармерице;
формална одећа; фудбалске ципеле, копачке;
хавајске кошуље; хавајске кошуље на копчање;
хавајске широке хаљине; хаљине; хаљине за тенис;
хаљине на трегере; хеланке; хеланке (панталоне);
ципеле; ципеле за голф; ципеле за јахање; ципеле за
бебе; ципеле за куглање; ципеле за риболов; ципеле
за степовање; ципеле и чизмице за новорођенчад;
чарапе без стопала; чарапе до глежњева; чарапе за
воду; чарапе и плетена трикотажа; чарапе које
упијају зној; чарапе папуче; чарапе против знојења;
чизме; чизме за јахање; чизме за кишу; чизме за
планинарење; чизме за скијање на дасци; чизме за
снег; чизме за спортове; чизме и ципеле; џемпери;
џемпери на V-изрез; џемпери са дугим рукавима;
џемпери са округлим изрезом; џемпери са ролкрагном; шалови; шалови за рамена; шалови мараме;
шалови (одећа); шешири; шешири за заштиту од
сунца; шешири за кишу; шешири са украсима;
широке хаљине за труднице; школске униформе;
шортсеви; шортсеви за рагби; шорцеви за бокс;
шорцеви за голф; шорцеви за купање; шорцеви од
флиса; штитници за зној испод пазуха; штитници за
ноге за јахање; штитници за уши (одећа); штрикане
капе уз главу; шушкаве панталоне; шушкаве
тренерке.
(111) 72204
(210) Ж- 2015-1970

(181) 07.12.2025.
(220) 07.12.2015.
(151) 13.03.2017.
(732) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-15,
13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR
HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN, HK
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(740) Драгољуб М. Ћосовић, адвокат, Булевар
Арсенија Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 01.15.21; 27.05.01
(511) Кл. 9: мобилни телефони; електричне батерије;
пуњачи за електричне батерије.
(111) 72205
(210) Ж- 2016-1092

(181) 17.06.2026.
(220) 17.06.2016.
(151) 13.03.2017.

(300) 2015 32630 21.12.2015. AZ.
(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe
House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска
7Л, 11000 Београд
(540)

(531) 07.11.05; 26.15.25
(511) Кл. 34: цигарете; цигаре; цигарилоси; резани
дуван; дуван за луле; дувански производи и патрои
(кетриџи) који садрже дуванске производе.
(111) 72206
(210) Ж- 2016-1114

(181) 22.06.2026.
(220) 22.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, RS
(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,
Београд
(540)

TALTZ
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, нарочито,
фармацеутски препарати за третирање Алцхајмерове
болести,
анемије,
поремећаја
анксиозности,
атеросклерозе, аутоимуних болести и поремећаја,
поремећаја крви, болести и поремећаја костију и
скелета, канцера, кардиоваскуларних болести,
болести и поремећаја централног нервног система,
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поремећаја
холестерола,
цистичне
фиброзе,
деменције, дерматолошких болести и поремећаја,
дијабетеса, дислипидемије, ендокриних болести и
поремећаја,
гастроинтестиналних
болести
и
поремећаја, хормоналних болести и поремећаја,
инфламација и инфламаторних болести и поремећаја,
болести и поремећаја бубрега, болести и поремећаја
јетре, метаболичких болести поремећаја, мигрена,
болести и поремећаја мишића, неуродегенеративних
болести поремећаја, неуролошких поремећаја, бола,
болести поремећаја панкреаса, Паркинсонове
болести, психијатријских поремећаја, поремећаја
спавања, уролошких поремећаја; антидепресиви;
дијагностички агенси супстанце за медицинске
сврхе; радио фармацеутски дијагностички препарати
за
употребу
у
дијагностификовању
неуродегенеративних болести.
(111) 72207
(210) Ж- 2016-1107

(181) 21.06.2026.
(220) 21.06.2016.
(151) 13.03.2017.
(732) Strauss Coffe B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL1183 AT Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 11.03.04; 26.04.18; 27.03.15; 27.05.10; 27.05.19; 27.05.24
(511) Кл. 30: кафа, кафа са аромом лешника.
(111) 72208
(210) Ж- 2016-1025

(181) 06.06.2026.
(220) 06.06.2016.
(151) 14.03.2017.
(732) AUTO GLAS IVANIĆ DOO, Омладинских
радних акција 18, Нови Сад, RS
(540)

(531) 25.07.17; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.01
(591) црвена, бела, сива.
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(511) Кл. 11: фарови за аутомобиле, фарови за возила.
Кл. 21: стакло необрађено или полуобрађено (изузев
грађевинског стакла), стакла за прозоре возила,
стакло са уграђеним електричним проводницима.
Кл. 35: консултантске и информативне услуге које
се односе на рачуноводство, консултантске и
саветодавне услуге које се односе на пословно
управљање, услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте];
услуге регистрације аутомобила; услуге регистрације
возила и преноса власништва.
Кл. 37: уградња ветробрана.
(111) 72209
(210) Ж- 2016-1079

(181) 14.06.2026.
(220) 14.06.2016.
(151) 14.03.2017.
(732) "СПЕЦИЈАЛНА ЛУКА" Д.О.О. ПАНЧЕВО,
Спољностарчевачка 80, Панчево, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.13; 28.05.00; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 39: превоз аутомобилом; железнички
транспорт; паковање робе; посредовање у вези са
бродовима; истовар терета; испорука робе;
складиштење робе; складиштење; изнајмљивање
складишта; изнајмљивање простора за паркирање;
транспортне услуге; посредовање у транспорту;
услуге лучких радника; логистичке услуге у вези
превоза [транспортна логистика].
(111) 72210
(210) Ж- 2016-650

(181) 13.04.2026.
(220) 13.04.2016.
(151) 14.03.2017.
(732) Зорица Спарић, Константина Петровића 13,
24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска
кожа; кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани
и штапови за ходање.
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Кл. 24: текстил и текстилни производи, прекривачи
за кревете и столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 72212
(210) Ж- 2016-1100

(181) 20.06.2026.
(220) 20.06.2016.
(151) 14.03.2017.
(732) KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO,
KRAGUJEVAC, Краља Петра I 26, Крагујевац, RS
(740) AOD MSA IP-MILOJEVIĆ, SEKULIĆ
ADVOKATI, Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) сива, црвена.
(511) Кл. 9: банкомати; машине за бројање и
сортирање новца; уређаји за рачунање; касе
(благајне); рачунари; апарати за обраду података,
телекомуникацијски апарати; периферни рачунарски
уређаји; магнетски или оптички носачи података;
електронски апарати за проверавање и потврђивање
аутентичности потрошачких картица, банкарских
картица, кредитних картица, картица задужења и
картица за плаћање; магнетски шифроване картице и
картице које садрже чип са интегрисаним колом
("паметне картице"); потрошачке картице; банкарске
картице; кредитне картице; компјутерски програми и
мултимедијални програми у вези са финансијским и
банковним услугама; дигиталне исправе, дигитални
потписи; софтвер за обезбеђивање чувања података,
размену података и пренос поверљивих информација
о корисницима који се користе од стране појединаца,
банкарских
и
финансијских
институција;
електронска издања која се могу преузети и снимити;
компјутерски софтвер пројектован да омогући
"паметним картицама" садејство са терминалима и
читачима; терминали купопродајних трансакција и
компјутерски софтвер за преношење, приказивање и
чување трансакција, идентификација и финансијских
информација о употреби у финансијским службама,
банкарској и индустрији телекомуникација.
Кл. 16: штампани материјали; папир и роба од
папира; новине; часописи; књиге; проспекти;
канцеларијски
материјал;
пратећи
штампани
материјали за рекламирање у области финансија;
лепљиве и нелепљиве етикете; роковници; визит
карте; календари; хемијске оловке, графитне оловке,
пенкала; меморандуми; чековне књижице; путни
чекови; банкарски чекови; финансијски инструменти
у штампаном облику.
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Кл. 35:
пословно управљање; рачуноводство;
књиговодство; ревизија; анализа цена и трошкова;
фактурисање; обрачунавање плата; обрачунавање
пореза; обрачунавање доприноса за обавезно
социјално осигурање; израда извода са рачуна;
састављање курсних листа; оглашавање; рекламирање;
пословно, организационо, и економско саветовање и
консултовање; вођење послова и консултовање у вези
са пословним организовањем; помоћ у пословном или
индустријском
управљању;
пословне
процене;
економске
прогнозе;
услуге
подуговарања;
систематизација података у компјутерске базе
података; прикупљање база и банака података;
компјутерско управљање подацима; умножавање
докумената; прикупљање банковних, осигуравајућих,
монетарних (новчаних) производа и услуга и услуга
некретнина, за трећа лица, омогућавајући трећим
лицима да купе те производе и услуге; маркетиншка
истраживања; истраживање тржишта; пословна
истраживања; услуге поређења цена.
Кл. 36:
банкарство и финансијске услуге;
финансијске
анализе;
финансијске
процене;
финансијско планирање; финансијске информације;
финансијске
клириншке
услуге;
финансијко
консултовање; финансијско управљање имовином
клијената; фискалне процене; услуге царинског
посредовања; припрема финансијских извештаја;
услуге
управљања
фондовима;
управљање
портфељем; спровођење финансијских планова;
надзор спровођења финансијских планова; новчани
(монетарни) послови и послови платног промета;
трансакције преко валутних или финансијских
инструмената или инвестиција у злату, укључујући
инструменте новчаног тржишта, финансијске
будућности и уговора о опцијама, инструмената за
нивое валутних курсева и нивоа камате, и преносиве
хартије од вредности за трећа лица; девизни,
девизно-валутни и мењачки послови; издавање
путничких че кова; издавање банковних чекова;
провера чекова; издавање кредитних картица,
картица задужења, потрошачких картица и картица
за наплату депонованих средстава; издавање
вредносних бонова; телебанкарство; електронско
банкарство: издавање кредитних писама; услуге
наплате дугова, укључујући факторинг и форфетинг;
услуге кредитирања, укључујући и зајам уз заложно
обезбеђење и зајмове на рате; прикупљање, анализа и
давање информација у вези са кредитном
способношћу правних и физичких лица; услуге
колатерала;
финансијски
Иизинг;
кредитно
посредовање; услуге штедионица; депозитни
послови;
изнајмљивање
сефова
за
чување
драгоцености; услуге осигурања, укључујући
осигурање брокерских услуга; информације о
осигурању; консултације у вези са осигурањем;
посредовање у осигурању; послови са хартијама од
ЗИС / RS / IPO
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вредности (издавање хартија од вредности, послови
кастоди банке и др.); консултантске услуге у вези са
куповином и продајом хартија од вредности;
берзанско
посредовање;
трговање
акцијама,
обвезницама и другим хартијама од вредности на
берзи; директна (онлајн) трговина хартијама од
вредности; нотирање цена на берзи; фидуцијарни
(поверенички) послови; гаранцијске и јемствене
услуге, укључујући издавање банкарских гаранција;
пријем и издавање меница, гаранција и других
средстава обезбеђења; консултантске услуге за
област улагања; провизија од инвестиционих услуга
и услуга допунских улагања; улагање средстава;
услуге капиталног трансфера; консултантске услуге
за област некретнина; услуге посредовања у промету
некретнина; процена некретнина; управљање
некретнинама; процена накнада штете; прикупљање
прилога; финансијско спонзорство.
Кл. 38:
телекомуникацијске услуге, нарочито
сигнални системи и/или електрични и електронски
системи,
нарочито
телекомуникације
преко
мобилних
телефона,
електронске
поште,
компјутерских терминала, телефона, факсимила,
телеграфа, пејџера и услуге преноса преко
кабловских система; телекомуникације у области
финансијских трансакција; онлајн (електронске,
интернет) услуге, наиме форуми и финансијски
портали;
електронска
пошта;
електронска
комуникација и пренос података; директна интернет
(онлајн) усуга преноса информација у вези са
закључењима финансијских операција у виду валута,
нивоа камата, хартија од вредности, улагања и
других финансијских послова.
(111) 72213
(210) Ж- 2016-1098

(181) 20.06.2026.
(220) 20.06.2016.
(151) 14.03.2017.
(732) Upwork Inc. (Delaware corporation), 441 Logue
Avenue, Mountain View, CA 94043, US
(740) Владан О. Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

UPWORK
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер - апликација за
рачунаре и мобилне уређаје, посебно софтвер за
употребу у управљању базама података, електронско
похрањивање података и електронску комуникацију
у области професионалних услуга, пословног
ангажмана, могућности за запослење, профила
предузећа и радника, ангажмана радника по уговору
о делу и других радника, процена и оцена вештина
радника, технологија и техника за сарадњу, пружања
услуга путем интернета, решења за наплату и
плаћања, као и рекламирања услуга; рачунарски
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Ж
програми за израду база података које омогућавају
претраживање за информације и податке; софтвер
који је могуће преузети са интернета за
комуникацију између корисника, као и за приступ
документима, електронској пошти, видео записима,
подацима, датотекама и информацијама у области
професионалних услуга, пословног ангажмана,
могућности за запослење, профила предузећа и
радника, ангажовања радника по уговору о делу и
других радника, процене и оцене вештина радника,
технологија и техника за сарадњу, пружања услуга
путем интернета, решења за наплату и плаћање и
рекламирања услуга; рачунарски софтвер за
употребу у упаривању скупа вештина и способности
радника са захтевима пројеката; рачунарски софтвер
за надзор радника, посебно софтвер за праћење,
надзор и снимање активности и нивоа активности
радника на даљину и радника који раде путем
интернета; рачунарски софтвер који омогућава
комуникацију и размену информација између
чланова радног тима који сарађује преко интернета;
рачунарски софтвер за израду виртуелне канцеларије
за сарадњу путем интернета за више корисника;
рачунарски софтвер за олакшавање комуникације
између корисника и са носиоцима пројеката;
рачунарски софтвер за управљање пројектима путем
интернета, као и за надзор, израду и одржавање
документације о извршеном раду; рачунарски
софтвер, посебно софтвер за идентификацију и
дефинисање обима и компонената радних задатака;
софтвер за управљање пројектима; софтвер за
праћење времена, задатака, трошкова и других
података за управљање пројектима и за израду
радних дневника, прегледа радних часова, фактура,
трошковника и извештаја о управљању пројектима;
електронске публикације које се могу преузети са
интернета, посебно извештаји, магазини, е-зини,
новине, часописи, беле књиге, и додаци о темама од
стручног интереса, у области пословања, пословног
ангажмана, рачунарског софтвера и хардвера,
регрутовања и запошљавања, као и личног развоја и
развоја каријере; софтвер за апликацију за мобилне
уређаје за управљање пројектима.
Кл. 35: услуге у области регрутовања запослених,
постављања и распоређивања на радна места као и
умрежавања у циљу развоја каријере; услуге
обезбеђивања базе података која омогућава
претраживање, а која садржи конкурсе за радна
места, могућности за запошљавање и радне
биографије; услуге обезбеђивања информација о
запошљавању путем интернета; консултантске
услуге у области људских ресурса и управљања
запосленима на уговор о делу и радницима на
даљину;
администрација,
руковођење,
имплементација и координација људским ресурсима;
омогућавање пословног управљања запосленима на
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Ж
уговор о делу и радним задацима путем удаљене
комуникације или комуникације са удаљене
локације; пословно управљање људским ресурсима,
радницима и поверавањем посла спољним
добављачима; услуге обезбеђивања сајта и
рачунарске базе података на интернету која садржи
информације у области проналажења запослених
путем интернета, надзора над запосленима, а
посебно праћења статуса извршеног и фактурисаног
рада и извршавања пројеката од стране радника, као
и финансијске компензације и поступака за
задржавање радника; пословне услуге, посебно
омогућавање радницима да пронађу посао и пружају
услуге путем интернета; услуге обезбеђивања
портала на интернету за подношење и објављивање
радних биографија стручног кадра и објављивање
конкурса за отворена радна места и пројекте од
стране појединаца и предузећа; услуге обезбеђивања
интернет сајта са базом података у области пословне
обуке, посебно тестова за проверу вештина и
информацијама о најбољој пракси; обезбеђивање
услуга о запошљавању и информација релевантних
за каријеру за лица која трже посао и раднике по
уговору о делу; консултантске услуге у области
развоја људских ресурса и саветовања радника који
раде путем интернета о томе како да делотворно и
тачно представе своје квалификације и ефикасно
пруже висококвалитетне услуге; пословне услуге,
посебно обезбеђивања интернет сајта који садржи
базу података на интернету за раднике који траже
посао и за појединце и предузећа који траже услуге
радника, као и спровођење анализа којима се упарују
искуство, вештине и способности радника са
потребама оних који траже услуге таквих радника;
рекламирање роба и услуга других лица путем сајта
на
глобалној
рачунарској
мрежи;
услуге
обезбеђивања пословних консултантских услуга и
пословних информација, посебно праћења, анализе и
израде извештаја за друге о функционисању,
употреби и корисницима интернет тржишта; услуге
обезбеђивања пословних информација, посебно
обезбеђивања дво смерног система на интернету за
кориснике интернет тржишта за оцену и коментаре о
странама које су оствариле међусобну интеракцију
путем интернет тржишта; обезбеђивање услуга у
вези са запошљавањем, посебно услуга за издавање
фактура и плаћања путем интернета; услуге
обезбеђивања информација у области људских
ресурса за друге, посебно обезбеђивање извештаја о
радним сатима, фактура за извештаје о платама и
формулара за људске ресурсе; управљање уговорима,
посебно управљање и преговарање о уговорима за
друге; услуге уговарања, посебно омогућавање и
олакшавање уговарања послова за друге, задржавања
радника за обављање специфичних послова и
обезбеђивање образаца за уговоре и скраћеног
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прегледа услова уговора и уговорних страна;
сакупљање, анализа и слање извештај а са повратним
информацијама, прегледима и подацима који се
односе на учинак радника и носиоце пројеката;
пословне консултације у области усаглашености са
правном регулативом.
Кл. 42: провајдер услуга у вези са апликацијама
(АСП), посебно хостинг рачунарских софтверских
апликација за друге; услуге "софтвер као сервис"
(СааС) које подразумевају софтвер за употребу у
управљању
базама
података,
електронском
складиштењу података и електронској комуникацији,
за употребу у упаривању вештина и способности
радника са захтевима пројеката, за израду база
података које омогућавају претраживање са
информацијама и подацима, као и за надзор радника,
посебно софтвер за праћење, надзор и снимање
активности и нивоа активности радника са удаљених
локација и радника путем интернета; услуге
"софтвер као сервис" (СааС) које подразумевају
софтвер за приступ документацији, електронској
пошти, видео записима, подацима, датотекама и
другим информацијама у области професионалних
услуга, пословног ангажмана, могућности за
запослење, профила радника и предузећа, ангажмана
радника по уговору о делу и других радника,
процене и оцене вештина радника, технологија и
техника за сарадњу, пружања услуга путем
интернета, решења за фактурисање и плаћање и
услуга маркетинга, као и праћења, израде и
одржавања документације о извршеном раду и
олакшавања комуникације између радника и између
радника и носиоца пројеката; услуге "софтвер као
сервис" (СааС) које подразумевају софтвер који
омогућава комуникацију и поделу ресурса између
чланова радног тима који сарађује преко интернета,
као и за праћење времена, задатака, трошкова и
других података пројектног управљања и за израду
радних дневника, извештај а о радним сатима,
фактура, трошковника и извештаја о управљању
пројектима;
рачунарске
услуге,
посебно
обезбеђивање рачунарског софтвера, за друге, који
не може да се преузме, у циљу омогућавања и
координације комуникације и сарадње међу људима
у реалном времену и асинхроно, као и за размену
информација које се односе на отворене конкурсе за
запошљавање, могућности за запошљавање и
профиле предузећа и радника, као и између радника
на уговор о делу и предузећа која нуде могућности
запошљавања;
рачунарске
услуге,
посебно
консултације, пројектовање и развој рачунарских
софтверских програма за потребе других; услуге
подршке, посебно одржавања софтвера, услуге
подршке
корисницима,
услуге
рачунарских
директоријума и директоријума корисника у области
развоја, пуштања у употребу, употребе и
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
дистрибуције софтвера који се користи за
омогућавање и координацију комуникације и
сарадње међу људима у реалном времену и
асинхроно, као и за дељење информација;
рачунарске услуге, посебно омогућавање и
осигуравање безбедности и заштите дигиталног
садржаја; хостинг интернет сајтова за друге; хостинг
интерактивног календара на интернету који
омогућава већем броју појединаца да између себе
поделе временске распореде за догађаје; услуге
обезбеђивања привремене употребе софтвера који не
може да се преузме, а који се користи за дефинисање
обима, временског распореда, за праћење и
испуњавање захтева пројеката са професионалним
услугама, као и за идентификацију, давање података
о, преговоре и сарадњу са, оцену и давање повратних
информација
о
носиоцима
пројеката
који
подразумевају професионалне услуге; услуге
обезбеђивања привремене употребе рачунарског
софтвера који није могуће преузети за пренос,
чување и поделу података и информација;
рачунарске
услуге,
посебно
обезбеђивање
рачунарског софтвера на интернету који није могуће
преузети,
који
омогућава
корисницима
да
електронски чувају податке; услуге обезбеђивања
безбедног електронског система на интернету са
технологијом која корисницима омогућава да
размењују информације и остварују међусобне
пословне и професионалне везе путем глобалних
комуникационих мрежа; услуге обезбеђивања
привремене употребе софтвера који није могуће
преузети за упаривање вештина и способности
радника са захтевима пројеката; услуге обезбеђивања
интернет сајта који подразумева привремену
употребу софтвера који није могуће преузети, а који
омогућава корисницима да претражују и лоцирају
раднике и могућности за запослење; софтвер који
није могуће преузети за праћење времена, задатака,
трошкова и других података из области управљања
пројектима, као и за израду радних дневника,
извештаја о радним сатима, фактура, трошковника и
извештаја из области управљања пројектима; услуге
обезбеђивања пословних информација, посебно
обезбеђивање двосмерног система на интернету за
кориснике интернет тржишта, за оцену и давање
повратних информација о странама са којима су
корисници комуницирали путем интернет тржишта;
услуге обезбеђивања привремене употребе софтвера
који није могуће преузети за проверу извештаја о
радним сатима путем интернета, израду буџетских
извештаја путем интернета, приступ подацима о
учинку путем интернета и обезбеђивање повратних
информација од клијената путем интернета и
посебно прилагођене извештаје о управљању.
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Ж
(111) 72214
(210) Ж- 2016-975

(181) 31.05.2026.
(220) 31.05.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Данијел Лугоња, Краља Милана 017, Шабац, RS
(740) Светлана Струнић, Једренска 6, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна, жута, наранџаста.
(511) Кл. 1: лепкови за индустријску употребу;
помоћне течности које се користе са абразивима;
препарати за омекшавање воде; лепкови за плакате;
хемикалије за претварање скроба у течност [агенси
за одлепљивање]; антифриз; самотонирајући папир
[фотографски]; хемикалије за избељивање текстила;
раствори за тонирање [фотографски], препарати за
влажење који се користе у избељивању; хемикалије
за избељивање воска; хемикалије за спречавање
кондензовања; лепак за пнеуматике [гуме]; премази,
изузев уља, за кожу; раствори за натапање коже;
лепкови за тапете; соли за бојење метала; хемијски
препарати за употребу у фотографији; сензибилисане
тканине за фотографију; корозивни препарати;
препарати за одмашћивање у производним
процесима; препарати за одлепљивање и одвајање;
растварачи смоле; препарати за уклањање буђи;
дезинкрустанти, средства против стварања коре;
декстрин [лепак]; препарати за бистрење; препарати
за затамњење стакла; хемикалије за бојење емајла;
фотографске емулзије, препарати за лепљење;
супстанце за гашење креча; смола гурјона за
производљу лака; конзерванси за зидове, изузев боја
и уља; хемикалије за матирање стакла; хемијски
препарати за спречавање настанка буђи; препарати за
влажење за употребу при бојењу; сензибилисан
папир; лакмус папир; папир за шеме; платна за шеме;
фотографски
развијачи;
фотографски
сензибилизатори; расхлађивачи; акрилне смоле
непрерађене; вештачке смоле непрерађене; силикон;
препарати за штављење; хемикалије за бојење
стакла; препарати за спречавање тамњења стакла;
хемикалије против замагљивања прозора; соли за
тонирање [фотографски]; хемикалије за избељивање
боја за индустријску употребу; лепкови за зидне
плочице; средства за уклањање боја за индустријску
употребу; лепак за индустријску употребу;
растварачи за лакове; омекшивачи за индустријску
употребу; глутен [лепак], осим за канцеларијску или
употребу у домаћинству; хемикалије за спречавање
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влаге у зидарству, изузев боја; средства за нагризање
метала; препарати за скидање каменца; хемијски
појачивачи за папир; хемијски појачивачи за гуму;
расхладна средства за моторе, возила; стакларски
гит; препарати за уклањање тапета; уљани цемент
[гит]; хемикалије за производњу пигмената;
препарати за каљење метала.
Кл. 2: боје; средства за нагризање за боје; фирнајзи и
лакови; ализаринске боје; алуминијумске боје;
алуминијумски прах за сликање; азбестне боје; антикорозивни препарати; фиксири за водене боје; сребрна
паста; емулзије од сребра [пигменти]; пудери за
посребривање; јапанско црна; бактерицидне боје; антикорозивне траке; канадски балсам; битуменски лак,
боје за облагање и заштиту дрвета; средства за
фиксирање боја за дрво; бајц за дрво; бронзани лакови;
бронза у праху за фарбање; мастило за кожу; премази
за тер папир за кровове [боје]; керамичке боје; бело
олово; црни угљеник [пигмент]; први заштитни премаз
за шасије возила; кречна вода; штампарске смеше
[мастила]; кобалт оксид [боја]; материје за бојење;
колоранти [тонери за боје]; анилинске боје;
разређивачи за боје; разређивачи за лакове; средства за
згушњавање боје; боје за кожу; нагризајућа средства за
бојење; фарбе; пигменти; индијски шафран [боја];
природне смоле, сирове; сликарске темпере; емајл
[лак]; емајли за бојење; штампарско мастило; сикативи
за боје [агенси за сушење]; премази [боје]; сикативи за
боје [агенси за сушење]; премази [боје]; фиксири
[лакови]; чађ [пигмент]; жуто дрво [боја]; глазуре [боје,
лакови]; гумигут; жута смола за сликање; шелак;
гумени лак; гумене смоле; анти-корозионе масти;
мастила за гравуру; цинк оксид [пигмент]; уља за
заштиту дрвета; анти-корозиона уља; боје отпорне на
ватру; индиго [боја]; везивни препарати за боје;
наранџасти олово оскид; метали у облику пудера за
сликаре, декоратере, штампаре и уметнике; мастика
[природна смола]; металне фолије за сликаре
декоратере, штампаре и уметнике; препарати против
тамњења за метале; заштитна средства за метале;
црвено олово; минијум боја; аното [боје]; шафрон
[боја]; гар [боја]; сумак за лакове; титанијум диоксид
[пигмент]; анти-корозивни препарати [за заштиту];
основни слој боје или апретуре; кречно млеко; боје
добијене из дрвета; екстракти боје из дрвета; копал лак;
мастило [тонери] за фотокопире; антивегетативне боје;
кертриџи са тонером, пуњени, за штампаче и
фотокопир уређаје; терпентин [разређивач за боје];
закрпе оштећења код боје које се могу одлепити.
Кл. 3: јувелирска црвена [прах за полирање метала];
препарати за избељивање кожних производа; соли за
избељивање; сода за избељивање; карбиди метала
[абразиви]; силикон карбид [абразив]; препарати за сјај
[полири]; восак за паркет; восак за полирање;
препарати за очување коже [полирање]; креда за
чишћење; препарати за уклањање мрља; препарати за
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уклањање лака; шмиргл платно; препарати за уклањање
боје, одстрањивачи лака; препарати за чишћење тапета;
папир за полирање; шмиргла; папир са песком; камен
за полирање; абразивне тканине; крпе за полирање;
триполи камен за полирање; абразиви, абразивни
папир; препарати за уклањање рђе; препарати за
уклањање боја; неклизајући восак за подове.
(111) 72215
(210) Ж- 2016-147

(181) 29.01.2026.
(220) 29.01.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.,
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz, PT
(740) Гордана Павловић адвокат, Миливоје
Павловић адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000
Београд
(540)

DISCOVERY
(511) Кл. 16:
папир, нарочито папир за
фотокопирање и за ласерске, инкџет и офсет
штампаче; коверте; папир за плотере.
(111) 72216
(210) Ж- 2016-1152

(181) 29.06.2026.
(220) 29.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vavey, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

AZERA
(511) Кл. 29: млеко, павлака [млечни производ],
путер, сир и остали прехрамбени производи на бази
млека; млечне замене; напици на бази млека; десерти
на бази млека и десерти на бази павлаке; јогурти;
сојино млеко [замена за млеко]; конзервисана соја, за
исхрану; јестива уља и масти; немлечне замене за
млеко и павлаку.
Кл. 30: кафа, екстракти кафе, напици и производи на
бази кафе; ледена кафа; замене за кафу, екстракти
замена за кафу, производи и напици на бази замена
за кафу; цикорија [замена за кафу]; чај, екстракти
чаја, напици и производи на бази чаја; ледени чај;
производи на бази слада за људску исхрану; какао и
производи и напици на бази какаоа; чоколада,
чоколадни производи, напици и производи на бази
чоколаде; посластице, слаткиши, бомбоне; слаткиши
од шећера; шећер; жвакаће гуме; природни
заслађивачи; пекарски производи, хлеб, квасац,
пецива; бисквити, кекс, колачи, вафли, карамеле,
пудинзи; сладоледи, водени сладоледи, шербети,
залеђене посластице, замрзнути колачи, кремасти
"софт" сладоледи, смрзнути јогурти; везивни агенси
за прављење сладоледа и/или водених сладоледа
ЗИС / RS / IPO
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и/или шербета и/или залеђених посластица и/или
замрзнутих колача и/или кремастих "софт" сладоледа
и/или смрзнутих јогурта; житарице за доручак,
мусли, кукурузне пахуљице, плочице од житарица,
готове житарице; производи од житарица.
Кл. 32: негазирана вода, газирана или сода вода,
прерађена вода, изворска вода, минерална вода, вода
са укусом; напици са укусом воћа и на бази воћа,
воћни сокови и сокови од поврћа, нектари, лимунаде,
газирана пића и други безалкохолни напици; сирупи,
екстракти и есенције и други састојци за прављење
безалкохолних напитака (изузев есенцијалних уља);
пића од сурутке; напици на бази соје; безалкохолна
пића од слада; изотоници.
(111) 72217
(210) Ж- 2016-1137

(181) 22.06.2026.
(220) 22.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, RS
(540)

(531) 05.05.20; 25.01.06; 25.01.19; 25.03.15; 25.07.25; 28.05.00
(511) Кл. 29: воће конзервисно; џемови; смрзнуто
воће; воће, кувано; воћни желе; воћна пулпа; суво
грожђе; орах, прерађен; мармелада; салате од воћа;
кора од воћа: компот од јабука; компот од бруснице;
поврће, конзервисано; поврће, кувано; поврће,
сушено; баштенска зелен; сокови од поврћа за
кување; парадајз пире; сок од парадајза за кување;
салате од поврћа; грашак, прерађен; ајвар
(конзервисана паприка); уље репице за исхрану;
јестиве масти; јестива уља; уље од житарица;
кукурузно уље; сусамово уље; сунцокретово уље за
исхрану; сунцокретове семенке, обрађене; семенке,
обрађене; месо конзервисано; месо; живина, која
није жива; умаци за јело; пића од млека; производи
од млека; јаја; јаја у праху.
Кл. 30: пасте (брашнаста храна); зачини; хлеб без
квасца; двопек; колачи; пите од воћа; препарати од
житарица, жита; чај; зачини; кукурузне пахуљице;
брашно; производи од млевеног брашна; гриз,
крупица; кукурузно брашно; палента; брашно од
боба; јечмено брашно; сојино брашно; пшенично
брашно; пшеничне клице за људску исхрану;
прекрупа за људску исхрану; макарони; кукуруз,
млевени; меласа за исхрану; мед; производи од
млевеног брашна; резанци, тестенина; ољуштени
јечам; млевени јечам; ољуштени овас; млевени овас;
ЗИС / RS / IPO
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храна на бази овса; овсене пахуљице; овсено брашно;
ољуштени јечам; млевени јечам.
Кл. 31: живе животиње; храна за животиње; овас,
зоб; хмељ; кукуруз; кукурузни колач за стоку;
брашно за животиње; лук, свеж; празилук, свеж;
боранија, свежа; кромпир, свеж; спанаћ, свеж;
грожђе, свеже; раж; живина, жива; јечам; коприва;
репа; мекиње; семе (зрневље) непрерађено;
житарице, семе; уљни колачи; колачи од репе за
стоку; храна за стоку; семе за животињску
конзумацију; зобена крупица за живину; свеже
поврће; тикве,бундеве; узгајана стока; живи на за
размножавање; пасуљ, свеж; пшеница; сена; воће,
свеже; зелена салата, свежа; сочиво (поврће) свеже;
кукуруз; кукурузни колач за стоку; брашно за
животиње; лук, свеж; јечам; коприва.
Кл. 35:
оглашавање; вођење послова; вођење
комерцијалних
послова;
пословно
управљање;
организационо саветовање; канцеларијски послови;
услуга дистрибуције проспеката и узорака директно или
поштом; уписивање, уређивање, обрада, прерада
писаних информација и записа; презентација производа
путем средстава комуникације или сврху продаје на
мало; оглашавање преко телевизије; организовање
изложби у привредне и рекламне потребе.
Кл. 39: паковање и сортирање робе пре отпремања;
транспорт робе са једног места на друго.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране пића; кетеринг,
угоститељство;
ресторани;
ресторани
за
самопослуживање; кафе-ресторани; кафетерије.
(111) 72218
(210) Ж- 2016-1138

(181) 22.06.2026.
(220) 22.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, RS
(540)

(531) 24.17.20; 27.05.01; 27.05.07
(511) Кл. 35: оглашавање; рекламирање; вођење
послова;
вођење
канцеларијских
послова;
пословно управљање; организационо саветовање;
услуга дистрибуције проспеката и узорака директно
или поштом; уписивање; уређивање, обрада, прерада
писаних информација и записа; истраживање
тржишта; презентација робе; презентација производа
путем средстава комуникације у сврху продаје на
мало; пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима; презентација производа у сврху
продаје на мало; оглашавање преко телевизије;
159

Ж
оглашавање путем радија; организовање изложби у
привредне и рекламне сврхе; издавање рекламних
текстова; компјутерско управљање подацима.
Кл. 39: паковање и складиштење робе; транспорт
робе са једног места на друго; транспорт аутобусом;
превоз аутомобилом; испорука робе; складиштење.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића у
ресторанима и кафићима.
(111) 72219
(210) Ж- 2016-1167

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD , Južna
industrijska zona bb, Aranđelovac, RS
(540)

(531) 05.07.09; 05.07.10; 25.01.06; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.15
(591) плава, зелена, љубичаста и црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано, сушен и кувано воће и
поврће, воћна пулпа, воће кувано, смрзнуто воће,
кристализовано воће, желеи, џемови, компоти,
салате од воћа, кора од воћа, воћни листићи, воћни
чипс, воће конзервисано алкохолом, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, безалкохолни воћни екстракти,
воћни напитци-безалкохолни, пића од воћа и воћни
сокови, воћни нектари, сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72220
(210) Ж- 2016-1166

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD , Južna
industrijska zona bb, Aranđelovac, RS
(540)
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(591) црвена, наранџаста, жута, зелена, браон и црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано, сушен и кувано воће и
поврће, воћна пулпа, воће кувано, смрзнуто воће,
кристализовано воће, желеи, џемови, компоти,
салате од воћа, кора од воћа, воћни листићи, воћни
чипс, воће конзервисано алкохолом, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, безалкохолни воћни екстракти,
воћни напитци-безалкохолни, пића од воћа и воћни
сокови, воћни нектари, сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72221
(210) Ж- 2016-1168

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD , Južna
industrijska zona bb, Aranđelovac, RS
(540)

(531) 05.07.14; 05.07.22; 25.01.06; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.15
(591) жута, зелена, црвена, браон, црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано, сушен и кувано воће и
поврће, воћна пулпа, воће кувано, смрзнуто воће,
кристализовано воће, желеи, џемови, компоти,
салате од воћа, кора од воћа, воћни листићи, воћни
чипс, воће конзервисано алкохолом, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, безалкохолни воћни екстракти,
воћни напитци-безалкохолни, пића од воћа и воћни
сокови, воћни нектари, сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72222
(210) Ж- 2016-1169

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD , Južna
industrijska zona bb, Aranđelovac, RS

(531) 05.07.14; 05.07.22; 25.01.06; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.15
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(540)

(531) 05.07.08; 25.01.06; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.14
(591) црвена, жута, зелена, црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано, сушен и кувано воће и
поврће, воћна пулпа, воће кувано, смрзнуто воће,
кристализовано воће, желеи, џемови, компоти,
салате од воћа, кора од воћа, воћни листићи, воћни
чипс, воће конзервисано алкохолом, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, безалкохолни воћни екстракти,
воћни напитци-безалкохолни, пића од воћа и воћни
сокови, воћни нектари, сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).

Ж
(111) 72224
(210) Ж- 2016-1356

(181) 09.08.2026.
(220) 09.08.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) ETI GIDA SAN. VE TIC. A.Ș., Organize Sanayi
Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

(531) 01.15.05; 08.01.09; 13.03.07; 25.12.01; 26.01.05;
26.01.06; 27.01.12; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.14
(591) црвена, бела, црна, браон, наранџаста, розе.
(511) Кл. 30: бисквити, чоколаде, пецива, крекери,
вафли, колачи, тарт, десерти, сладоледи, јестиви лед.

(111) 72223
(210) Ж- 2016-1170

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 15.03.2017.
(732) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD , Južna
industrijska zona bb, Aranđelovac, RS
(540)

(531) 05.07.13; 25.01.06; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.14
(591) црвена, зелена, браон, црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано, сушен и кувано воће и
поврће, воћна пулпа, воће кувано, смрзнуто воће,
кристализовано воће, желеи, џемови, компоти,
салате од воћа, кора од воћа, воћни листићи, воћни
чипс, воће конзервисано алкохолом, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, безалкохолни воћни екстракти,
воћни напитци-безалкохолни, пића од воћа и воћни
сокови, воћни нектари, сирупи и други препарати за
производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права
у периоду од 16.08.2016. до 15.09.2016. године:
Жиг рег. бр. 21668 чији је носилац PFIZER
INC., 11 BARTLETT STREET, NEW YORK, N.Y.,
US, престао је да важи дана 16.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 21695 чији је носилац E. I. du Pont
de Nemours and Company, 1007 Market Street,
Wilmington, DE 19898, US, престао је да важи дана
16.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29122 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova br.199, 16000
Leskovac, RS, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 29140 чији је носилац ANSELL
GLOVE VERTRETUNG GMBH, STAHLGRUBERRING
3, 8000 MUNCHEN 82, DE, престао је да важи дана
24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29143 чији је носилац ANSELL
GLOVE VERTRETUNG GMBH, STAHLGRUBERRING
3, 8000 MUNCHEN 82, DE, престао је да важи дана
24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29144 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29147 чији је носилац American
Express Marketing & Development Corp., an USAmerican company, 200 Vesey St., 49-12, New York,
NY 10285 , US, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 29160 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH2000 Neuchatel, CH, престао је да важи дана
24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29167 чији је носилац A
SCHULMAN, INC., 3637 Ridgewood Road, Fairlawn,
Ohio, US, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
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Жиг рег. бр. 29226 чији је носилац
AVENTISUB LLC , 3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville , Delaware 19807 , US, престао је да важи
дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29230 чији је носилац DAW SE,
Rossdörfer, Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE, престао
је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29260 чији је носилац DANA,
TOVARNA RASTLINSKIH SPECIALITET IN
DESTILACIJA, MIRNA, SI, престао је да важи дана
24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29261 чији је носилац
SYNGENTA LIMITED SYNGENTA EUROPEAN
REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD,SURREY
RESEARCH PARK,GUILDFORD,SURREY GU2
7YH, GB, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29270 чији је носилац
Construction Researsh & Technology GmbH, Dr. Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg, Nemačka, DE,
престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29283 чији је носилац KOMPASS
INTERNATIONAL
NEUENSCHWANDER
S.A.,
CRUET SAINT-LAURENT, 73800 CRUET, FR,
престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29341 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova br.199, 16000
Leskovac, RS, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 29342 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova br.199, 16000
Leskovac, RS, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 29343 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova br.199, 16000
Lwskovac, RS, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
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Жиг рег. бр. 29344 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova 199, 16000 Leskovac,
RS, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29345 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, ul.Vlajkova 199, 16000 Leskovac,
RS, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29348 чији је носилац
HEMOFARM KONCERN A.D. FARMACEUTSKOHEMIJSKA INDUSTRIJA, Beogradski put bb, VRŠAC,
RS, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29349 чији је носилац JT
International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29353 чији је носилац ALLOY
RODS GLOBAL, INC., 1105 N. MARKET STREET,
SUITE 1300, WILMINGTON, DELAWARE 198998985, US, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29354 чији је носилац ALLOY
RODS GLOBAL, INC., 1105 N. MARKET STREET,
SUITE 1300, WILMINGTON, DELAWARE 198998985, US, престао је да важи дана 24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 29357 чији је носилац NOVONORDISK
A/S,
NOVO
ALLE,
DK-2880
BAGSVAERD, DK, престао је да важи дана
24.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 39817 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 23.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 39818 чији је носилац GALENIKA AD,
BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM B.B., RS, престао
је да важи дана 23.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 39819 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., RS, престао је да важи дана 31.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 41717 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 ELM STREET, McLEAN,
VIRGINIA 22101-3883, US, престао је да важи дана
06.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 41718 чији је носилац ILIRIJA,
RAZVOJ,
PROIZVODNJA
IN
TRŽENJE
ЗИС / RS / IPO

Ж
KOZMETIČKIH
IZDELKOV,
D.O.O.,
1000
LJUBLJANA, TRŽAŠKA 40, SI, престао је да важи
дана 07.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 41871 чији је носилац ESTEE
LAUDER COSMETICS LTD., 161 COMMANDER
BOULEVARD, AGINCOURT, ONTARIO M1S 3K9,
CA, престао је да важи дана 10.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 41897 чији је носилац
EARTHRISE FARMS, P.O.BOX 270, CALIPATRIA,
CALIFORNIA 92233, US; Earthrise Nutritionals, Inc.,
P.O.Box 270, Calipatria, California 92233, US i
Earthrise Nutritionals LLC, 2151 Michelson Drive, Suite
258, Irvine, California 92612, US, престао је да важи
дана 04.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 41941 чији је носилац
RAZVOJNO-PROIZVODNI CENTAR "PEŠOVIĆ",
vlasnika Pešović Predraga, 22310 Šimanovci,
Golubinačka 89, YU, престао је да важи дана
23.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 41998 чији је носилац DIN
"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris
International, ul.12.februara br.74, Niš, YU, престао је
да важи дана 31.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 42022 чији је носилац BASF Agro
B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich, Im
Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH, престао је да важи дана
12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 42045 чији је носилац REUTERS
LIMITED, 85 FLEET STREET, LONDON EC4P 4AJ,
GB, престао је да важи дана 19.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 42084 чији је носилац Sun
Microsystems, Inc. (Delaware corporation), 4150
Network Circle, Santa Clara, CA 95054, US i SUN
MICROSYSTEMS, INC., 2550 GARCIA AVENUE,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043-1100, US, престао је
да важи дана 22.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 42131 чији је носилац BERLINCHEMIE AG., GLIENICKER WEG 125/127, 12489
BERLIN, DE, престао је да важи дана 28.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 42342 чији је носилац "Соко
Штарк" доо Београд , Кумодрашка 249 , Београд ,
RS, престао је да важи дана 04.09.2016. године.
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Жиг рег. бр. 42344 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 14.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 51399 чији је носилац
"AGROINTER" DOO, Kralja Petra I 54, 21411 Begeč,
RS, престао је да важи дана 07.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 51400 чији је носилац
"AGROINTER" DOO, Kralja Petra I 54, 21411 Begeč,
RS, престао је да важи дана 07.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 51453 чији је носилац "JADRAN"
- Galenski laboratorij, d.d., Pulac bb, Rijeka, Hrvatska,
HR, престао је да важи дана 19.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 51458 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 06.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 51459 чији је носилац JAFFA DOO
CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS,
престао је да важи дана 06.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 51460 чији је носилац Preduzeće za
proizvodnju čokolade, bombona i peciva" PIONIR" d.o.o.,
Beograd, Požeška 65/b, RS i Preduzeće za proizvodnju
čokolade, bombona i peciva pionir, Beograd, Požeška 65/b,
RS, престао је да важи дана 29.08.2016. године.
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Жиг рег. бр. 53712 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. ,
Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да
важи дана 30.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53713 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. ,
Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да
важи дана 30.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53714 чији је носилац Univers co
d.o.o., Šumatovačka 92, Beograd, RS, престао је да
важи дана 30.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53782 чији је носилац
PEJOVIĆ DRAGAN, Novaka Miloševa 10/3, 81000
Podgorica, ME, престао је да важи дана 18.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53783 чији је носилац PEJOVIĆ
DRAGAN, Novaka Miloševa 10/3, 81000 Podgorica,
ME, престао је да важи дана 18.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53784 чији је носилац PEJOVIĆ
DRAGAN, Novaka Miloševa 10/3, 81000 Podgorica,
ME, престао је да важи дана 18.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53785 чији је носилац PEJOVIĆ
DRAGAN, Novaka Miloševa 10/3, 81000 Podgorica,
ME, престао је да важи дана 18.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 51461 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR"
d.o.o.", Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је да важи
дана 29.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 53786 чији је носилац T.Z.P.
"PARALELA", d.o.o., Jurija Gagarina 134/5, Novi Beograd,
RS, престао је да важи дана 22.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 51462 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju čokolade, bombona i peciva" PIONIR"
d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је да важи
дана 29.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 53829 чији је носилац WYETH, a
Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US, престао је да важи дана
26.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 51872 чији је носилац "JADRAN"
- Galenski laboratorij, d.d., Pulac bb, Rijeka, Hrvatska,
HR, престао је да важи дана 19.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 53831 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 26.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 52214 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge "EVROPA-OKOVI"
d.o.o., Svetosavska 79, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 13.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 53834 чији је носилац Boyner
Holding Anonim Sirketi, Eski Buyukdere Caddesi No:22
Maslak Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 52774 чији је носилац
MAXIMEDIA D.O.O., Beograd-Kaluđerica, Živorada
Jakovljevića 15, RS, престао је да важи дана
01.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 53835 чији је носилац Boyner
Holding Anonim Sirketi, Eski Buyukdere Caddesi No:22
Maslak Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.08.2016. године.
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Жиг рег. бр. 53836 чији је носилац Boyner
Holding Anonim Sirketi, Eski Buyukdere Caddesi No:22
Maslak Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53837 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808
(US), US, престао је да важи дана 14.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 53906 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 09.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53907 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808 (US), US,
престао је да важи дана 09.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 53989 чији је носилац YUBOREX
d.o.o. - preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Dr
Nedeljka Ercegovca 29/c, 11080 Beograd, RS, престао
је да важи дана 31.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53990 чији је носилац
"SUPERINFO" DOO za usluge, trgovinu i exportimport, Palić, Cerska 13, RS, престао је да важи дана
26.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 53992 чији је носилац ASIA COM
preduzeće za promet i usluge DOO, Beograd, Jurija
Gagarina 89, RS, престао је да важи дана 02.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53993 чији је носилац ASIA COM
preduzeće za promet i usluge DOO, Beograd, Jurija
Gagarina 89, RS, престао је да важи дана 02.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 53994 чији је носилац LOVE ' S
doo, Jurija Gagarina 91/88, Beograd (Novi Beograd),
RS, престао је да важи дана 02.09.2016. године.

Ж
Жиг рег. бр. 54004 чији је носилац PRIČA
d.o.o., Pop Lukina 15, Beograd, RS, престао је да важи
дана 02.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54006 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 30.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54007 чији је носилац ASIA COM
preduzeće za promet i usluge DOO, Beograd, Jurija
Gagarina 89, RS, престао је да важи дана 02.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54008 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "FANG RONG" d.o.o., Beograd,
Jurija Gagarina 89, lok.143, RS, престао је да важи
дана 29.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54009 чији је носилац LOVE ' S
doo, Jurija Gagarina 91/88, Beograd (Novi Beograd),
RS, престао је да важи дана 02.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54016 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 01.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54018 чији је носилац ITM GROUP
d.o.o., Omladinskih brigada 86, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 26.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54020 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 01.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54039 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, престао
је да важи дана 08.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54062 чији је носилац 14.
DECEMBAR - SERVIS d.o.o., Gospodara Vučića 223,
Beograd, RS, престао је да важи дана 18.08.2016.
године.

Жиг рег. бр. 53999 чији је носилац Meggle AG,
Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE, престао је да
важи дана 31.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 54063 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "PRIMAX" D.O.O.,
Kumrovačka 102, Beograd, RS, престао је да важи
дана 19.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 54003 чији је носилац Centrofantastico d.o.o. Beograd, Maršala Tolbuhina br. 155,
Beograd, RS, престао је да важи дана 30.08.2016.
године.

Жиг рег. бр. 54070 чији је носилац
"COMPJET" d.o.o., Kneza Miloša 45/15, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 16.08.2016.
године.
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Жиг рег. бр. 54071 чији је носилац "COMPJET"
d.o.o., Kneza Miloša 45/15, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 16.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 54105 чији је носилац Soko Štark
d.o.o., Kumodraška 249, Beograd, RS, престао је да
важи дана 12.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 54073 чији је носилац CODAP
EOOD, 12-14 Iliantsi, Sofia 1220, BG, престао је да
важи дана 16.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 54123 чији је носилац "JADRAN"
- Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, HR,
престао је да важи дана 05.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 54075 чији је носилац
DIALOGUE TECHNOLOGY CORP., 10F No. 196,
Sec. 2, Jungshing Rd., Shindian City, Taipei 231,
R.O.C., TW, престао је да важи дана 17.08.2016.
године.

Жиг рег. бр. 54127 чији је носилац INVEJ
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, Beograd,
YU, престао је да важи дана 06.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 54076 чији је носилац WM.
WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan
Avenue, Chicago, Illinois 60611, US, престао је да
важи дана 17.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54081 чији је носилац Achim,
LANGER, Allerheiligenstr. 42, 60213 Frankfurt am
Main, DE, престао је да важи дана 22.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54082 чији је носилац Barton &
Guestier S.A.S., Chateau Magnol, 87 Rue Du Dehez,
33290 Blanquefort, FR, престао је да важи дана
22.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54088 чији је носилац Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043,, US, престао је да важи дана 24.08.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54097 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 14.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54098 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 14.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54099 чији је носилац HESPERIA,
Preduzeće za izdavačku, kulturnu delatnost i konsalting
d.o.o., Gospodar Jevremova 39, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 14.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54100 чији је носилац Ljubica
Tomić, Bulevar kralja Aleksandra 68, 11000 Beograd ,
RS, престао је да важи дана 22.08.2016. године.
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Жиг рег. бр. 54130 чији је носилац X6D
Limited, 199, Arch. Makаrios Ave. III, Neocleous
House, 3030 Limassol, CY, престао је да важи дана
09.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54131 чији је носилац X6D
Limited, 199, Arch. Makаrios Ave. III, Neocleous
House, 3030 Limassol, CY, престао је да важи дана
09.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54134 чији је носилац D.O.O. za
proizvodnju i trgovinu EDI, Matejevački put 19, 18000
Niš, YU, престао је да важи дана 13.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54141 чији је носилац SELECT
APPOINTMENTS (HOLDINGS) LIMITED, 2nd Floor,
Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St.
Albans, Herts, AL 1 3UU, UK, престао је да важи дана
06.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54176 чији је носилац
JUGODRVO HOLDING, Akcionarsko društvo za
trgovinu i inženjering, 11000 Beograd, Vasina 2-4, RS,
престао је да важи дана 09.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54182 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54183 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54184 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54185 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.
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Жиг рег. бр. 54186 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 54373 чији је носилац LUNA
COSMETICS D.O.O., Novi Sad, Novaka Radonjića 3,
RS, престао је да важи дана 19.08.2016. године.

Жиг рег. бр. 54195 чији је носилац A.D.
Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića
15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана
07.09.2016. године.

Жиг рег. бр. 54380 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 09.09.2016.
године.

Жиг рег. бр. 54199 чији је носилац A.D.
Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića
15, Novi Kneževac, YU, престао је да важи дана
07.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54316 чији је носилац RING
SPORT DOO (Direktor Milošević Dejan), Mislođin,
Kovancina I deo br.19, 11500 Obrenovac, RS, престао
је да важи дана 15.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54360 чији је носилац Diageo North
America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US,
престао је да важи дана 15.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54362 чији је носилац Imisk Ithalat
Ihracat Nakliye ve Ticaret A.S., Uray Cad. Sezer Ishani
K2, Mersin 33100, TR, престао је да важи дана
17.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54365 чији је носилац Diageo
North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk CT
06851, US, престао је да важи дана 15.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54366 чији је носилац NISSAN
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
NISSAN MOTOR CO., LTD.), No.2 Takaracho,
Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP,
престао је да важи дана 15.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54367 чији је носилац ConvaTec
Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 15.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54370 чији је носилац
"EKOGRADNJA" d.o.o., Ilije Petrovića 2, 11222 Beograd,
YU, престао је да важи дана 15.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54371 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 14.09.2016.
године.
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Жиг рег. бр. 54381 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808 (US), US, престао је да важи дана 09.09.2016.
године.
Жиг рег. бр. 54655 чији је носилац Stanković
Srđan, Kamčatska 3, Beograd, RS, престао је да важи
дана 23.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54709 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu ZELENA KOMPANIJA
d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 89 lokal 313, RS,
престао је да важи дана 07.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54866 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Alee 140, 53113 Bonn ,
DE, престао је да важи дана 29.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54872 чији је носилац Samostalno
krojačko-konfekcijska radnja "ASTOR", Ćatović Hasim,
Novi Pazar, Zlatarska bb, RS, престао је да важи дана
12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 54902 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "PRIMAX" d.o.o.,
Kumrovačka 102, Beograd, RS, престао је да важи
дана 19.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 54929 чији је носилац Hemijska
industrija "Župa", Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac,
RS, престао је да важи дана 14.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 55058 чији је носилац
"NIŠVILLE" d.o.o., preduzeće za produkciju pozorišnoscenskih programa, Zorana Đinđića 58a, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 02.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 55225 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 06.09.2016. године.
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Жиг рег. бр. 55264 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "FANG RONG" d.o.o., Beograd,
Jurija Gagarina 89, lok.143, RS, престао је да важи
дана 29.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 55394 чији је носилац 1. Milijana
Đurović; 2. Slović Veljko, Venac Radomira Putnika
31/7, Sombor; Sonje Marinković 47, Sombor, RS,
престао је да важи дана 18.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 55672 чији је носилац "Buzz
Advertising" d.o.o. preduzeće za marketing i poslovne
usluge, Studenski trg 15, 11000 Beograd, kancelarije
Avgusta Cesarca 24a, 11040 Beograd, RS, престао је да
важи дана 02.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 55690 чији је носилац Boyner
Holding Anonim Sirketi, Eski Buyukdere Caddesi No:22
Maslak Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 55942 чији је носилац Mirko
Miljuš, Miloša Crnjanskog 14, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.08.2016. године.
Жиг рег. бр. 56212 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 12.09.2016. године.
Жиг рег. бр. 59238 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Nemačka, DE, престао је да важи дана 13.09.2016.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.02.2017. до 15.03.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 22102
промењена је у DOLBY LABORATORIES
LICENSING, 1275 Market Street, San Francisco,
California 94103, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 22112
промењена је у Healthtex Apparel Corp., 100West 33rd
Street, Suit 1012 New York, New York 10001, USA, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 27409
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29115
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29135
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29138
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29468
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30908
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054,, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35744
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42607
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42683
промењена је у PASABAHCE CAM SANAYI VE
TICARET A.S., Icmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi
No44/A, 3947 Tuzla Istanbul, TR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43121
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, 89119, Atlanta, GA 30326, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43126
промењена је у MC PROJECTS B.V. MAASTRICHT,
succursale de Granges-Paccot Route Louis Braille 10,
CH-1763, CH-1763 Granges-Paccot(Fribourg), CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43370
промењена је у "Соко Штарк"д.о.о., Булевар Пеке
Дапчевића 29, Београд 11000, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43621
промењена је у DEBENHAMS PRINCIPLES
LIMITED, 10 Brock Street, Regent s Place, NW1 3 FG,
London, Great Britain, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44776
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44836
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, ,
Parsippany, NJ 07054,, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45078
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, ,
Parsippany, NJ 07054,, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42340
промењена је у BRITISH AIRWAYS PLC., Waterside,
P.O. Box 365, Harmondsworth, West Drayton , Great
Britain, GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45096
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, ,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42603
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, , Atlanta, GA 30326, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45099
промењена је у Spirits International B.V., 3 Rue du Fort
Rheinsheim, L-2419 Luksemburg, LU;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42604
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45208
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,,
Parsippany, NJ 07054, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 46255
промењена је у Levolor Window Furnishings, Inc., 29
E. Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53114
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 46255
промењена је у Levolor Inc., 3 Glenlake Parkway, 10th
Floor, Atlanta, GA 30328., U.S.A, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53374
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 46839
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53414
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 46941
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53416
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47413
промењена је у Zoetis Services LLC , 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53417
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48085
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53418
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49243
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53420
промењена је у Jadran - Galenski Laboratorij d.d.,
Svilno 20, 51 000 Rijeka, HR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50345
промењена је у Zoetis Services LLC , 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 54074
промењена је у Koнцерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре
Ђаковића бб, 2000 Пожаревац , RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50710
промењена је у Zoetis Services LLC , 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55151
промењена је у ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50868
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55152
промењена је у ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52467
промењена је у "Соко Штарк"д.о.о., Булевар Пеке
Дапчевића 29, Београд 11000, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55559
промењена је у Astex Pharmaceuticals, Inc., 4420
Rosewood Drive, Suite 200,, Pleasanton, California
94588, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52672
промењена је у "Соко Штарк"д.о.о., Булевар Пеке
Дапчевића 29, Београд 1000, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 52790
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53113
промењена је у DREAMWELL, LTD., 3560 Lenox
Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, US, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 55614
промењена је у DAYCO PRODUCTS, LLC, 1650
Research Drive, Suite 200, Troy, , Michigan 48083, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56024
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56027
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 56101
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59921
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56363
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US., US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60568
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56363
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60568
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, , US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56364
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US., US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60569
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, , AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56364
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth AT , AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60569
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56365
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, , AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60833
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria AT ,

Име или адреса носиоца жига рег. број 56365
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104 , US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60833
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US.,

Име или адреса носиоца жига рег. број 57866
промењена је у Koнцерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац ,
Ђуре Ђаковића бб , 12000 Пожаревац , RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62441
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59339
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59339
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth,, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59340
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59340
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59340
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austra, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59554
промењена је у Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, US;
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 62441
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austra, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62442
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62442
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62443
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH ,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62443
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62444
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62444
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66771
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65303
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68343
промењена је у Zoetis Services LLC , 10 Sylvan Way, ,
Parsippany, NJ 07054, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65303
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68882
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65304
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68882
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US., US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65304
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број
промењена је у HIDRIA P d.o.o, Šmarska cesta 4, 6000
Koper, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65813
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, AT;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 65813
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66061
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66061
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

За жиг бр. 15201 извршен је пренос на
Essential Pharma Limited, , Egham, Surrey, TW20 8RB,
7 Egham Business Village, Crabtree Road, Egham
Surrey TW20 8RB, Great Britain, GB;
За жиг бр. 23419 извршен је пренос на Bayer
Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10,
40789 Monheim am Rhein, DE;
За жиг бр. 28860 извршен је пренос на Bayer
Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10,
40789 Monheim am Rhein, DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66503
промењена је у GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

За жиг бр. 42300 извршен је пренос на
Houghton Technical Corp.(a Delaware corporation),
1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, Delaware
19805, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66503
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

За жиг бр. 42387 извршен је пренос на ANDEX
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA,
Сегедински пут 110, Суботица 24000, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66504
промењена је у GAT Microencapsulation AG GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austria, AT;

За жиг бр. 42388 извршен је пренос на ANDEX
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA,
Сегедински пут 110, Суботица 24000, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66504
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US, US;

За жиг бр. 42390 извршен је пренос на ANDEX
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA,
Сегедински пут 110, Суботица 24000, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66771
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, US;

За жиг бр. 42848 извршен је пренос на Eaton
Electrical
IP GmbH & Co.KG, , Aiport Center
Schönefeld, Mittelstrasse 5-5a, 12529 Schönefeld, DE;
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За жиг бр. 43573 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 56995 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, , RS;

За жиг бр. 43575 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 56997 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 43576 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 56998 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 43577 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 56999 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 106, БеоградНови Београд, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 43578 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 57118 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, , 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 43579 извршен је пренос на BANAT
1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе Степановића број 6,
Вршац, RS;

За жиг бр. 57390 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 45099 извршен је пренос на ZHS IP
Europe Sárl, Avenue Reverdil 14 , 1260 Nion, CH;

За жиг бр. 57392 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 106, БеоградНови Београд, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 46255 извршен је пренос на Hunter
Douglas
Industries
Switzerland
GmbH,
Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, Switzerland,
CH;

За жиг бр. 57433 извршен је пренос на ANDEX
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA,
Сегедински пут 110, , Суботица 24000, RS;

За жиг бр. 51719 извршен је пренос на Dayco
IP Holdings, LLC , 1650 Research Drive, Suite 200,,
Troy, Michigan 48083 , US;

За жиг бр. 59339 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 55614 извршен је пренос на Dayco
IP Holdings, LLC, 1650 Research Drive, Suite 200,
Troy, Michigan 48083, US;

За жиг бр. 59340 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 56363 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 59840 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 56364 извршен је пренос на FMC
Corporation, , 1735 Market Street , Philadelphia,
Pennsylvania 19103 , US;

За жиг бр. 60568 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 56365 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 60569 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 56993 извршен је пренос на SELES
D.O.O. , Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, , 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 60833 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
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За жиг бр. 61219 извршен је пренос на SELES
D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS;

За жиг бр. 66503 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 61934 извршен је пренос на
Platinum IPR LLC c/o The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

За жиг бр. 66504 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 61935 извршен је пренос на
Platinum IPR LLC c/o The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

За жиг бр. 66771 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 62441 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 68882 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;

За жиг бр. 62442 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 62443 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 62444 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 63185 извршен је пренос на
Platinum IPR LLC c/o The Corporation Trust Company ,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
За жиг бр. 63236 извршен је пренос на
Platinum IPR LLC c/o The Corporation Trust Company ,
1209 Orange Street , Wilmington, Delaware 19801, US;
За жиг бр. 63770 извршен је пренос на
BEOBUILD CORE DOO, Tošin Bunar 69, Beograd
11000, Srbija, RS;
За жиг бр. 65303 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 65304 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 65813 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
За жиг бр. 66061 извршен је пренос на FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US;
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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 5/2017 – 8/2017 (16.02.2017 – 09.03.2017)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1288088
(151) 03.07.2015
(540)

BIOSE
(732) BIOSE
(511) 05 41 42 44
(111) 1330660
(151) 25.08.2016
(540)

(732) GEWISS - S.P.A.
(511) 09
(111) 1330664
(151) 21.10.2016
(540)

U PROOF
(732) ISOLTEMA S.P.A.
(511) 01 17 19
(111) 1330695
(151) 15.09.2016
(540)

(540)

(732) Shenzhen Orvibo
Electronic Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1330708
(151) 03.10.2016
(540)

(732) MOTOR OIL
(HELLAS) CORINTH
REFINERIES S..A
(511) 01 04 35
(111) 1330723
(151) 09.09.2016
(540)

SUNLUX
(732) Asahi Glass
Company Limited
(511) 19 21
(111) 1330739
(151) 15.11.2016
(540)

(732) ENEXIO
Management GmbH
(511) 01 06 07 09 11 17
19 20 21 24 35 37 40 42
(111) 1330771
(151) 01.06.2016
(540)

(732) EINAR GROUP
KFT.
(511) 09 35

(732) KETTLER AluRad GmbH
(511) 06 09 11 12 25 35
37 41
(111) 1330788
(151) 16.11.2016
(540)

LHD
(732) Montres Tudor SA
(511) 14

(732) BNI GLOBAL,
LLC
(511) 35
(111) 1330699
(151) 20.09.2016

(111) 1330770
(151) 31.03.2016
(540)

ENEXIO
ЗИС / RS / IPO

(111) 1330822
(151) 26.01.2016
(540)

INDIE EYELAND
(732) EINAR GROUP
KFT.
(511) 09 35
(111) 1330828
(151) 22.04.2016
(540)

(111) 1330789
(151) 22.11.2016
(540)

CAPELLI
(732) GMA Accessories,
Inc.
(511) 18

(540)

(732) SANOFI
BIOTECHNOLOGY,
Société par actions
simplifiée
(511) 05

(732) RAINBOW S.R.L.
(511) 03 09 12 14 15 16
18 20 21 24 25 26 28 29
30 32 35 41
(111) 1330829
(151) 04.05.2016

(111) 1330821
(151) 26.01.2016
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(540)

(111) 1330929
(151) 28.04.2016
(540)

NO-CALM

(732) OSRAM GmbH
(511) 09 10 11 16 28 35
37 42
(111) 1330849
(151) 16.08.2016
(540)

INNOCENT
(732) Fresh Trading
Limited
(511) 29 30 32
(111) 1330862
(151) 25.08.2016
(540)

(732)
PHARMACEUTICAL
INDUSTRY "NI-THE",
NIC.A.THEOFILIS &
SON LTD.
(511) 05
(111) 1330951
(151) 23.11.2016
(540)

MILKA WAVES
(732) Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH
(511) 30
(111) 1330953
(151) 06.09.2016
(540)

(111) 1330972
(151) 11.08.2016
(540)

NUTERRA
(732) Trouw
International B.V.
(511) 01 05 31

(111) 1330910
(151) 28.11.2016
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03 05
176

(540)

DUO
CHROMATIC
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1331007
(151) 13.12.2016
(540)

THEBALM
(732) Shipman
Associates, Inc.
(511) 03
(111) 1331014
(151) 28.06.2016
(540)

MINI
(732) Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft
(511) 04
(111) 1331029
(151) 12.07.2016
(540)

(732) Krewel
Meuselbach GmbH
(511) 05 16 41 42

(732) OPENMARK
LIMITED
(511) 34

(540)

(111) 1330992
(151) 06.12.2016
(540)

THE DEAD
RABBIT
(732) DRT GROUP,
LLC
(511) 43
(111) 1330996
(151) 09.12.2016

Bisabey
(732) MEDIS,
farmacevtska družba,
d.o.o.
(511) 03 05 10

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 34
(111) 1331058
(151) 10.10.2016
(540)

(732) SOCIETE BIC,
société anonyme
(511) 16
(111) 1331073
(151) 24.06.2016
(540)

ICEWAVE
(732) Laakirchen Papier
AG
(511) 16
(111) 1331100
(151) 24.08.2016
(540)

(111) 1331032
(151) 03.10.2016
(540)

(732) Anheuser-Busch
InBev S.A.
(511) 25 32 41 43
(111) 1331043
(151) 14.11.2016
(540)

(732) Zhejiang Demure
Furniture co.,LTD
(511) 20
(111) 1331054
(151) 11.10.2016

(732) Universal Co., For
Engineering Industries
(511) 07 09 11 35 37
(111) 1331120
(151) 03.10.2016
(540)

avatan
(732) ILYAEV LEONID
L'VOVICH
(511) 09 38 41 42
(111) 1331130
(151) 30.09.2016

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1331150
(151) 23.05.2016
(540)

Ж
(732) LIVISTO Group
GmbH
(511) 03 05 31
(111) 1331187
(151) 28.06.2016
(540)

BRIONI
(732) BRIONI S.P.A.
(511) 03 09 14 18 24 25
26 35 40
(732) PATENT BOX SRL
(511) 18 25
(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33
(111) 1331131
(151) 30.09.2016
(540)

(111) 1331172
(151) 18.07.2016
(540)

MIKEDA
(732) MILSING d.o.o.
(511) 03 05
(111) 1331177
(151) 11.10.2016
(540)

(111) 1331221
(151) 09.11.2016
(540)

Globetrotters

(111) 1331178
(151) 11.10.2016
(540)
(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33
(111) 1331148
(151) 10.02.2016
(540)

(732) LKW WALTER
Internationale
Transportorganisation
AG
(511) 06 37 39
(111) 1331184
(151) 06.10.2016
(540)

(732) Artsana S.p.A.
(511) 03 05 06 08 09 10
11 12 16 18 20 21 24 25
28 35
ЗИС / RS / IPO

(111) 1331290
(151) 24.10.2016
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03 35
(111) 1331292
(151) 28.09.2016
(540)

(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31
(111) 1331238
(151) 13.12.2016
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(732) Wewalka GmbH.
Nfg. KG
(511) 29 30 31 32 33

(732) BROUWERIJEN
ALKEN-MAES,
naamloze vennootschap
(511) 32

(111) 1331242
(151) 25.03.2016
(540)

(732) Zagrebačka banka
d.d.
(511) 16 35 36
(111) 1331252
(151) 02.12.2016
(540)

(732) V2 S.P.A.
(511) 07 09
(111) 1331335
(151) 28.07.2016
(540)

NYDJAY
(732) New Yorker
S.H.K. Jeans GmbH &
Co. KG
(511) 09 25 35 38 40 41
42 43
(111) 1331340
(151) 26.05.2016
(540)

JAROE
(732) ADRIANA
JIMÉNEZ CUADROS
(511) 03
(111) 1331273
(151) 19.09.2016
(540)

(732) COSENTINO.
S.A.U.
(511) 11 19 27
(111) 1331342
(151) 01.07.2016
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(540)

OYSHO WEARE
THE CHANGE
(732) Industria de Diseño
Textil, S.A. (Inditex,
S.A.)
(511) 03 25 26
(111) 1331347
(151) 08.09.2016
(540)

(732) Jet Aviation
International, Inc.
(511) 37 39
(111) 1331446
(151) 22.06.2016
(540)

(732) Trans Ferry S.p.A.
(511) 36 39 45
(111) 1331454
(151) 29.07.2016
(540)

(111) 1331555
(151) 07.04.2016
(540)

(732) ANADOLU
ISUZU OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 12 37

(732) Drustvo za trgovija
na malo i golemo KAM
DOO
(511) 29 30
(111) 1331605
(151) 25.08.2016
(540)

(111) 1331563
(151) 31.05.2016
(540)

EXTRA DUR
(732) NAOS
LIGHTHOUSE
(511) 03 05 44
(111) 1331359
(151) 18.05.2016
(540)

(732) HENKEL
CENTRAL EASTERN
EUROPE
GESELLSCHAFT mbH
(511) 02 17 19
(111) 1331470
(151) 05.08.2016
(540)

SERPENTI
HYPNOTIC

(732)
ANIMAITALIANA
S.R.L. Soc. Unip.
(511) 25

(732) BULGARI S.P.A.
(511) 09 14 16 18

(111) 1331377
(151) 15.04.2016
(540)

(111) 1331496
(151) 30.08.2016
(540)

(732) Disan Srl
(511) 07 37
(111) 1331578
(151) 09.02.2016
(540)

PRO

INFELD
(732) Thomastik-Infeld
Gesellschaft m.b.H.
(511) 15
(111) 1331426
(151) 21.10.2016
(540)

178

(111) 1331620
(151) 19.10.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 04 06 07 08 09 11
12 13 14 17 18 20 21 22
24 25 27 28 34
(111) 1331586
(151) 17.08.2016
(540)

(732) Falter Service
GmbH & Co. KG
(511) 28
(111) 1331643
(151) 22.11.2016
(540)

(732) EDI Center GmbH
(511) 09 35 38 42
(111) 1331389
(151) 09.11.2016
(540)

(732) OPENMARK
LIMITED
(511) 34

TAPBACK
(732) RECHI
PRECISION CO., LTD.
(511) 07
(111) 1331550
(151) 04.01.2016
(540)

LUXMAINER

(732) BRITISH
AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
(511) 34

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1331654
(151) 21.10.2016
(540)

(111) 1331604
(151) 28.09.2016
(540)

(732) Drustvo za trgovija
i uslugi GEOS LUKS
DOO Skopje
(511) 09 11

ЗИС / RS / IPO
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(732) GUCCIO GUCCI
S.P.A.
(511) 14

(540)

(540)

SHOPPETS
(732) Moose Creative
Pty Ltd
(511) 16 28

(111) 1331657
(151) 05.12.2016
(540)

Mercateo Unite
(732) Mercateo AG
(511) 35 36 38 42
(111) 1331669
(151) 25.11.2016
(540)

THOMASTIK

(732) Huian County
Zhangban Shengfeng
woodcarving Arts
&Crafts Plant
(511) 20

(111) 1331735
(151) 31.03.2016
(540)

(732) Red Bull GmbH
(511) 09 35 38 41
(111) 1283940
(151) 14.08.2015
(540)

(111) 1331686
(151) 25.05.2016
(540)

(732) GCG IP GmbH
(511) 35 36 42 45
(111) 1331714
(151) 21.10.2016
(540)

(732) PRESTIGE-96 AD
(511) 16 30 32 35
(111) 1331727
(151) 08.06.2016
(540)

(732) BOXMARK
Leather Holding GmbH
(511) 01 12 18 20 25 35
37 40
(111) 1331690
(151) 16.05.2016

ЗИС / RS / IPO

(732) HISENSE CO.,
LTD.
(511) 07 09
(111) 1331729
(151) 21.09.2016

summer mint
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 04 05
(111) 1331776
(151) 30.07.2016
(540)

(732) Evonik Degussa
GmbH
(511) 01 05 31
(732) ENEXIO
Management GmbH
(511) 01 06 07 09 11 17
19 20 21 24 35 37 40 42
(111) 1331738
(151) 16.06.2016
(540)

(111) 1331790
(151) 29.08.2016
(540)

MATELAC
(732) AGC GLASS
EUROPE
(511) 11 19 20 21
(111) 1331807
(151) 15.09.2016
(540)

GCG
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 01 02 03 04 05 07
08 09 10 11 12 14 16 18
20 21 22 24 25 26 28 29
30 31 32 34 35 36 38 39
40 41 42 44

(111) 1331772
(151) 24.08.2016
(540)

VALAMINO

(111) 1277288
(151) 09.06.2015
(540)

(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1331679
(151) 14.03.2016
(540)

Ж

(732) ACEM AZIENDA
COSTRUZIONI
ELETTRO-MEDICALI
S.p.A.
(511) 10 11
(111) 1331744
(151) 18.10.2016
(540)

SUPERMAFRASOL
(732) MA-FRA S.P.A.
(511) 03
(111) 1331829
(151) 24.11.2016
(540)

ix Twido
(732) DOM
Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
(511) 06 09
(111) 1331760
(151) 21.11.2016
(540)

AMRYT
(732) Amryt
Pharmaceuticals
(511) 05 10 42

(732) K+S KALI GmbH
(511) 01
(111) 1331842
(151) 14.04.2016
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(540)

(732) Xiaomi Singapore
Pte. Ltd.
(511) 07 11 37
(111) 1331857
(151) 12.08.2016
(540)

(732) AROMATIKA
LTD.
(511) 03 05 29
(111) 1331877
(151) 01.08.2016
(540)

(732) TECAI INNOVA
S.L.
(511) 07 35 37 42
(111) 1331883
(151) 07.10.2016
(540)

AHOLD
DELHAIZE

(732) "DOMAĆA
TRGOVINA" DOO
(511) 03 05 16 29 30 31
32
(111) 1331980
(151) 21.11.2016
(540)

Axor One
(732) Hansgrohe SE
(511) 11
(111) 1331987
(151) 20.05.2016
(540)

FROTTO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 03 05 06 16 21
(111) 1332000
(151) 05.08.2016
(540)

SERPENTI
FOREVER
(732) BULGARI S.P.A.
(511) 09 16 18
(111) 1332001
(151) 28.09.2016
(540)

IMPUDENT
(732) CICLI ESPERIA
S.p.A.
(511) 12
(111) 1331923
(151) 21.09.2016
(540)

(111) 1332040
(151) 17.11.2016
(540)

COMFORTFLEX
(732) Hansgrohe SE
(511) 11 17
(111) 1332046
(151) 12.07.2016
(540)

KODAK
(732) Eastman Kodak
Company
(511) 09
(111) 1332068
(151) 13.10.2016
(540)

TREUS
(732) Dimitar Hristov
BALEV
(511) 11

ARTIMELT
(732) artimelt AG
(511) 01 42
(111) 1332162
(151) 11.11.2016
(540)

BLACKCOCO's
(732) BLACKCOCO's
GmbH
(511) 04 34 35
(111) 1332174
(151) 24.03.2016
(540)

(732) OPEN ALLIANCE
LIMITED
(511) 09
(111) 1332175
(151) 24.03.2016
(540)

(111) 1332071
(151) 21.10.2016
(540)

(732) Drustvo za trgovija
na malo i golemo KAM
DOO
(511) 29
(111) 1332028
(151) 24.08.2016
(540)

(732) ISOLTEMA S.P.A.
(511) 01 17 19
(111) 1332092
(151) 25.02.2016
(540)

jokey
(732) Jokey Plastik
Wipperfürth GmbH
(511) 20 21 35 40 42
(111) 1332102
(151) 18.11.2016
(540)

AMO'S STYLE
(732) Triumph Intertrade AG
(511) 25 35

180

(111) 1332112
(151) 29.11.2016
(540)

I PROOF

(732) Ahold Licensing
Sàrl
(511) 16 35 39 43
(111) 1331921
(151) 20.10.2016
(540)

(732) ROY ROBSON
FASHION GmbH & Co.
KG
(511) 03 09 14 16 18 24
25 35

(732) OPEN ALLIANCE
LIMITED
(511) 09
(111) 1332176
(151) 18.05.2016
(540)

(732) KIRMIZIGÜL
KOZMETİK VE
TURİZM SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1332181
(151) 09.09.2016

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1332271
(151) 29.09.2016
(540)

(732) Philip Morris
Brands Sàrl
(511) 34
(111) 1332236
(151) 07.09.2016
(540)

drinkforpeace
(732) EnjoyAndHelp
(511) 32 33

(732) Merkur
Versicherung
Aktiengesellschaft
(511) 16 41 43 44
(111) 1332273
(151) 26.09.2016
(540)

(111) 1332237
(151) 05.10.2016
(540)

GAJA
(732) Drustvo za trgovija
na golemo i malo KAM
DOO
(511) 30
(111) 1332238
(151) 07.10.2016
(540)

(732) AVIAGEN
TURKEYS LIMITED
(511) 31
(111) 1332240
(151) 13.10.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30 35

ЗИС / RS / IPO

(732) TPA
Steuerberatung GmbH
(511) 09 35 36 42 45
(111) 1332290
(151) 02.12.2016
(540)

(732) Tovarischestvo s
ogranitchennoi
otvetstvennost'u
"SOPHARMA
KAZAKHSTAN"
(511) 03 05 10
(111) 1332291
(151) 02.12.2016
(540)

Ж
(540)

(540)

(732) Superespresso AG
(511) 11 16 20 21 30

(732) ERKUNT
TRAKTÖR SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 12 35 37

(111) 1332322
(151) 13.09.2016
(540)

(111) 1332374
(151) 04.11.2016
(540)

INFINIMIXERS
(732) MAGIC
PRODUCTION GROUP
(M.P.G.) SA
(511) 28 30 41

(732) LAFAIMAC SRL
(511) 11

(111) 1332354
(151) 19.08.2016
(540)

(111) 1332394
(151) 25.04.2016
(540)

(732) MONGE & C.
S.P.A.
(511) 31
(111) 1332355
(151) 19.08.2016
(540)

(732) MONGE & C.
S.P.A.
(511) 31
(111) 1332363
(151) 29.09.2016
(540)

(732) Tovarischestvo s
ogranitchennoi
otvetstvennost'u
"SOPHARMA
KAZAKHSTAN"
(511) 03 05 10

(732) CO.RI.M.A. S.R.L.
(511) 07 11 37

(111) 1332310
(151) 27.06.2016

(111) 1332372
(151) 18.03.2016

(732) ALVISA
ALCOHOL GROUP,
S.L.
(511) 33
(111) 1332423
(151) 01.08.2016
(540)

(732) SEGMENT
BİLGİSAYAR DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09
(111) 1332509
(151) 31.10.2016
(540)
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(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30

(540)

(111) 1332510
(151) 31.10.2016
(540)

(111) 1332524
(151) 18.07.2016
(540)

(111) 1332567
(151) 17.11.2016
(540)

WORLD
VACATION
(732) MOOSE
CREATIVE
MANAGEMENT PTY
LTD
(511) 16 28
(111) 1332570
(151) 21.11.2016
(540)

RUNNER
(732) Continental Reifen
Deutschland GmbH
(511) 12
(111) 1332603
(151) 14.07.2016
(540)

(732) Kennede
Electronics MFG.Co.,
Ltd.
(511) 07 09 11
(111) 1332626
(151) 15.11.2016
(540)

(732) Millennium
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 09 38 41 42 44

(111) 1332526
(151) 18.11.2016
(540)

(111) 1332672
(151) 24.09.2016
(540)

(732) Bayer Intellectctual
Property GmbH
(511) 05
(111) 1332548
(151) 10.06.2016
(540)

(732) Amryt
Pharmaceuticals
(511) 05 10 42
(111) 1332579
(151) 02.12.2016
(540)

BLUE MOON
BREWING
COMPANY
(732) Coors Brewing
Company
(511) 16 32 40

(732) KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 01 04 07 09 11 12
21
(111) 1332561
(151) 10.08.2016
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(111) 1332590
(151) 22.12.2016
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 45
(111) 1332702
(151) 19.08.2016
(540)

(732) PRODOTTI
STELLA S.p.A.
(511) 29 30
(111) 1332743
(151) 18.11.2016
(540)

VYOAPP

(732) Mohan Meakin
Limited
(511) 33

Bayovac

(540)

(111) 1332591
(151) 21.12.2016
(540)
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 25

(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30

(732) ZELU CHEMIE
GmbH
(511) 01

(732) Penumbra, Inc.
(511) 10
(111) 1332691
(151) 05.08.2016
(540)

BVLGARI
SERPENTI
(732) BULGARI S.P.A.
(511) 03 09 14 16 18 25
35
(111) 1332699
(151) 10.10.2016

(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1332757
(151) 21.11.2016
(540)

(732) BEIJING QIHOO
TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED
(511) 09 38 42
(111) 1332781
(151) 02.12.2016

ZELUCURE

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1332835
(151) 29.04.2016
(540)

SWISS KRONO
(732) SWISS KRONO
Services GmbH
(511) 01 02 16 17 19 20
27 35 36 37 40 42

(111) 1332818
(151) 16.03.2016
(540)

(111) 1332824
(151) 18.05.2016
(540)

(732) Biogena
Naturprodukte GmbH &
Co KG
(511) 01 03 05 16 29 30
31 32 33 35 36 39 41 42
43 44
(111) 1332843
(151) 07.06.2016
(540)

K SWISS KRONO
(732) Master Foodeh Co.
(511) 30
(111) 1332834
(151) 29.04.2016
(540)

(732) SWISS KRONO
Services GmbH
(511) 01 02 16 17 19 20
27 35 36 37 40 42
(111) 1332846
(151) 07.06.2016
(540)

(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25

(732) China National
Heavy Duty Truck Group
Co., Ltd.
(511) 07 37

Ж

(111) 1332847
(151) 07.06.2016
(540)

K
(732) SWISS KRONO
Services GmbH
(511) 01 02 16 17 19 20
27 35 36 37 40 42

(540)

(732) Ferring B.V.
(511) 05 10 42 44
(111) 1332878
(151) 09.12.2016
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostyu
"Aleksandrovy pogreba"
(511) 32 33
(111) 1332891
(151) 30.09.2016
(540)

(111) 1332852
(151) 30.06.2016
(540)

(732) SWISS KRONO
Services GmbH
(511) 01 02 16 17 19 20
27 35 36 37 40 42
(111) 1332844
(151) 07.06.2016
(540)

(732) SWISS KRONO
Services GmbH
(511) 01 02 16 17 19 20
27 35 36 37 40 42

(732) TURK HAVA
YOLLARI ANONIM
ORTAKLIGI
(511) 39 41
(111) 1213019
(151) 14.04.2014
(540)

(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33
(111) 1332892
(151) 03.11.2016
(540)

(111) 1332845
(151) 07.06.2016
(540)
(732) Biogena
Naturprodukte GmbH &
Co KG
(511) 01 03 05 16 29 30
31 32 33 35 36 39 41 42
43 44

ЗИС / RS / IPO

(732) Melitta
Professional Coffee
Solutions GmbH & Co.
KG
(511) 07 11 16 21 29 30
(111) 1275686
(151) 24.09.2015
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(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33
(111) 1332893
(151) 03.11.2016
(540)

(540)

(540)

IOPE
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03

(111) 1333027
(151) 10.11.2016
(540)

(111) 1332976
(151) 15.11.2016
(540)

BLIND FOR LOVE

FLÄMINGER
JAGD
(732) Nordbrand
Nordhausen GmbH
(511) 33
(111) 1332982
(151) 05.12.2016
(540)

LIDL YOU

(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 38

(111) 1332896
(151) 28.06.2016
(540)

(111) 1332983
(151) 06.12.2016
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34
(111) 1332926
(151) 18.10.2016
(540)

(732) Meble Vox Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
(511) 19 20 35
(111) 1332957
(151) 27.12.2016
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(732) Wood-Mizer
Industries Sp. z o.o.
(511) 07

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 33
(111) 1332986
(151) 01.12.2016
(540)

(732) KONZUM
trgovina na veliko i malo
d.d.
(511) 32
(111) 1332987
(151) 03.11.2016

(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

(732) GUCCIO GUCCI
S.P.A.
(511) 14 18 25
(111) 1333040
(151) 02.12.2016
(540)

(111) 1332998
(151) 21.12.2016
(540)

ATHOS
(732) Hämmerling - The
Tyre Company GmbH
(511) 12
(111) 1333002
(151) 09.09.2016
(540)

(732) ADRIANA
CUADROS
GONZÁLEZ
(511) 03
(111) 1333054
(151) 15.09.2016
(540)

(732) MENU
Technologies AG
(511) 09 35 36 38 42 43
(111) 1333021
(151) 06.12.2016
(540)

(732) Dall'Agnese S.p.A.
(511) 20
(111) 1333024
(151) 10.11.2016
(540)

(732) Fédération
Internationale de
Basketball (FIBA)
(511) 12 14 18 25 28 32
33 35 36 38 39 41 43
(111) 1333063
(151) 07.10.2016
(540)

(732) Ahold Licensing Sàrl
(511) 16 35 39 43

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/3
Intellectual Property Gazette 2017/3
(111) 1333065
(151) 25.10.2016
(540)

(540)

Ж
(540)

(732) Drägerwerk AG &
Co. KGaA
(511) 37 41
(111) 1333231
(151) 31.03.2016
(540)

(732) COMPAGNIE
GENERALE DES
ETABLISSEMENTS
MICHELIN
(511) 12 16 25
(111) 1333066
(151) 11.10.2016
(540)

MAMA WORKS

(732) LABORATOIRES
DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES
ROCHER
(511) 03
(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33
(111) 1333088
(151) 22.11.2016
(540)

(732) MAMA SHELTER
(511) 35 36 41 43

(111) 1333232
(151) 10.06.2016
(540)
(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30

(111) 1333079
(151) 03.11.2016
(540)

(111) 1333186
(151) 11.07.2016
(540)

(732) FABRIKA
DUHANA SARAJEVO
DIONICKO DRUSTVO
SARAJEVO
(511) 34
(111) 1333149
(151) 20.10.2016
(540)
(732) BADEL 1862 d.d.
vina, alkoholna i
bezalkoholna pića
(511) 33

(732) SEPHORA
(511) 03 10 35 41 44

(111) 1333082
(151) 30.09.2016

(111) 1333153
(151) 09.08.2016

ЗИС / RS / IPO

(111) 1333184
(151) 16.12.2016
(540)

DERMATICIAN

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 34

gearSKIVING
(732) DMG MORI Sales
and Service Holding AG
(511) 07 09 42
(111) 1333239
(151) 14.11.2016
(540)

(732) ROSSI Carlo
Vittorio
(511) 35 38 41

(732) TIANJIN UNITED
TIRE & RUBBER
INTERNATIONAL CO.,
LTD.
(511) 12

(111) 1333223
(151) 08.08.2016
(540)

(111) 1333244
(151) 21.12.2016
(540)

(732) Huber Holding AG
(511) 03 25 35
(111) 1333225
(151) 08.12.2016
(540)

Dräger

THE LADY
GARDENER
(732) David Austin
Roses Limited
(511) 31
(111) 1333256
(151) 13.09.2016
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(540)

(732) EURO REPAR
CAR SERVICE
(511) 01 03 04 07 09 11
12
(111) 1333266
(151) 09.11.2016
(540)

LUV OUT LOUD

(732) Drustvo za trgovija
na malo i golemo KAM
DOO
(511) 29 30
(111) 1333318
(151) 07.10.2016
(540)

(732) SIMES S.p.A.
(511) 09 11
(111) 1333329
(151) 30.09.2016
(540)

(732) Guangzhou Haojin
Motorcycle Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1333381
(151) 12.10.2016
(540)

RUBIO
(732) MUYLLE-FACON
BVBA
(511) 02 03
(111) 1333383
(151) 22.11.2016
(540)

(732) L'OREAL,
SOCIETE ANONYME
(511) 03
(111) 1333284
(151) 25.08.2016
(540)

(732) GOLD KİMYA
ÜRÜNLERİ ÜRETİM
VE PAZARLAMA
ANONİM SIRKETİ
(511) 02 03 21

(732) Netflix, Inc.
(511) 38

(111) 1333338
(151) 09.09.2016
(540)

(111) 1333387
(151) 11.11.2016
(540)

DILAX Citisense

(732) Asia TV Limited
(511) 09 14 16 18 25 28
38 41

(732) Yalla Classifieds
OÜ
(511) 09 35 38 42

(732) DILAX Intelcom
GmbH
(511) 09

(111) 1333308
(151) 13.09.2016
(540)

(111) 1333346
(151) 25.10.2016
(540)

(111) 1333391
(151) 21.11.2016
(540)

(111) 1333309
(151) 28.09.2016
(540)
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(111) 1333436
(151) 10.05.2016
(540)

(732) FLORGARDEN
EOOD
(511) 03 14 35
(111) 1333441
(151) 20.06.2016
(540)

LALAFO

(732) LIVE PRO
SERVICES S.R.L
(511) 35 38 41 42

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 16 21 29 30 31 32
35 36 39 41

(732) Guangzhou Haojin
Motorcycle Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1333347
(151) 25.10.2016
(540)

(732) Baijia (Fujian)
Underwear Co., Ltd.
(511) 09 25 28
(111) 1333433
(151) 29.04.2016
(540)

(732) MANCHESTER
CITY FOOTBALL
CLUB LIMITED
(511) 03 09 14 16 18 20
21 24 25 26 28 35 41
(111) 1333449
(151) 18.07.2016
(540)

(732) ASTALDI S.P.A.
(511) 04 06 09 11 12 16
17 19 35 36 37 39 40 42
44
(111) 1333451
(151) 12.07.2016

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1333481
(151) 30.06.2016
(540)

REUSS-SEIFERT
HAMMERL
GROUP
(732) Lutz GmbH & Co. KG
(511) 07 08
(111) 1333455
(151) 04.11.2016
(540)

(732) SAS, ADAPT-IV
(511) 25
(111) 1288895
(151) 03.06.2015
(540)

ZENKER
(732) Alexander
Fackelmann
(511) 08 09 21 35

(732) GIP Development
SàrL
(511) 01 06 07 08 17 19
20 37

Ж
(111) 1333553
(151) 11.10.2016
(540)

Mr Green
(732) Mr Green Ltd
(511) 09 28 41
(111) 1333574
(151) 13.04.2016
(540)

(732) GIP Development
SàrL
(511) 01 06 07 08 17 19
20 37

(732) SYNLAB
International GmbH
(511) 05 41 42 44

(111) 1333485
(151) 07.09.2016
(540)

(111) 1333576
(151) 16.03.2016
(540)

(732) GRUPO ALVIC
FR MOBILIARIO, S.L.
(511) 19 20
(111) 1333608
(151) 21.12.2016
(540)

OWNAT

(111) 1333645
(151) 07.12.2016
(540)

(732) Wirtgen Group
Holding GmbH
(511) 01 04 06 07 08 09 11
12 14 16 17 18 20 21 25 28
34 35 36 37 38 41 42
(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 32 35

(732) CHINA
NATIONAL HEAVY
DUTY TRUCK GROUP
CO., LTD.
(511) 07 37
(111) 1333578
(151) 05.05.2016
(540)

(111) 1333536
(151) 02.08.2016
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) SOPHARMA
WARSZAWA SPÓLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSC
IA
(511) 03 05 10

(732) COTECNICA,
S.C.C.L
(511) 31

WIRTGEN

(732) Dufry International
AG (Dufry International
SA) (Dufry International
Ltd)
(511) 35

CITOPLAST

(111) 1333603
(151) 30.09.2016
(540)

(111) 1333482
(151) 30.06.2016
(540)

(111) 1298483
(151) 23.09.2015
(540)

(111) 1298982
(151) 11.03.2016
(540)

(111) 1333595
(151) 23.12.2016
(540)

(732) ALNO IP AG &
Co. KG
(511) 09 20 42

(732) MICHAIL
ARABATZIS PUBLIC
LIMITED
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL FOOD
COMPANY
(511) 29 30 37 43

(732) PHAT
BROTHERS PTE LTD
(511) 14
(111) 1333647
(151) 11.11.2016
(540)
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(732) MH medical hemp
GmbH
(511) 03 05 35

(540)

(111) 1333911
(151) 24.10.2016
(540)

(111) 1333648
(151) 01.11.2016
(540)

CHIRAVAC

(732) Erich Krause
Finland OY
(511) 02 08 16 18 25 28
(732) Stojkov Dusko
(511) 30 35
(111) 1333649
(151) 01.11.2016
(540)

DENTAMED
(732) Drustvo za trgovija
na malo i golemo KAM
DOO
(511) 03 21
(111) 1333652
(151) 05.08.2016
(540)

(111) 1333698
(151) 18.01.2017
(540)

MAVENCLAD
(732) Merck KGaA
(511) 05
(111) 1333727
(151) 30.08.2016
(540)

Berry Wild

(732) CHIRANA T.
Injecta, a.s.
(511) 10
(111) 1333928
(151) 12.01.2017
(540)

(111) 1333950
(151) 11.11.2016
(540)

SLIMLENS
(732) Gotham Steel, LLC
(511) 09
(111) 1333955
(151) 01.11.2016
(540)

PFEFFI
(732) Nordbrand
Nordhausen GmbH
(511) 33
(111) 1333933
(151) 12.07.2016
(540)

Ladimon

(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28

(732) MEDIS,
farmacevtska družba,
d.o.o.
(511) 03 05 10

(111) 1333749
(151) 29.08.2016
(540)

(111) 1333934
(151) 12.07.2016
(540)

(732) ELASTRON SA
Steel Products
(511) 06 17
(111) 1333959
(151) 15.11.2016
(540)

Bisabelin

(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 41 44
(111) 1333676
(151) 10.10.2016
(540)

(732) Mr Green Ltd
(511) 09 28 41
(111) 1333685
(151) 03.06.2016
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(732) Qiaodan Sports
Co., Ltd.
(511) 25
(111) 1333832
(151) 24.11.2016
(540)

(732) MEDIS,
farmacevtska družba,
d.o.o.
(511) 03 05 10
(111) 1333935
(151) 12.07.2016
(540)

Femistral

(732) IWI AG
(511) 03

(732) MEDIS, farmacevtska
družba, d.o.o.
(511) 03 05 10

(111) 1333883
(151) 03.10.2016
(540)

(111) 1333936
(151) 12.07.2016
(540)

Monfilin
(732) Helsinn Healthcare SA
(511) 01 05 35 40 42 45

(732) MEDIS, farmacevtska
družba, d.o.o.
(511) 03 05 10

(732) Millennium
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 09 38 41 42 44
(111) 1333960
(151) 16.11.2016
(540)

(732) Kaufland
Warenhandel GmbH &
Co. KG
(511) 30

ЗИС / RS / IPO
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(151) 16.11.2016
(540)

(732) Gabor Shoes
Aktiengesellschaft
(511) 25
(111) 1334002
(151) 23.01.2017
(540)

FLEXITONE

(732) Kaufland
Warenhandel GmbH &
Co. KG
(511) 32

(732) Jardin Netherlands
BV
(511) 20
(111) 1334003
(151) 25.03.2016
(540)

(111) 1333962
(151) 17.11.2016
(540)

Muresko
(732) DAW SE
(511) 01 02 19

(732) NEXTEV CO.,
LTD.
(511) 12 37

(111) 1333983
(151) 09.12.2016
(540)

(111) 1334035
(151) 16.12.2016
(540)

(111) 1334044
(151) 07.12.2016
(540)

Sandoro
(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 07 11 35
(111) 1334050
(151) 04.11.2016
(540)

(111) 1334042
(151) 22.11.2016
(540)

(111) 1334056
(151) 13.12.2016
(540)

SPRINGER
NATURE
(732) Macmillan
Publishers Limited
(511) 09 16 35 38 39 40
41 42 45
(111) 1334082
(151) 30.11.2016
(540)

SILVERSTAR
WHITESHINE
(732) Glas Trösch
Holding AG
(511) 19

ЗИС / RS / IPO

CEERAMTOOLS
(732) bioMérieux
(511) 01 05 09
(111) 1334102
(151) 19.09.2016
(540)

(732) Baker & McKenzie
LLP
(511) 09 16 41 45

(732) BARALDI SRL
(511) 04

(111) 1334073
(151) 30.03.2016
(540)
(732) Eastern Company
S.A.E
(511) 34

(111) 1334083
(151) 22.11.2016
(540)

(111) 1334127
(151) 27.10.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 33

(111) 1333984
(151) 08.12.2016
(540)

(111) 1333985
(151) 08.12.2016
(540)

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33 35

CZARNOLESKA

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30

(732) Gabor Shoes
Aktiengesellschaft
(511) 25

Ж

(732) STADA
Arzneimittel AG
(511) 03 05 10 35
(111) 1334136
(151) 08.11.2016
(540)

GP-COOL SPEED
(732) Baustoff + Metall
Gesellschaft m.b.H.
(511) 06 11 17 19
(111) 1334138
(151) 09.11.2016
(540)

ARIOSA
(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 01 05 09 10
(111) 1334155
(151) 01.12.2016
(540)

FILEMAKER
CLOUD
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(732) FileMaker, Inc.
(511) 42

(540)

(540)

(111) 1334160
(151) 01.12.2016
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03 05 10

PRO//MAX

(111) 1334335
(151) 25.11.2016
(540)

(732) Worthington
Cylinders GmbH
(511) 01 04 06

(732) AROMATIKA
LTD.
(511) 03 05 29

(111) 1334175
(151) 15.11.2016
(540)

4KS
(732) EVVA
Sicherheitstechnologie
GmbH
(511) 06 20 42
(111) 1334200
(151) 08.09.2016
(540)

(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 07 11 38

(732) Androvia
LifeSciences, LLC
(511) 05 42
(111) 1334204
(151) 30.08.2016
(540)

(111) 1334250
(151) 21.11.2016
(540)

Jenny´s Joint
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1334226
(151) 27.10.2016

190

DOMINANT
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1334351
(151) 03.02.2017
(540)

(732) FIGUERAS
SEATING SOLUTIONS,
S.L.
(511) 20

(732) Comité
International Olympique
(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 45

CAP-SCORE

(111) 1334297
(151) 26.08.2016
(540)

(111) 1334248
(151) 06.09.2016
(540)

(732) BB Services
Limited
(511) 29 30 43
(111) 1334201
(151) 20.09.2016
(540)

(540)

DIVONNE
(732) Commune de
Divonne-Les-Bains,
Collectivité Territoriale
(511) 03 05
(111) 1334291
(151) 12.08.2016

(732) KEWPIE
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Kewpie
Corporation)
(511) 29 30

(111) 1334376
(151) 14.10.2016
(540)

(111) 1334303
(151) 01.11.2016
(540)

FAST FUEL
(732) Beats Electronics,
LLC
(511) 09
(111) 1334324
(151) 21.11.2016
(540)

(732) WELL LEAD
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10

(732) Levi 9 Global
Sourcing B.V.
(511) 09 35 37 41 42
(111) 1334384
(151) 08.11.2016
(540)

GAINSPEED
(732) Gainspeed, Inc.
(511) 09
(111) 1334385
(151) 14.11.2016

(111) 1334327
(151) 06.12.2016
ЗИС / RS / IPO
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(732) TAIZHOU
ANTEBAO SHOES CO.,
LTD.
(511) 12 24 35
(111) 1334402
(151) 08.09.2016
(540)

Ж

(540)

(732) Foshan Hai Tian
Flavoring & Food
Company Limited
(511) 29 30 33

(732) BB Services
Limited
(511) 29 30 43
(111) 1334419
(151) 29.08.2016
(540)

(732) Qiaodan Sports
Co., Ltd.
(511) 25
(111) 1334446
(151) 06.12.2016
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1334451
(151) 09.12.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30
(111) 1334477
(151) 29.04.2016

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1016056
(540)

(111) 1271745
(540)

(111) 1282080
(540)

(111) 1289778
(540)

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(111) 1282084
(540)

(111) 1289852
(540)

TWILLY
D'HERMES
(732) RUIAN
GUANGYU KNITTING
CO., LTD.
(511) 25
(111) 1031363
(540)

GREENICE
(732) Zhejiang Jemimah
Garment Company Ltd.
(511) 25
(111) 1063951
(540)

(732) PETITOT Didier
(511) 03
(111) 1126742
(540)

HES
(732) Vossloh Kiepe
GmbH
(511) 07 09 37
(111) 1137105
(540)

HEN

(732) HERMES
INTERNATIONAL
(511) 03
(111) 1278544
(540)

(732) DURATA
BATTERY CO., LTD.
(511) 09
(111) 1280268
(540)

SMECTAGO
(732) IPSEN PHARMA
S.A.S
(511) 05
(111) 1281162
(540)

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 18 25
(111) 1281853
(540)

DIBASE
(732) Abiogen Pharma
S.p.A.
(511) 05

192

(111) 1284882
(540)

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1289561
(540)

(732) Vossloh Kiepe
GmbH
(511) 07 09 37
(111) 1172951
(540)

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(732) ZİYLAN
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1319141
(540)

Nutrafol
(732)
NUTRACEUTICAL
WELLNESS LLC
(511) 05
(111) 1321319
(540)

(732) LE HOANG DIEP
THAO
(511) 30
(111) 1328362
(540)

IVANTI
(732) Party Time
Productions, LLC
(511) 09 42
ЗИС / RS / IPO
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(111) 785256
(540)

SIVANTO

(111) 1297992
(540)

ALPHAYUE

(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 01 05

(732) THOMASTIK INFELD Gesellschaft m.b.H.
(511) 15

(111) 913943
(540)

(111) 1300902
(540)

POWERCUBE
(732) ABB S.p.A.
(511) 09
(111) 1144183
(540)

SAMSON
(732) Sam Ash Music
Corporation
(511) 09
(111) 1159485
(540)

SIPIOL
(732) Lord Corporation
(511) 01

(111) 1312602
(540)

(732) THOMASTIK INFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1313830
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 924667
(540)

(732) AstraZeneca AB
(511) 05
(111) 1306541
(540)

LUXCLEAR
(732) AGC GLASS
EUROPE
(511) 11 19
(111) 1318034
(540)

(732) Strojírensky
zkusební ústav, s.p.
(511) 35 41 42
(111) 997098
(540)

LES COPAINS
(732) BVM S.P.A. con
socio unico
(511) 03 09 18 24 25

(732) ECDL
FOUNDATION
(511) 09 41
(111) 1072257
(540)

PACOJET
(732) PACOTRADE AG
(511) 07 21
(111) 1085535
(540)

(111) 1101674
(540)

(111) 1315458
(540)

(732) ELECTROCELOS
- SISTEMAS
AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE
BARCELOS, S.A.
(511) 06 07 09 11 19 22

POWERBOOK

(732) Thomastik-Infeld
Gesellschaft m.b.H.
(511) 15

(732) THOMASTIK INFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15

(111) 1235858
(540)

(111) 858442
(540)

SPIROCORE

(111) 1232179
(540)

(732) THOMASTIK INFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15

Ж

(732) Provexis Nutrition
Limited
(511) 05 29 30 32

(732) PACOTRADE AG
(511) 07 21

(111) 1190753
(540)

(111) 1114836
(540)

VECTRA
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 772688
(540)

Braník
(732) Pivovary
Staropramen s.r.o.
(511) 32

(732) Ceva Animal
Health LLC
(511) 05
(111) 1247024
(540)

(732) ECDL
FOUNDATION
(511) 09 41
(111) 1216651
(540)

HEALTHTEX
(732) HEALTHTEX
APPAREL CORP
(511) 25
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(111) 1221939
(540)

(540)

(732) COSMETICA
VENETA S.R.L.
(511) 03 35

(732) MONTRES
CHOURIET S.A.
(511) 14
(111) 1246902
(540)

WIRE ROAD
(732) Lodestar Anstalt (a
Liechtenstein company)
(511) 09 14

(111) 1320188
(540)

Zirkulin
(732) ROHA
ARZNEIMITTEL
GMBH
(511) 03 05 30
(111) 1326451
(540)

(111) 1249106
(540)

(732) JT International SA
(511) 34
(732) ENDEKS KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1251494
(540)

KRONOBUILD
(732) Kronoplus Designs
Limited
(511) 17 19 20
(111) 1294860
(540)

(111) 669455
(540)

LIDING
(732)
INTERNATIONAL
TRADEMARKS S.R.L.
(511) 03
(111) 697998
(540)

VINOZYM
(732) Novozymes A/S
(511) 01

(732) IBECOSMETICA
S.R.L.
(511) 03 21 44
(111) 1299654
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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) 11107
(51) 19-06
(21) Д-32/ 2016
(15) 6.12.2016.
(22) 11.4.2016.
(30) Д-0032/2016 11.4.2016. RS
(28) 1
(54) OLOVKA
(73) MARJANOVIĆ Nemanja, Braće Lazića 12,
31210 Požega, RS
(72) MARJANOVIĆ Nemanja, Braće Lazića 12,
31210 Požega, RS

(11) 11108
(51) 09-01
(21) Д-99/ 2015
(15) 13.12.2016.
(22) 16.12.2015.
(30) Д-0099/2015 16.12.2015. RS
(28) 1
(54) ILLUSION BY CECA
(73) RAŽNATOVIĆ Svetlana, Ljutice Bogdana 3,
11000 Beograd, RS
(72) RAŽNATOVIĆ Svetlana, Ljutice Bogdana 3,
11000 Beograd, RS
(74) PETROVSKI Miša, advokat, Gospodar Jevremova 45,
11000 Beograd, RS
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(11) 11109
(51) 14-03
(21) Д-19/ 2016
(15) 13.12.2016.
(22) 10.3.2016.
(30) 2015-020266 11.9.2015. JP
(28) 1
(54) SLUŠALICA
(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., 17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo , JP
(72) SUMII Tetsu, c/o SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP
(74) BOGDANOVIĆ Dejan P., TRAVICA Katarina M.,
KOZAKIJEVIĆ Marijana P., JANKOVIĆ Mara V.,
RADOVIĆ Katarina M., ĐERIĆ Vladimir M.,
Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd, RS

(11) 11110
(51) 14-02
(21) Д-22/ 2016
(15) 13.12.2016.
(22) 16.3.2016.
(30) 2016-002982 12.2.2016. JP
(28) 1
(54) KONTROLER ZA ELEKTRONSKI UREĐAJ
(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., 17-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(72) NOKUO Taichi, c/o SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP
(74) BOGDANOVIĆ Dejan P., TRAVICA Katarina M.,
KOZAKIJEVIĆ Marijana P., JANKOVIĆ Mara V.,
RADOVIĆ Katarina M., ĐERIĆ Vladimir M.,
Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd, RS
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(11) 11111
(51) 11-02
(21) Д-12/ 2016
(15) 13.12.2016.
(22) 29.2.2016.
(30) Д-0012/2016 29.2.2016. RS
(28) 1
(54) ŽARDINJERA SA ODVOJIVOM TACNOM I
RATAN ŠAROM
(73) КOVAČEVIĆ Slobodanka, Branka Radičevića 76,
22300, Stara Pazova, RS
(72) КOVAČEVIĆ Slobodanka, Branka Radičevića 76,
22300, Stara Pazova, RS
(74) PRIMOVIĆ Gordana, advokat, Vase Stajića 13,
21000 Novi Sad, RS

(11) 11113
(51) 01-01
(21) Д-95/ 2015
(15) 27.12.2016.
(22) 14.12.2015.
(30) Д-0095/2015 14.12.2015. RS
(28) 1
(54) ČOKLADA KALUP
(73) JEVTIĆ Teodora , Jove Ilića 185, 11000 Beograd, RS
(72) JEVTIĆ Teodora , Jove Ilića 185, 11000 Beograd, RS

(11) 11112
(51) 09-01
(21) Д-56/ 2015
(15) 19.12.2016.
(22) 16.7.2015.
(30) Д-0056/2015 16.7.2015. RS
(28) 2
(54) BOCA ZA DETERDŽENT I OMEKŠIVAČE
ZA RUBLJE
(73) Akcionarsko društvo ALBUS, Privrednikova 10,
21000 Novi Sad, RS
(72) MITIĆ Damjan, Užička 2/1, 11000 Beograd, RS
(74) ĆOSOVIĆ M. Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/12, 11070 Novi Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11114
(51) 26-05
(21) Д-96/ 2015
(15) 27.12.2016.
(22) 14.12.2015.
(30) Д-0096/2015 14.12.2015. RS
(28) 1
(54) LAMPA
(73) JEVTIĆ Teodora , Jove Ilića 185, 11000 Beograd, RS
(72) JEVTIĆ Teodora , Jove Ilića 185, 11000 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 16.08.2016. до 15.09.2016.године:
Дизајн бр. 10756 чији је носилац MILETIĆ
Andreja, Danila Lekića 5/18, 11070 Beograd, RS,
престао је да важи дана 26.08.2016. године.
Дизајн бр. 10804 чији је носилац British
American Tobacco (Investments) Limited, Globe House,
1 Water House, 1 Water Street, London WC2R 3LA,
GB, престао је да важи дана 23.08.2016. године.
Дизајн бр. 10881 чији је носилац Miroslav
Sekulić, Sonje Marinković 5, 25260 Apatin, RS, престао
је да важи дана 25.08.2016. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
од 16.02.2017. до 15.03.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10863 промењена је у MLEKARA ŠABAC AD
ŠABAC, Крсмановача бб, 15000 Шабац, RS;
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ПОДЛИСТАК ГИС /
Supplement IPG
САДРЖАЈ

CONTENTS

ЕПО СЕМИНАР „EPOQUE Net
ПРЕТРАЖИВАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО)
УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ У
НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ
Хаг, од 26. до 30. септембра 2016. године

EPO SEMINAR „EPOQUENet
EXAMINATION (ADVANCED LEVEL)
INCLUDING EXAMINATION IN NON-PATENT
LITERATURE”
The Hague, September 26-30, 2016

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР О МЕДИЦИНСКИМ
УРЕЂАЈИМА, ЗЕЛЕНИМ ПРОНАЛАСЦИМА
И НЕТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
ПРОНАЛАЗАКА
Берн, 25. до 27. октобра 2016. године

EUROPEAN PATENT ACADEMY
EXPERT SEMINAR ON THE MEDICAL DEVICES,
GREEN INVENTIONS AND NON-TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF INVENTIONS
Berne, October 25-27, 2016

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
„ПРОНАЛАСЦИ У ПОЉОПРИВРЕДНОМ И
ПРЕХРАМБЕНОМ СЕКТОРУ: ПУТ НА ТРЖИШТЕ“
Атина, 10. и 11. новембар 2016. године

EUROPEAN PATENT ACADEMY
“INVENTIONS IN THE AGRICULTURAL AND FOOD
SECTOR: ROAD TO THE MARKET”
Athens, November 10 and 11, 2016

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ (WIPO) ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ
ПРИМЕНЕ МАДРИДСКОГ СИСТЕМА
МЕЂУНАРОДНЕ ЗАШТИТЕ ЖИГА
Женева, Швајцарска 24.11. и 25.11.2016. године

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO) PRACTICAL ASPECTS OF
THE IMPLEMENTATION OF THE MADRID SYSTEM
OF INTERNATIONAL TRADEMARK PROTECTION
Geneva, Switzerland, November 24-25, 2016

ПРОЈЕКАТ VIP4SME САСТАНАК УПРАВНОГ
ОДБОРА И ТРЕНИНГ
Венеција, 29. и 30. новембар 2016. године

PROJECT VIP4SME MEETING OF
ADMINISTRATIVE BOARD AND TRAINING
Venice, November 29 -30, 2016

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊЕГ САСТАНКА
КОРИСНИКА EPOQUENET-а
Хаг, 29. и 30. новембар 2016. године

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION
REPORT FROM THE ANNUAL MEETING OF THE
EPOQUENET USERS
The Hague, November 29 and 30, 2016
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ЕПО СЕМИНАР „EPOQUE Net ПРЕТРАЖИВАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ И
ПРЕТРАЖИВАЊЕ У НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ
Хаг, од 26. до 30. септембра 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Наташа Миловановић, виши саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику
Јелена Тешић, саветник у Одељењу за хемију и хемијску технологију
У Eвропском заводу за патенте у Хагу, од 26. до
30. септембра 2016. године одржан је семинар под
називом "EPOQUE Net претраживање (напредни
ниво) укључујући и претраживање у непатентној
литератури". Семинару је присуствовало 29
учесника, међу којима је, осим представника земаља
чланица Европског завода за патенте било и
представника националних завода Марока, Кине и
Мексика. Завод за интелектуалну својину Републике
Србије представљале су Наташа Миловановић, виши
саветник у Одељењу за машинство, електротехнику
и општу технику и Јелена Тешић, саветник у
Одељењу за хемију и хемијску технологију.
На почетку семинара учеснике је поздравио
Domenico Golzio (Director, Search & Knowledge, EPO),
који је истакао да Epoque Net представља важан алат за
рад патентих испитивача јер обезбеђује један од
најбољих претраживача када је патентна документација
у питању. Како сви корисници Epoque Net-а својим
повратним реакцијама помажу у његовом даљем развоју,
овај тренинг је добра прилика да, поред предавача из
ЕЗП-а, и остали учесници поделе своја искуства и
помогну у његовом даљем побољшању. Семинар је
отпочео уводним предавањем о новинама у верзији 4.50,
која је у примени од 01.07.2016. године. Нова верзија
донела је три нове функције:
-

-

-

PreSearch: Функција припремног претраживања
има за циљ да обезбеди иницијалне
информације на самом почетку претраживања.
Ова функција доступна је у оквиру Viewer-а и
на основу унетог текста или броја пријаве даје
преглед цитираних докумената заједно са
непатентом литературом.
FI/FT класе: Функција која на основу унетог
СРС
класификационог
симбола
врши
статистичку анализу и даје предлог јапанских
класификација и кодова који се могу додати у
почетни сет за претраживање. Такође, по
потреби, ова функција се може деактивирати.
TFly- Функција која даје могућност превода
патентих докумената са 31 језика на енглески језик
и са 28 језика на немачки и француски језик.

У наставку семинара, дат је преглед Интернала
са посебним освртом на његову функционалност,
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бројач трансакција и оптимизацију рада. Тренутна
политика Epoque Net цена представљена је у EПO
документу СА/27/12 rev 1. Она се базира на два
основна фактора:
-

Број активних корисника
Број трансакција

Како би сваки испитивач могао да надгледа
број потрошених трансакција и подешава стратегију
претраживања према њима, систем Epoque Net даје
приказ броја трансакција кроз бројач који може да се
активира и који је зависан од идентификационог
броја корисника. Вредност бројача се памти чак и
када је систем искључен. Како су трошкови
претраживања важна ставка за сваки национални
завод, константно се ради на оптимизацији
стратегија претраживања како би се пронашао
најефикаснији начин,
коришћења система, са
аспекта трошкова. У вези са тим дате су препоруке за
за смањење броја трансакција у раду.
-

-

-

Уколико испитивач већ зна назив базе/кластера
у којој ће вршити претраживање, не треба да
користи стандарду функцију за улазак у базу
(..fi, затим избор базе) већ треба директо ући у
базу нпр. ..fi epodoc. На тај начин уштедеће се
једна интеракција.
Коришћењем прозора „History“ добиће се
преглед свих упита од почетка претраживања и
избећи ће се употреба команде ..hi.
Приликом листања докумената поједини
подаци о пријави (нпр. PN) појављују се као
хиперлинкови чијим активирањем се документ
пребацује у Viewer, што носи са собом 5
интеракција. Уколико је пребацивање у Viewer
неопходно, треба размотрити слање више од
једног документа јер то такође износи 5
интеракција.
Комбиновање упита коришћењем логичких
оператора и заграда омогућиће проналажење
докумената у мањем броју корака. Ипак треба
имати на уму да комплексни упити чешће
доводе до грешака и да је њихово поновно
коришћење
ограничено. Такође, синтаксне
грешке у упитима у Интерналу се бележе на
бројачу, док у XFull-у то није случај.
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Претраживање у кластерима, који обухватају
више база података може донети уштеду
интеракција.
Прекид извршавања комади броји се такође као
интеракција.

Након заједничке сесије, учесници су подељени
у групе, према областима технике, те се до краја,
семинар одвијао паралелно у три одвојене
радионице.
Представници
нашег
Завода
присуствовали су радионици за машинство и
радионици за хемију.
РАДИОНИЦА ЗА МАШИНСТВО
Радионицу за машинство водили су ЕПО
патентни испитивачи Anna Kajzar (Joint Cluster
Medical and Cosumer Technology) и Christine Beguin
Adriaenssens (Joint Cluster Vehicles and General
Technology). Овај део радионице започео је
конкретним вежбама које су послужиле полазницима
да се подсете основних функција Интернала. Остатак
семинара тематски се може поделити на неколико
целина:
- Препарације
- Fami/REfi, + Cla
- Combi
- XFull
- Ефикасно претраживање
-Претраживање у непатентној литератури
Препарације
Препарација је функција Epoque Net-а која
омогућава поновно извршавање раније сачуваних
команди. Препарације могу бити приватне и јавне.
Приватне препарације припрема сам испитивач у тзв.
Препарационом Едитору, који омогућава отварање,
измену и чување приватних препарација. Свака
команда или критеријум за претраживање уноси се
као посебна линија која се завршава знаком |. Након
извођења претраживања по задатим командама, оне
се могу сачувати под називом који додељује
испитивач. Приватна препарација се активира
командом ..назив препарације. Приватне препарације
могу се писати и у програмима Rexx и Java. Јавне
препарације
представљају
важан
и
често
употребљаван алат у Epoque Net-у. Реч је
препарацијама које су доступне свима а међу
најзначајније спадају:
..stat – даје статистичку анализу по задатом упиту
..сr – омогућава трансфер упита између база података
..V – омогућава слање докумената у Viewer
..xf – даје различите опције за креирање Х фајла
..wlfind – омогућава претраживање информација у
радним листама
FAMI-REFI, + CLA
ЗИС / RS / IPO

Стандардна функција FAMI-REFI (FAMIly and
REference FIle information) омогућава приступ патентој
фамилији, цитираним документима и класама на основу
података из Epodoc базе. Уносом одговарајућег броја
(број пријаве или приоритетни број) и избором
одговарајуће опције се као резултат добија;
-

-

Проширена фамилија патетних докумената са
класификационим симболима (опција Fami)
Проширена фамилија патетних докумената са
списком
докумената
цитираних
током
поступка, као и са класификационим
симболима (опција Fami Refi)
Класификација (опција Class), при чему се све
доступне
класе
приказују
заједно
са
националним класама уколико је то захтевано

+ CLA (Classification) je standardana EPOQUE funkcija
koja omogućava pretraživanje opisa klasifikacionih
simbola u nekoliko različitih klasifikacionih šema.
COMBI
COMBI
je
функција
која
омогућава
претраживање цитираних докумената и докумената у
којима
је
назначени
документ
цитиран.
Претраживање се врши на основу улазних података
(PN, AP, PR, AN). Претраживање се врши у базама
Epodoc (патентна литература) и NPL (непатентна
литература). Функција COMBI може се активирати
као:
Препарација
Опција COMBI као препарација користи се
преко команде ..combi у базама Epodoc и NPL.
Препарација увек обухвата проширену фамилију
назначеног документа а резултат се приказује у два
сета по патентној и непатентној литератури.
Стандардна функција
Опција COMBI као стандардна функција
активира се преко SEA bar. Реч је о структуисаном
интерфејсу који приказује резултате са могућношћу да
XFull
XFull је алат у оквиру Epoquе Net-а који по
речима представника ЕЗП представља најмоћније
оруђе за претраживање.
XFull
омогућава
корисницима претраживање по целокупном тексту
патентне и непатентне литературе, паралелно
претраживање апстраката у Epodoc и WPI бази,
претраживање на три језика, затим у класама, помоћу
кључних речи и преко F-термина. Корисници могу
да врше претраживање и у сету резултата
формираном у Интерналу а постоји могућност и
претраживања по X-фајловима. Сви резултати
претраживања могу се сортирати помоћу Rank and
View функције. Осим тога,
Xfull аутоматски
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генерише обележавање кључних речи по којима је
претраживање вршено. Опција Preview нуди приказ
најбољих пасуса у документима на основу унетих
критеријума. Кроз конкретне вежбе, учесници су
прошли основне функције претраживања у
патентним и непатентним базама и то од уноса
критеријума до пребацивања докумената у Viewer.
Посебна пажња посвећена је употреби поља за
претраживање у форми суфикса и префикса. Наиме
када се ознака поља користи као префикс, упит се
односи
на
све
критеријуме
претраживања
укључујући и оне које су посебно назначене
суфиксом. Нпр. упит:
/clms camera or pickup/desc
camera/clms or pickup/desc/clms
(camera or pickup/desc)/clms
camera/clms or pickup/desc/clms
(camera S pickup)/clms
/clms camera S pickup

је идентичан упиту
је идентичан упиту
је идентичан упиту

SS 1: fish
SS 2: (1 and chips)/clms
Интерпретира се као fish/clms and chips/clms

пишу, ...), „ugly“ (мере, јединице, опсези,..).
Припрема стратегије претраживања подразумева
формирање табеле у оквиру које ће по колонама бити
приказани концепти претраживања са кључним
речима/синонимима односно са класификационим
симболимаљ, по редовима. На основу информација
из табеле могуће је вршити различите комбинације
нпр. комбинација класа, комбинација кључних речи
или комбинација класа-кључна реч. Приликом
претраживања треба имати на уму да је немогуће
предвидети да ли ће одређени приступ претраживања
који је проистекао на основу информација из табеле
резултовати одговарајућим сетом докумената. У
случају да се као резултат претраживања добије мали
број докумената или не постоји ниједан документ
који одговара критеријумима, треба преформулисати
претраживање тј. учинити га мање специфичним,
тако што ће се уклонити један од концепта
претраживања, увести додатна класа, променити база
података (претраживање треба обавити у full тексту
уместо у апстрактним базама). Претраживање треба
прекинути:
-

Ефикасна стратегија претраживања
Формирање ефикасне стратегије претраживања
одвија се у неколико корака. Прво је потребно
прегледати целокупну пријаву, нарочито патентне
захтеве, одредити суштину проналаска и кључне
речи. У овој фази нарочито је важно дефинисати
концепте (блокове) који су у међусобној
комбинацији есенцијални за дефинисање проналаска,
уз напомену да није свака техничка наведена у
захтеву битна за сам проналазак. Након фазе
прегледа пријаве следи фаза коришћења опције
„Presearch“, која омогућава испитивачу да приступи
документима која су цитирана у предметној пријави.
Циљ ове опције је да се смањи време припреме за
претраживање. Наредна фаза је тзв. фаза избора
(класа и кључних речи). При избору класе треба
водити рачуна главној, „широј“ класи, ужој „тачној“
подкласи, алтернативним класама, укрштању класа,
изд. Начин избора класа може се илустровати и
следећим примером. За патентни захтев дефинисан
као „пулсирајућа ласерска направа за обликовање
материјала помоћу полигоналног огледала“, следеће
класе би биле адекватне:
-

A61F9/008 (ласерске нашправе за операцију
ока) као „широка“ класа
A61F9/00829 (корекција грешака) као „уска“
класа.

Приликом избора кључних речи, све речи треба
поделити у три групе: „good“( речи које описују
тачну техничку карактеристику) , „bad“ (речи са
великим бројем синонима, речи које се различито
204

-

Када се пронађе бар један документ стања
технике који оспорава новост или инвентивни
ниво за техничке карактеристике у свим
патентним захтевима
Када се пронађе бар један документ стања
технике који оспорава новост или инвентивни
ниво најширег независног захтева
Када није пронађен ниједан X или Y документ.
У овом случају потребно је проверити
пронађено стање технике, класе, кључне речи.
Такође, саветује се и провера да ли је захтев
интерпретиран на прави начин.
Претраживање непатентне литературе

Базе непатентне литературе NPL доступне су за
претраживање у оквиру EpoqueNet дела XFull-а. Реч
је заправо о скупу различитих база са непатентном
литературом. Корисник сам бира базу у оквиру које
може вршити и претраживање по концептима. Осим
NPL базе, представљене су и базе/претраживачи
доступни на интернету.
База Scopus (www.scopus.com) је база која
садржи апстракте и цитирања академских чланака.
Обухвата преко 22000 часописа од преко 5000
издавача. База је доступна онлајн путем преплате и
базом администрира компанија Elsevier.
База US National Libery of Medicine
(www.nlm.nih.gov)
нуди
претраживање
биомедицинске
литературе,
проналажење
одговарајућих медицинских термина, употребу
медицинских речника, информисање о лековима,
проналажење клиничких испитивања, итд.
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Google претраживач је алат који се често
користи за претраживање непатентне литературе.
Представљени су оператори који се могу користити у
оквиру претраживача и дати су примери
претраживања у напредном нивоу, критеријуми по
којима се може претраживати као и начини
претраживања слика. Посебна пажња посвећена је
питању безбедности и тајности података, уз
напомену да су необјављене пријаве поверљиве.
Савет је да се упит за претраживање дефинише тако
да се ни на који начин не може доћи до садржаја
пријаве. Посебно обазрив треба бити са онлајн
преводима. Наглашено је да све информације које
испитивач унесе могу бити доступне власницима
сајтова, оператерима претраживача, хакерима, итд.
Као претраживачи који не скупљају информације
наведени су Qwant и DuckDuckGO.

ЗИС / RS / IPO

Последњег дана семинара, група за машинство
је на конкретном примеру припремила стратегију и
извела претраживање у Epoque Net-у. Учесници су
након упознавања са пријавом патента имали задатак
да направе табелу претраживања у којој је свака
колона дефинисала један концепт претраживања
представљен
кључним
речима
и
класама.
Критеријуми су у свакој колони наведени према
њиховој релевантности а поступак претраживања се
започиње од најзначајнијих упита. Наглашено је да
табела претраживања није непроменљива и да
уколико се током претраживања појаве нове класе
или синоним, табелу треба обавезно ажурирати. На
основу формираних табела претраживања извршено
је претраживање и одређено најближе стање технике.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР О МЕДИЦИНСКИМ УРЕЂАЈИМА, ЗЕЛЕНИМ ПРОНАЛАСЦИМА И
НЕТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОНАЛАЗАКА
Берн, 25. до 27. октобра 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику
Милан Миљевић, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику
Европска патентна академија је у сарадњи са
Швајцарским
федералним
институтом
за
интелектуалну својину организовала у Берну, у
периоду од 25-27. октобра 2016. године, семинар под
називом „Експертски семинар о медицинским
уређајима, зеленим проналасцима и нетехничким
карактеристикама проналазака“. Семинару су
присуствовали патентни испитивачи из националних
завода држава чланица Европске патентне
организације, са циљем међусобне размене искуства
у поступцима испитивања пријава патената. Завод за
интелектуалну
својину
Републике
Србије
представљали су Наташа Миловановић, начелник
Одељења за машинство, електротехнику и општу
технику и Милан Миљевић, самостални саветник у
Одељењу за машинство, електротехнику и општу
технику.
На почетку семинара, у име домаћина,
присутне је поздравила госпођа Catherine Chammartin
(Director General, Swiss Federal Institute of Intellectual
Property). Она је укратко представила активности
Института и истакла значај сарадње са Европским
заводом за патенте. Такође се осврнула и на сваку од
тема семинара посебно. Наглашено је да индустрија
медицинских уређаја представља кључну индустрију
у Швајцарској. Као пример актуелности у овој
области, навела је такмичење инвалида у коришћењу
најновијих технологија (ивалидска колица, различита
помагала, роботи, итд.) које се одржава сваке године
у Цириху. Када су у питању тзв. зелене технологије,
швајцарска влада је усвојила “Clean Tech Master
Plan“ чиме је и званично започела политику
усмерену на заштиту природе. Швајцарски IT сектор
је такође веома продуктиван. На листи глобалног
иновационог индекса, Швајцарска је на 8. месту али
по њиховом мишљењу још увек има места за
напредак. У име ЕПО-а, семинар је отворио Niels
Stevnsborg (Senior content expert) који је истакао да је
ЕПО у последњих неколико година развио нови
формат семинара тзв. експертски форум за патентне
испитивача са искуством, на коме учесници
размењују искуства и информације о свом
испитивачком раду. С обзиром на то да семинар
обухвата различите теме, његова припрема је дуго
трајала. Свака група имала је задатак да, током рада
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направи
документ, који представља заједничко
становиште о питањима о којим се дискутовало
током три дана семинара. Током пролећа 2017.
године, ЕПО ће издати брошуру са закључцима из
сваке
групе.
Представници
нашег
Завода
учествовали су у групи за медицинске уређаје и у
групи зелених технологија.
ГРУПА МЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈИ
У групи за медицинске уређаје учествовало је
10 патентних испитивача. Модератори у групи били
су Ioannis Kousouretas (patent examiner, EPO) и
Catalin Cris (patent examiner, Swiss Federal Institute of
Intellectual Property). На самом почетку они су дали
преглед специфичности заштите у овој области.
Проналасци који се односе на медицинске уређаје,
који представљају конструкциона решења, сама по
себи нису специфична, када је поступак признања у
питању. Ипак, често се у пријавама уз медицинске
уређаје тражи и заштита за медицинске поступке
везане за примену тих уређаја, што може да буде
изузето од заштите. Према чл. 53. (ц) КЕП-а,
поступци лечења људског или животињског тела,
хируршки, терапеутски или дијагностички поступци
који се примењују на људском или животињском
тела су изузети од патентибилности. Смисао овог
изузећа је у социјално-етичким разлозима. Сматра се
да медицинске и ветеринарске активности не треба
да буду ограничене постојањем патентног права.
Како би се сваки медицински поступак у пријави
могао препознати, потребно је разјаснити термине и
дати јасне дефиниције.
Терапеутски/хируршки поступак је третман
људског или животињског тела путем терапије или
хирургије. Један хируршки или терапеутски корак у
поступку који обухвата више корака је довољан да
читав поступак изузме од патентибилности. Овај
корак може бити и имплицитан на основу описа
проналаска
или
других
зависних
захтева.
Показатељи медицинског карактера неког од корака
у поступку су:
-

Учешће особе са медицинском надлежношћу
(доктор, ветеринар или друга медицински
обучена особа која учествује у поступку или
врши надзор)
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Постојање
нежељених
ефеката
здравствених ризика за пацијента

или

Хируршки поступак укључује интервенцију на
телу која захтева професионалну медицинску
вештину како би се извела и која подразумева
здравствени ризик чак и када се изводи са
захтеваном медицинском професионалном негом и
експертизом. Природа самог хирушког поступка је
увек значајнија од његове сврхе. Изузеће хирушких
поступака није ограничено само на хируршкотерапеутске сврхе. Хируршки поступци за
козметичке сврхе или друге нетерапетске сврхе (нпр.
стерилизација или оплодња) нису патентибилни.
Такође од патентнибилности нису изузети поступци
који су од значаја за јавно здравље или заштиту
пацијента, поступци који су од значаја за слободу
медицинске професије који обухватају третман по
избору пацијента (тетовирање, пирсинг, депилација
ласером, итд.).
Дефиниција терапеутског поступка укључује
поступке којима се лече болести или се врши њихова
превенција. Другим речима, познато је шта је
нормално здравствено стање за човека. Свака
девијација и покушај да се услови врате у нормално
стање је терапија. Примери терапеутских метода су:
лечење болести и обелења, неисправности,
поремећаја, повреда, поступци олакшавања бола или
нелагоде, чак и оне настале природним путем. У
поступке који нису терапетски спадају: козметичке
методе, атлетски тренинг, под условом да је
патентни захтев ограничен на нетерапијску
индикацију или да се ефекти могу јасно одредити као
ефекти који немају терапијску корист, затим
контрацептивне методе, узимање узорка, итд.
Дијагностички поступак је одређивање природе
медицинсог стања, обично истраживањем историје,
етилогије, симптома и то применом различитих
тестова.
Дијагностички поступак обухвата
кораке, који воде идентификацији услова:
-

следеће

Фаза испитивања која укључује прикупљање
података
Упоређивање са стандардним вредностима
Проналажење
значајне
девијације
нпр.
симптома
На дедуктиван начин девијација се приписује
одређеној клиничкој слици.

Сви кораци морају бити присутни бар
имплицитно у патентним захтевима, како би могли
говорити о изузећу.
Патентнa заступница Sophie Cardy (P&TS)
представила је своја искуства у раду са
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подносиоцима пријава али и примедбе и проблеме са
којима се најчешће сусреће у поступцима пред
Европским заводом. Она је истакла да је понекад дуг
пут од настанка идеје до подношења пријаве патента.
Често оно што подносилац види као важно и
иновативно решење уопште није патентнибилно или
не треба штитити патентом (нпр. доказивање
повреде права за поступак је тежи него за физичку
структуру производа). Због тога је задатак
заступника да пронађе праву везу између техничких
карактеристика проналаска и правних захтева
патентног система. Најчешће примедбе које
подносиоци добијају у поступку заштите пред
Европским заводом, када су у питању проналаци из
области медицинких уређаја, односе се на питања
дијагностичких
поступака,
изузећа
од
патентнибилности (нарочито рачунарски програм) и
јасноће. У оквиру презентације дат је пример патента
који се односи на поклопац за заштиту игле, а који је
био предмет опозиције. Наиме, један од зависних
захтева садржао је навод „у облику полу-капљице
воде“. Предлагач опозиције је био становишта да
иако је ЕПО претпоставио да капљица воде увек има
облик „сузе“, јасно је да капљица воде у свом
нормалном стању, под утицајем гравитације је
есенцијално сферична. Подршка овом ставу
пронађена је у фотографијама које су доступне на
Википедији, а које показују две капљице воде које
падају са леденице. Носилац права показао је да
слике капљица на Википедији имају различите
облике али да је најчешћи облик на сликама облик
сузе или крушке. Опозиција је закључила да стање
технике са сферним обликом капљице није
релевантно. Затим се предлагач опозиције позвао на
то да није могуће извести проналазак због навода
„облик полу-капљице воде чији најшири део је
окренут крају (22) поклопца (20).“ тј. због нејасноће
израза „најшири део полу-капљице воде“. Носилац
права је образложио да је најшири део капљице,
доњи део који је у облику полукруга са нормалним
правцем на доле. Опозиција је донела одлуку да је
ово логично објашњење и да је израз јасан, те је
предлог одбијен. Након предавања, сви учесници,
заједно са патентном заступницом су учествовали у
вежби писања патентних захтева за конкретан
проналазак.
Paola Acton (Chairman of a technical Board, EPO
Boards of Appeal) представила је неке од
интересантних случајева из праксе које је разматрао
техничко жалбено веће. На самом почетку она је
сумирала смисао чл. 53 (ц) КЕП-а, по коме су
изузети од патентибилности: методе, поступци и
примена док се изузећа не односе на физичке
ентитете. Медицински уређаји, као такви, су
патентибилни уколико су нови и имају инвентивни
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ниво. Међутим у пракси се често дешава да се
проналазак односи на познати медицински уређај са
новом медицинском употребом. Примери таквих
захтева су:
-

-

Примена уређаја или производа (који
обухватају структурне карактеристике) у
медицинским поступцима (који обухватају фазе
поступка)
Уређај или производ (који обухватају
структурне карактеристике) за примену у
медицинском поступку (који обухватају фазе
поступка).

Чл. 54. КЕП-а, који дефинише новост, у ставу 4
не искључује патентибилност било које супстанце
или композиције, садржане у стању технике, за
коришћење у неком поступку из чл. 53(ц), под
условом да њена употреба у било ком таквом
поступку није садржана у стању технике (прва
медицинска употреба). Такође, став 5 истог члана не
искључује патентнибилност било које супстанце или
композиције, за било коју посебну употребу у
поступку из чл. 53(ц), под условом да таква употреба
није садржана у стању технике (друга медицинска
употреба). Поступање Жалбеног већа илустровано је
на неколико примера проналазака из области
медицинских уређаја.
Т022/91 - Ласерски хируршки систем
Патентни захтев: „Use, in the manufacture of a surgical
instrument for intercepting an incident laser beam … of
substrate means … coating means …“
Стање технике: Уређај са истим структурним и
функционалним карактеристикама као у захтеву
Одлука: Хируршка употреба инструмента није
аналогна терапеутској употреби супстанци и
композије јер се инструмент не конзумира приликом
примене и може се поново користити за исту или
другу свху. Због тога проналазак није нов.
T0775/97 - Хируршки бајпас
Патентни захтев : „Use of a …first tubular member
and a second tubular member …for the manufacture
of a device for use in surgical method in which tubular
members are intraluminally delivered …
Одлука: Медикамент представља готов производ
који има композицију и облик који је спреман да
изведе
терапеутску
функцију
без
даље
модификације. Уређај за који се тражи заштита, да
би извео намењену функцију се склапа и уводи у
телу у финалну форму и позицију путем хируршког
метода. Како се европски патент не може признати за
захтеве који се односе на нов и инвентиван начин
упоребе материјала или уређаја који укључују
хируршку интервенцију, предмет проналаска није
патентибилан у складу са чл. 52(4) КЕП-а.
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Т0138/02 Адсорбент за лечење болести
Патентни захтев: „Use of material comprising a porous
water insoluble carrier and a compound covalently onto
said carrier and a compound covalently immobilized
onto said carrier,[…] for the manufacture of an
adsorbent for the treatment of a disease selected from
the group consisting of A, B, C, by removing at least one
cytokine selected from the group[…] from body fluid
[…]“
Адсорбент се додаје телесним течностима и касније
центрифугално уклања пре него се лековити флуид
реадминистрира пацијенту.
Стање технике: Адсорбент који задовољава услове
патентног захтева који се користи за адсорпцију
протеина за лечење X,Y,Z.
Одлука: Структура „Swiss“ типа захтева садржи
следеће есенцијалне елементе:
- у потребу супстанце или композиције
- за добијање лека
- за лечење
Адсорбент се „конзумира“ током лечења. Адсорбент
је готов производ који изазива терапеутски ефекат и
не примењује се код пацијента преко хируршког
поступка. Ипак, адсорбент није лек јер је есенцијална
карактеристика лека да се уноси у пацијентово тело
како би лечио болест и да треба да развије
терапеутски ефекат унутар тела пацијента. Стога,
проналазак није нов.
Т 1099/09 Ремен за лечење уринарне инконтиненције
Патентни захтев: „Urethral sling made of
biocompatible material for the treatment of urinary
incontinence of a woman, the treatment comprising the
following steps:
Performing a para-urethal incision … for allowing the
passage of the sling between the Halban fascia and the
peri urethral fasciae …“
Стање технике: Ремен погодан за употребу наведену
у захтеву али у документу није наведена специфична
употреба.
Одлука Испитивачког Одељења: Недостатак новости
због тога што се друга медицинска употреба не може
применити на уређаје тј. не постоји активни састојак
који се уноси у тело. Чл. 54(4), (5) КЕП-а не садржи
реч „производ“ већ посебно односи на „супстанце
или композиције“. Постоје производи који су
супстанце или композиције али постоје производи
који то нису. Производи који нису супстанце или
композиције нису изузети од патентибилности по
чл. 53 (ц), али се њихова новост не може оценити на
основу чл- 54 (5) КЕП-а.
На крају овог предавања, сумирана је тренутна
ЕПО пракса када је у питању друга медицинска
упореба уређаја. Наиме, како би се сматрала новом,
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медицинска употреба уређаја или његових делова,
морају да се задовоље следећи услови:
-

уређај мора бити конзумиран
уређај мора бити готов производ који
самостално носи терапеутски ефекат
уређај мора имати активан састојак који носи
своју функцију
уређај не сме да производи своју функцију на
основу свог облика и функције
уређај мора да буде у контакту са телом током
третмана.

Peter R. Thomsen (Group IP Policy and Litigation,
Novartis) представи је значај патената у индустрији
здравствене неге. Novartis, глобално посматано има
око 300 патентних заступника који обављају све
послове у вези са патентима. Улога патената у овој
компанији дефинисана је кроз две функције, које су
подједнако важне:
-

Заштитити сопстевене инвестиције стицањем и
спровођењем права ИС
Обезбедити слободу коришћења у односу на
друга лица.

Као основни разлози за подношење пријава
наведени су: ексклузивност, конкурентска позиција,
осигурање против напада конкуренције (средство за
погодбу, унакрсна лиценца), реклама, патенти
представљају својину која као таква може привући
страни капитал, коришћење дефанзивне објаве,
олакшавање сарадње са другим институцијама.
У Novartis-у води рачуна о томе како се може
постићи свеобухватана заштитиа. Патент за њих
представља најважније право али није једино. Води
се рачуна о заштити регулаторних података,
индустријског дизајна, заштити ауторским правом
(нарочито за софтвере) и заштити пословне тајне у
случајевима када је тешко доћи до проналаска
реверзибилним инжењерингом. Пре подношења
одлуке детаљно се разматрају питања да ли и колико
јака ће бити патентна заштита. Ово подразумева
анализу одговора на бројна питања нпр.:
-

Да ли ће патент бити признат тј. да ли постоји
„скривено“ стање технике
Каква ће бити валидност патента (разматрање
свих аспеката укључујући и приоритет)
Да ли је лако (и колико) заобићи патент
Колико би било лако/тешко прикупити доказе о
повреди патента. Овде се нарочито разматрају
правила која важе у свакој земљи појединачно
као и могућност поступања по ЕУ Директиви за
спровођење права 2004/48.
Novartis-ово
искуство је да је посебно тешко доказати
повреду за велике медицинске машине, које се
тешко купују јер не постоје специјализоване
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продавнице. Ту се доста ослањају на сарадњу са
лекарима.
Уколико се донесе одлука о покретању заштите
детаљно се разматрају опције које постоје. Оне се
углавном односе на то да ли треба поднети пријаву
за проналазак онакав како га је открио проналазач,
где и како поднети пријаву, за које пријаве поднети
PCT пријаве, у којим земљама национализовати PCT
пријаве, где верификовати ЕП пријаве, за које
патенте или пријаве одустати од заштите, да ли
постоји потреба да се купи патент другог носиоца
или да се прода сопствени патент. Пријава патент
обично се подноси 3-6 година након почетка
развијања новог лека и то пре него што се објаве
истраживања. Процена је да ће 10-11 година, након
подношења пријаве лек да изађе на тржиште.
Представник Novartis-а истакао је да је у њиховом
интересу да се патент добије у тренутку изласка лека
на тржиште. Уколико се то деси раније, то за
Новартис представља само трошак јер је потребно
извршити верификацију, превод, плаћати трошкове
одржавања, а још увек не постоји зарада од лека.
Наведено је да истрживачко развојни процес за нови
лек траје 8-12 година и да инвестиције износе 1-2
милијарде $. Novartis, обично патентну заштиту, за нову
активну материју остварује у око 100 земаља. Избор
земаља доноси се на основу тога где су главна тржишта,
где послује конкуренција, у којим земљама је сопствени
развој, производња, где постоје пореске олакшице, где
постоји угроженост због паралелног увоза, итд. Када су
медицински уређаји у питању, стратегија заштите се
заснива на засебној заштити сваког појединачног дела.
Као илустрација овог концепта дат је пример конзоле
Центурион која је заштићена кроз 15-так различитих
патената. Патента заштита посебно је остварена за
активне
течности,
процесни
систем,
пумпу,
идентификациони систем, систем за снабдевање водом,
ултразвучни део, итд. Оваквом заштитом тржишна
активност производа неће бити угрожена уколико један
од патената буде поништен.
ГРУПА ЗЕЛЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Уводно предавање су одржали г. Хозе Антонио
Пецес Агуадо, патентни испитивач из Шпаније, и
Алесандро Коломбо, патентни испитивач ЕПО-а, који
су говорили о специфичностима патентних
процедура и пољу зелених технологија.
На самом почетку је речено да се поред појма
„зелене технологије“ (Green Technologies) веома
често сусрећу и појмови „чисте технологије“ (Clean
Technologies), „одрживе технологије“ (Sustainable
Technologies), „еколошки прихватљиве технологије“
(Environmentally Friendly Technologies) и еколошки
здраве
технологије
(Environmentally
Sound
Technologies).
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Како су у питању релативно младе гране
технологије, посвећена је пажња и њиховом
дефинисању. Тако се под појмом зелених технологија
подразумевају оне чија је употреба намењена да
ублажи или поништи ефекте људских активности на
животну средину. Чисте технологије се односе на
било који процес, производ или услугу која смањује
негативни утицај на животну средину унапређењем
енергетске ефикасности, одрживим коришћењем
ресурса и разним другим активностима за заштиту
животне средине. С друге стране, зелене и чисте
технологије чини примена једне или више еколошких
наука, праћење животне средине као и уређаји за
обликовање, као и праћење и очување природне
животне средине и ресурса, како би се умањиле
негативне последице људских утицаја.
Коришћење ових технологија има за циљ
ублажавање климатских промена које већ годинама
постаје све важнији проблем, како политички, тако и
економски. Данас се, на светском нивоу, улаже
неколико стотина милијарди евра годишње у „зелене
технологије“, и то је један од главних приоритета у
истраживање нових технологија у многим земљама.
Европска патентна организација је рано увидела
овај проблем и дала свој допринос, формирајући
нову, Y02 класу. Пројекат је изведен у сарадњи са
Програмом Уједињених нација за животну средину и
Међународним центром за трговину и одрживи
развој. Овде се, на једном месту, могу пронаћи сва
релевантна патентна документа из области ових
технологија, које су, иначе, раштркане у постојећим
класама МКП-а. Ова класификација је развијена од
стране искусних испитивача који раде у релевантним
областима у сарадњи са спољним експертима.
Управо због важности ових проблема, у
последње време често се поставља питање
организовања убрзаног испитивања патентних
пријава из ових области – усвајање такозване „брзе
стазе за „зелене“ пријаве патената“ (Fast-tracking
green patent applications). Међутим, одмах је из
Велике Британије постављено питање шта су све
„зелени патенти“, поготово штосу јаке фирме из
нуклеарне индустрије одмах покушале искористити
ову пречицу. Због могућих манипулација попут ових
покушаја, тренутно је овај пројекат остављен по
страни.
Извршена је и анализа о броју поднетих пријава
патената из ове области у свету и Европи, и закључак
је да је Европа лидер по броју проналазака у области
технологија ублажавања климатских промена,
поготово у области издвајања угљен-диоксида,
интелигентних мрежа и транспорта. Самостални
саветник друге стране, истакнуто је да је ЕПО
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израдио два пројекта на подизању свести о „зеленим
технологијама“ у неразвијеним и слабо развијеним
земљама, у Африци и Јужној Америци.
Као закључак су изнете следеће чињенице, а то
је да еколошки орјентисана политика има велики
утицај на проналаске из области „зелених
технологија“, да је Европа лидер у области „зелених
технологија“, да је трансфер технологија подржан
патентима, да се у патентима може пронаћи мноштво
информација о климатским променама, као и да
многе патентне базе података указују на одрживе
технологије.
Поред ЕПО-а, и Светска организација за
интелектуалну својину (WIPO) се одмах укључила у
решавање овог проблема, развијањем дефинисањем
списка класа у МКП-у из области „зелених
технологија“ (IPC Green Inventory), од стране
Комитета експерата МКП-а, а у циљу олакшавања
претраге за патентним информацијама које се односе
на „еколошки здраве технологије“. Пријаве из
области ових технологија су тренутно расуте по
МКП-у у бројним техничким областима. Ово
обједињавање је покушај да се све „еколошки здраве
технологије“ прикупе на једном месту, мада треба
напоменути да сврха списка није апсолутна тачност
информација. Све поменуте технологије су
представљене у хијерархијској структури, и кликом
на жељени знак отвара се релевантна област. За сваку
технологију, линкови у МКП-у усмеравају корисника
на одговарајуће место у шеми. Треба напоменути да
свака технологија и њено одговарајуће МКП место
не морају нужно да се поклапају, и да одређена
„зелена технологија“ може представљати подскуп
одговарајућег МКП места.
Како све изгледа из угла подносиоца пријава
изложио је г. Марко Зарди, европски патентни
заступник, презентацијом на тему „Главне примедбе
са којима се суочавају подносиоци пријава“. Своје
излагање г. Зарди је започео полазећи од још једне
дефиниције „зелених технологија“, а то је да су то
оне технологије које су усмерене на елиминацију,
смањење или ограничење емисије гасова стаклене
баште, и које саме немају никакве друге штетне
ефекте на околину. Он се сложио да је веома тешко
прецизно дефинисати које су то области које
припадају „зеленим технологијама“, јер се овом
дефиницијом не сматрају „зеленим“ оне које имају
друге ефекте на околину, наводећи да битним
побољшањем појединих не потпуно „зелених“
технологија могуће је добити већу корист од сасвим
„зелених технологија“.
Мишљење овог заступника је да постоје три
случаја где се подносиоци позивају на „зелене
технологије“ у пријавама патената:
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-

пријаве које се сасвим позивају на „зелене
технологије“ углавном праћене великом
амбицијом да су оне нешто посебно, и да
заслужују посебан третман.

Примери оваквих пријава су типа: „уређај или
поступак од кога се може очекивати да има снажни
утицај на свакодневни живот…“, или „уређај или
поступак који је сличан експанзији информационих
технологија у последње две деценије, али које су
корисне за екосистем.“
У оваквим пријавама се најчешће наводи за циљ
смањење потрошње енергије или коришћење
алтернативних извора енергије са изненађујућим,
револуционарним ефектима, али ови проналасци
углавном никада нису потпуно откривени, односно
не дефинише се начин на који се могу постићи
тражени ефекти.
Поред оваквих проналазака често се јављају
проналасци који су у супротности са законима
физике,
односно
који
нису
индустријски
применљиви. Проналазачи оваквих пријава, који су
обично и подносиоци, сасвим су убеђени у
предности и могућности свог проналаска, али не
могу објаснити ни техничку изводљивост ни
практичну имплементацију свог проналаска.
-

-

пријаве које се мање позивају на „зелене
технологије“ у којима су углавном дефинисана
специфична, мања побољшања у уређајима и
поступцима који су већ познати као „зелени“.
Посебно је интересантно када су уређаји и
поступци назначени као „никад виђени“ и који
резултирају са огромном користи за планету.
пријаве које се не сматрају „зеленим
технологијама“ саме по себи, а чији је циљ
смањење ефеката климатских промена на
индустријска постројења или уређаје. Ови уређаји,
индустријски погони и процеси и након
унапређења не постају „зелени“ али у мањој мери
врше загађења. Ови проналасци су веома важни,
јер сасвим „зелене технологије“ не успевају, и
вероватно никада неће бити у стању да у
потпуности замене традиционалну технологију.

Након теоријског излагања, предавач је дао
неколико примера из ове области, из своје праксе
патентног заступника.
У наставку је г. Зарди се осврнуо и на најчешће
приговоре подносилаца пријава, а то су:
-

време израде извештаја о стању технике, које је
посебно важно за мала и средња предузећа, како
би могла да добију средства или да пронађу
заједничког партнера. Посебно је предуго време
чекања када је назначен приоритет;
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-

-

време потребно за испитивање пријаве до
одобрења (2, 3, 4 године) понекад се сматра
сувише дугим, јер то може да одложи издавање
лиценци и трансфер технологије до решења о
одобрењу.
откривање пре подношења: потребно је
тестирати значај проналазака у „зеленим
технологијама“ пре подношења
трошкови, који су обично повезани са
делимичним претрагама.

Последице садашњег система су смањени број
пријава патената поднетих у области „зелених
технологија“, чиме се директно смањује и број докумената
који су доступни јавности. Тиме се прави више тајни, где
је то могуће, а трансфер технологије бива све
компликованији. Све ово имплицира да се знање и обука
не преносе, како би се смањила конкуренција.
На крају предавања, изнесени су предлози са
могућим променама, а то су:
-

-

усвајање „брзе стазе“ за „зелене технологије“
проналазака из области класа Y02;
брже испитивање пријава;
убрзано претраживање стање технике (само за
зелену технологију), уз одређену накнаду;
увођење „Грејс периода“ од нпр. годину дана
пре подношења, како би подносилац могао
пронаћи новчана средства за пласман свог
проналаска;
смањење накнаде за додатна претраживања;
предвидети посебну објаву за све проналаске из
области „зелене технологије“, нпр. након 6
месеци или 2 месеца од израде извештаја о
претраживању стања технике, како би се
унапредило истраживање и развој.

Алесандро Коломбо, патентни испитивач
ЕПО-а, одржао је и предавање на тему технологија за
ублажавање климатских промена.
Он је навео да је Y секција замишљена да
обезбеди лакши приступ пријавама из области
технологија које утичу на ублажавање климатских
промена, као и обновљивим изворима енергије уопште.
ЕПО се водио сличним резоном као и WIPO,
креирајући свој IPC Green Inventory, односно ова класа
служи само за додатне информације, односно не даје
потпуну информацију за предметни проналазак. Y
секција обухвата неколико секција и садржи 7300
класификационих симбола, а класе које дефинишу
технологије за ублажавање климатских промена (Y02/
Y04) имају око 1300 класификационих симбола са око 3
милиона докумената. Након дефинисања класе Y02,
почела је њена примена у espacenet-у у 2010. години, од
када постаје доступна свима и може се користити за
претраживање патентних докумената.
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Наставак презентације је био о техничким
областима где се Y02 класа примењује.
Тако је интеграција обновљивих извора
енергије и горивих ћелија у зградама извршена у 14
категорија, са главним областима:
-

соларна, соларно-термална, енергија ветра,
хидроелектране;
геотермалне топлотне пумпе;
гориве ћелије - комбинована производња
топлотне и електричне енергије (за припрему
санитарне топле воде);
непрекидна или резервне напајања интегрисана
са горивим ћелијама или обновљивим изворима
енергије.

Технологија осветљења је подељена у 46
категорија, где постоји доста различитих технологија
за ефикасне сијалице, технике контроле, специфичне
пријаве, као нпр. из области јавне расвете, као и из
области општих грађевинских детаља.
Област грејања, вентилације и климатизације је
подељен у 32 категорије. То су области које се односе на:
-

системе који користе различите услове спољног
и унутрашњег система;
технологије за ефикасну контролу или
регулацију;
ефикасну примену термодинамичког циклуса;
друге технологијама за грејање и хлађење,
попут апсорпционих машина;
ултразвучне овлаживаче, пасивне куће, као и
технологије двоструких фасада.

Област ефикасних кућних апарата је подељена
у 25 категорија, а области које покривају су:
-

унапређење ефикасности кућних апарата, кроз
контрола брзине мотора и поновно коришћење
воде за прање;
унапређена кувала, поготово за земље трећег
света: соларна и кувала за ефикасно кување
биомасе.

Област енергетски ефикасног рада лифтова и
покретних степенице је дефинисан у 5 категорија.
Технологије
за
ефикасно
управљање
електричном енергијом и потрошњом у зградама
сврстане су у 45 категорија:
-
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ефикасна напајања и ефикасни начини штедње
енергије;
интелигентне
мреже
које
омогућавају
управљање
и рад крајњем кориснику
апликације у објекту:
контрола крајњег корисника апликације;
паметно мерење;

-

телекомуникациони аспекти;
Y03S, класификациона шема за интелигентне
мреже.

Информационе и комуникационе технологије у
циљу смањења употребе енергије подељене су у 59
категорија, са областима:
енергетски ефикасно рачунарство;
технике за смањење енергетске потрошње у
комуникационим мрежама.
Архитектонски и конструкцијски
сврстани су у 14 категорија, а области су:
-

елементи

изолација;
активно или пасивно ефикасни елементи:
прозори, врата, кров, подови;
контролни системи за затамњивање просторија
у зависности од спољашње светлости.

Даље је истакнуто да ЕПО пружа подршку
INSPIRE бази података, те да се у овој бази могу
пронаћи информације из ЕПО-а за класеY02 и Y04.
Помоћу ове базе корисници могу да претражују више
од два милиона докумената и 400 стандардa који се
односе на обновљиве енергије и технологије за
ублажавање климатских промена.
На крају је изведен закључак, а то је да патентна
информација пружа доказе за вршење анализа, прављење
статистика, праћење трендова и одлучивања. Такође,
истакнуто је да је класификациона шема Y02/Y04S
бесплатна и доступна јавности преко Espacenet-а, PATstat-а
и базе података INSPIRE, и поново речено да постоји
велики пораст броја пријава у области технологија за
ублажавање климатских промена, посебно обновљивих
извора енергије и интелигентних електричних мрежа.
На семинару су дати и бројни конкретни
примери из области „зелених технологија“ из праксе
патентних испитивача, као и случајеви ЕПО
Жалбеног већа, који су, након изношења, разматрани
од стране радне групе.
Тродневни експертски форум био је добра
прилика да патентни испитивачи који претражују и
испитују пријаве из конкретних области технике
међусобно размене искуства и недоумице са којима
се срећу у свакодневном раду. Концепт семинара
омогућио је активно учешће свих испитивача и
дискусију по бројним, актуелним питањима али и
дао увид у начине рада и методолошку праксу како
Европског завода за патенте тако и свих
националних завода који су узели учешће на овом
семинару.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
„ПРОНАЛАСЦИ У ПОЉОПРИВРЕДНОМ И ПРЕХРАМБЕНОМ СЕКТОРУ: ПУТ НА ТРЖИШТЕ“
Атина, 10. и 11. новембар 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Зорица Обрадовић, саветник Одељење за хемију и хемијску технологију
У сарадњи са Eвропском патентном академијом
(ЕРА) у оквиру Eвропске патентне организације
(ЕРО), Грчки завод за индустријску својину (OBI)
био је домаћин дводневном семинару под називом
„Проналасци у пољопривредном и прехрамбеном
сектору: пут на тржиште“. Семинар је одржан 10. и
11. новембра 2016. године у Атини, у сали за
састанке „Horizon“ хотела „Divani Caravel“.
Семинар је пратило око седамдесетак учесника.
Поред представника националних Завода за
интелектуалну својину из Мађарске, Чешке,
Хрватске, Словеније, Португалије, Грчке и Србије, у
публици су се налазили и грчки патентни
заступници, проналазачи као и грчки предузетници,
нарочито они који се баве пољопривредном
производњом и прехрамбеним производима.
Модератор је била госпођа Natalia Kapetanaki,
професор међународног привредног права (ICHEC
Brussels Management School). У кратком уводном
обраћању, госпођа Кapetanaki је нагласила важност
регулаторних прописа за прехрамбене производе као
и значај прехрамбених производа на сигурност
јавног здравља. Затим су се речима добродошлице
присутнима обратили господин Elias Xanthakos
(Secretary
General,
Ministry
of
Economy&Development), господин Georg Pantoglou
(Director Patent Information – European Patent
Academy, Dir.5.4, European Patent Office), и
Prodromos Tsiavos (President, Administrative Council,
Hellenic Industrial Property Organisation). У
поздравним говорима указано је на значај подршке
руралном развоју, потреби да се Грчка, чије домаће
тржиште није велико, орјентише на извоз, и да је
пољопривреда „кичма“ грчке економије.
Господин Ioannis Kaplanis (Director General,
Hellenic Industrial Property Organisation) одржао је
кратку презентацију под називом „Интелектуална
својина као средство економског раста у Грчкој“.
Господин Kaplanis је указао на значај сектора
пољопривреде који чини 30% грчког бруто дохотка,
истакао да су грчки пољопривредни и прехрамбени
производи виског квалитета али да је паковање тих
производа на веома ниском нивоу, да се географске
ознаке и биљне сорте веома слабо штите, као и да
број патентних пријава из области пољопривреде
опада што је последица економске кризе. Међутим,
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додао је да долази до благог пораста пријава из
области прехрамбене индустрије. Такође је јако
важно да се универзитетска истраживања из ове
области повежу са заштитом интелектуалне својине
и комерцијализацијом насталих технологија и
производа.
Након ових уводних обраћања, госпођа Natalia
Kapetanaki је представила програм семинара који ће
се одвијати у три сесије.
Сесију 1, названу „Patentability requirements and
claim drafting in the food sector“, отпочео је господин
Mark Weaver (Director, Directorate General Operations,
European Patent Office), који је говорио о условима
патентибилности и ЕРО пракси у области хране.
Приказао је и статистику која се односи на ЕР
патентне пријаве из области хране за 2015. годину,
по којој је 25% пријава од подносилаца из САД-а,
16% из Холандије, 12% из Швајцарске, 9% из
Немачке итд. Општи услови патентибилности за
проналаске из области хране су исти као и за
проналаске из било које друге области, и то су
новост,
инвентивни
ниво
и
индустријска
применљивост. Господин Weaver је рекао да треба
разликовати појмове храна, функционална храна,
дијететски суплементи и лекови, и због тога је веома
важно правилно саставити патентне захтеве како би
се добила успешна заштита проналаска, нарочито
када се проналасци односе на функционалну храну и
медицинску употребу. Ако се у патентном захтеву
спомиње неки ефекат на здравље, обавезно мора
бити подржан примерима у опису проналаска. Број
патентних пријава из области хране је у благом
порасту, нарочито број пријава које се односе на
функционалну храну. На постављено питање госпође
Kapetanaki да ли је боље проналаске из области
хране патентирати или чувати као пословну тајну,
господин Weaver је рекао да у последње време
патенти све више преовлађују као избор над
пословном тајном.
Следеће две презентације под називом „Claim
drafting in the food sector“ и „Industry challenges to
meet patentability requirements in the food sector“ имао
је господин Matt Barton, европски патентни
заступник (Partner Life Sciences & Chemistry,
Forresters, Munich, Germany). Господин Barton већ 15
година ради као патентни заступник и саставља
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патентне пријаве, између осталих области и из
области прехрамбене технологије. У уводном делу
презентације говорио је уопштено о патенту: шта је
патент, колико траје, шта омогућава свом носиоцу,
које делове садржи патентни документ са посебним
освртом на патентне захтеве, у кратким цртама
поступак испитивања пријаве у ЕРО. Затим је
прешао на тему презентације - састављање
патентних захтева. Најпре је навео да постоје три
категорије патентних захтева, и то су производ,
поступак и употреба. Нагласио је и изузетке од
патентибилности: проналаске чија би комерцијална
употреба била противна јавном реду или моралу,
биљне сорте или животињске расе или битно
биолошки поступак за добијање биљака или
животиња, и поступак лечења, хирушки или
дијагностички поступак који се непосредно
примењује на људском или животињском телу.
Уследили су и примери за сваку од наведених
категорија патентних захтева. Пример за производ
односио се на проналазак којим се штити уље каноле
одређеног састава, односно уље са повећаним
садржајем олеинске киселине у односу на досад
познат садржај. Други пример за производ односио
се на третирано животињско млеко из којег су
уклоњени хлоридни јони и смањен садржај
кисеоника, чиме је побољшан укус и рок трајања у
односу на нетретирано млеко. У овом другом
примеру се може размишљати и о патентном захтеву
за поступак добијања таквог млека.
Пример за поступак односио се на поступак
паковања меса крабе којим се умањује садржај
аеробних и анаеробних бактерија које доводе до
кварења меса.
Као пример за употребу предавач је навео нпр.
употребу витамина Ц у новом поступку за нпр.
обраду прехрамбених намирница.
На крају прве презентације предавачев
закључак је био следећи: треба се усредсредити на
проналазак, али приликом састављања патентног
захтева пробати да се оствари шира заштита; добро
размотрити које категорије патентних захтева
саставити у контексту њихове корисности и
примене; пратити шта конкуренти раде.
Друга презентација односила се на услове који
морају бити испуњени да би патентна пријава за
одређен проналазак била регистрована као патент.
Поред општих услова патентибилности, који су већ
раније наведени, проналазак мора бити довољно
откривен и јасно описан. Предавач је нагласио да се
пријава мора поднети пре откривања проналаска
јавности, и да је после подношења забрањено
додавати нове карактеристике проналаска у пријаву.
Иначе, састављање патентних пријава из области
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хране није најчешће посебно проблематично као што
је случај у неким другим областима. Највећи изазов
свакако представља приказ одговарајућих техничких
података који ће подржати инвентивни ниво
проналаска.
Сесију 2, названу „Academic research results in
the field of agriculture and food IPRs“, отворио је
господин Ernest Miguelez, истраживач (French
National Centre for Scientific Research, University of
Bordeaux). Он је говорио о значају истраживања у
области пољопривреде и хране и економског развоја
одређене регије. Према статистичким подацима, број
патената из области хране је у благом порасту, али и
поред тога, то је јако мали део (око 4,2%) у односу на
друге области које се штите патентом. Поред
патентне заштите, господин Miguelez је скренуо
пажњу на ознаке географског порекла које су јако
важне за пољопривреду. Њихов значај је велики,
нарочито за развој руралних средина и локални
туризам. Уколико се не штите, долази до великих
злоупотреба и губитка вредности. Иначе, у погледу
самог развоја неке регије, није довољно само
заштитити ознаку географског порекла (име порекла
или географску ознаку) већ треба успоставити
стандарде производње, повезаност произвођача,
контролу квалитета итд. Ознаке географског порекла
су колективно право, доприносе остваривању додате
вредности производа, веома је важна заштита у
Европи, али и у земљама у развоју (као нпр.
Колумбијска кафа, Басмати рижа…). Грчка до сада
има 105 ознака географског порекла за прехрамбене
производе, што је доводи на 5. место у ЕУ (иза
Италије, Француске, Шпаније и Португалије).
Следећу презентацију под називом „The role of
agricultural and food patents within open innovation“
одржала је госпођа Hilde Stevens, професор (13
Health, Brussels, Belgium). Госпођа Stevens је
представила отворен иновациони модел, који за
разлику од затвореног иновационог модела (развија
се само унутар једне иновационе куће) подразумева
сарадњу са другим партнерима. У таквом отвореном
моделу уговором се дефинише оптималан начин
сарадње,
коришћење
интелектуалне
својине
(најчешће патената), заштита пословања итд.
Последњу, 3. сесију названу „Plant variety
protection and seed regulations“ отпочела је госпођа
Anne Weitz, технички стручњак (Community Plant
Variety Office), презентацијом под насловом
„Introduction to plant variety protection“. Она је
представила основе заштите биљних сорти у
Европској унији. Интересантан податак је да Грчка
није чланица UPOV (The International Union for the
Protection of New Varieties of Plants), као и да нема
национално право, односно закон који се односи на
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заштиту биљних сорти, већ грчки оплемењивачи
своје право штите преко CPVO (Community Plant
Variety Office).
Уследила је презентација „ Results of Plant
Breeding Protection in European Union and Future
Prospects – Farm Saved Seed (FSS)“ коју је одржао
господин Evangelos Zangilis, генерални директор
(Hellenic Association of Seed Producers (EEPES)).
Занимљив је податак да у Грчкој производња
пшенице бележи пораст од 80% у последњих 15
година. Што се тиче употребе „семена са тавана“,
малим произвођачима је дозвољено да користе своје
сачувано семе, док велики произвођачи морају да
плаћају одређену накнаду оплемењивачима.
Последњу презентацију 3. сесије одржала је
госпођа Catherine Margellou (Director Legal Support,
OBI) под називом „Enforcement on the plant variety
rights – Case study“, у којој је изнела случај „Киви“.
Фирма Farmaplant s.p. је 2008. године заштитила
преко CPVO сорту воћке под називом Kiwi
tsechelidis, чиме је остварила заштиту на територији
Европске уније (28 држава чланица) у периоду од 30
година. Оплемењивач је открио нелегалан засад од
100 биљака своје заштићене сорте, покренуо је
судски спор и добио пресуду. Нелегалан засад је
морао да се искрчи, и да се наплати компензација за
нанету моралну штету оплемењивачу. Овај пример је
дао подстицај и другим оплемењивачима да остваре
своја права против нелегалних корисника.
За крај семинара одржан је округли сто, коме се
поред присутних учесника придружио и господин
Theofanis Georgopoulos, представник Министарства
за рурални развој и храну, који ради на ознакама
географског порекла. Он је своје обраћање почео
истицањем значаја млечних производа, нарочито
промоције овчијих и козјих производа. Незаобилазан
пример је фета сир који се прави од овчијег и козјег
млека (мин. 70% овчијег), који је Грчка успела да
заштити именом порекла у Европској унији 2002.
године, после дуге правне битке нарочито са
Данском, која је фету правила од крављег млека. Од
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2002. године само Грчка има право да у називу сира
користи реч фета.
Остали учесници су истакли да 70% грчког
извоза чине пољопривредни и прехрамбени
производи, и да је у њиховом унапређивању шанса за
што бржи опоравак земље и излазак из кризе. Важна
је координација између надлежних министарстава,
Завода за индустријску својину, компетентних тела,
каналисање истраживања на универзитетима и
охрабривање и помагање у пласману производа на
тржиште. Споменуто је да је Грчка некада била
позната по добром памуку и свили, а сада практично
та производња не постоји, што негативно утиче и на
развој текстилне индустрије. Велики је недостатак
старт-ап фирми, младих предузетника са добрим,
новим идејама. Треба подизати свест о значају
заштите нових производа, јер та заштита помаже
тржишту и купцима да имају неку гаранцију
квалитета, да знају шта купују. Јако је важна
едукација малих произвођача са „оригиналним“
рецептима и производима, могућност заштите и
жигом и дизајном (нарочито за паковање).
Представник произвођача маслиновог уља
нагласио је да произвођачи трпе велику штету што
јефтино извозе маслиново уље као сировину уместо
да им држава помогне да га пакују и скупље продају.
Саму завршну реч дала је госпођа Natalia
Kapetanaki, упућујући на корист од презентација које
су биле изложене у ова два дана. Такође, указала је
на повезаност дисеминације знања и економског
напретка, као и значај заштите интелектуалне
својине кроз патент, заштиту биљних сорти, ознаке
географског порекла или неки други систем.
Захвалила се ЕРО Академији, Грчком заводу за
индустријску својину на организацији успешног
семинара, као и свим слушаоцима на активном
учешћу.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ МАДРИДСКОГ СИСТЕМА МЕЂУНАРОДНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИГА
Женева, Швајцарска 24.11. и 25.11.2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Ивана Дамњановић, самостални саветник, Одељење за жигове
Милена Марсенић, саветник, Одељење за жигове
У периоду од 24. до 25. новембра 2016. године
у Светској организацији за интелектуалну својину (у
даљем тексту: WIPO) са седиштем у Женеви,
Швајцарска, одржан је семинар: Seminar on the
Practical Aspects of the Madrid System for the
International Registration of Marks (у даљем тексту:
Семинар). Семинар је био фокусиран на прoцедуре
Мадридског
система,
укључујући
покретање
поступка, испитивање и регистрацију. На Семинару
су обрађене теме које су се односиле на: подношење
међународне пријаве и практичне савете у вези са
попуњавањем образца ММ2, као и уживо
демонстрацију Madrid Е-Filing interface; презентацију
и објашњење процеса сертификације у земљама
уговорницама;
детаљан
приказ
поступака
испитивања и одбијања пријава у неколико
назначених земаља уговорница, укључујући Q & A
сесије и савет како избећи или превазићи могуће
нерегуларности и одбијање пријава; презентацију о
оперативним и практичним питањима у вези са
фазом после међународне регистрације; детаљан
преглед и демонстрацију Madrid E-Services. Теме
Семинара су представљене од стране WIPO
стручњака, заступника из области интелектуалне
својине и представника приватног сектора. Оваква
врста семинара је од стране 98% претходних
учесника у потпуности испунила њихова очекивања
и то у погледу стручности и датих смерница
потребних за ефикасно коришћење система. Семинар
је био намењен превасходно корисницима Мадрид
система који желе да унапреде своја знања и
практичне вештине, и да буду у току са развојем и
трендовима Мадрид система. Практичне сесије
Семинара су представиле примере из стварног
живота подстичући учеснике на дискусију.
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Учесници
На Семинару су учествовали представници
националних завода за интелектуалну својину
земаља чланица ЕУ и представници националних
завода за интелектуалну својину земаља које нису
чланице ЕУ, заступници за интелектуалну својину,
као и представници регионалних организација за
интелектуалну својину. На Семинару је било
учесниска из следећих земаља: Аустрије, Данске,
Финске, Грузије, Немачке, Мађарске, Италије,
Казахстана, Холандије, Пољске, Кореје, Русије,
Србије, Словачке, Швајцарске, Велике Британије.
Теме Семинара
Програмом Семинара биле су обухваћене
следеће теме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Преглед Мадридског система – Основне
карактеристике и развијеност,
Претрага пре подношења пријаве – the Global
Brand Database,
Подношење и испитивање међународне
пријаве,
Међународна класификација роба и услуга
(MGS),
Таксе и лажне фактуре,
Улога назначених земаља уговорница,
Управљање
и
вођење
међународних
регистрација,
Ефекти
међународне
регистрације
и
трансформација међународне у националну
пријаву.

Учесницима
Семинара
су
достављене
презентације горе наведених тема у PDF формату.
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ПРОЈЕКАТ VIP4SME
САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА И ТРЕНИНГ
Венеција, 29. и 30. новембар 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за едукацију и информисање
Биљана Ремовић Димић, саветник, Центар за едукацију и информисање
Састанак Управног одбора пројекта
Пројекат “Value Intellectual Property for SMEs VIP4SME” (у даљем тексту Пројекат) реализује се у
оквиру Програма Европске уније за истраживање и
иновације Horizon 2020. Правни основ за
учествовање Завода за интелектуалну својину на
овом Пројекту чине тзв. Уговор о гранту (Grant
Agreement) између Европске комисије (EASME) с
једне стране и 19 корисника Пројекта, међу којима је
и Завод Републике Србије и Конзорцијумски уговор
имеђу координатора Fraunhofer Institute (Немачка) и
16 корисника, међу којима је и Завод РС. Поред
директих корисника (beneficiaries), учесници
Пројекта су и тзв. „трећи партнери“ који посредно и
у мањем обиму остварују активности. Учесници
Пројекта, у зависности од правног основа за
учествовање, као и од тренутка приступања Пројекту
имају прецизно дефинисан статус (права и обавезе).
У сваком случају, то су државе учеснице у Програму
Horizon 2020 заједно са локалним партнерима за
подршку МСП који блиско сарађују са националним
заводима. Као почетак Пројекта када је потписан
Уговор о гранту са Европском Комисијом је 15.
децембар 2015. године са укупним трајањем од 48
месеци. Оперативно, Пројекат је започет средином
марта 2016. године. Ово је други састанак управног
одбора од почетка трајања пројекта. Овом састанку
је присуствовало око 50 учесника из 13 националних
завода и више институција за подршку МСП
(корисници Пројекта) као и представници који имају
нешто другачији статус тј. као поменути „трећи
партнери“. Представници Завода за интелектуалну
својину, били су Даниела Златић Шутић,
руководилац Центра за едукацију и информисање
која је и контакт особа за реализацију Пројекта и
Биљана Ремовић Димић, саветник у Центру за
едукацију и информисање. Састанак се одвијао у
просторијама
Регионалне
привредне
коморе
Венеције која је један од „таск лидера“ на пројекту.
Првог дана састанка било је речи о
координацији активности у вези са различитим
радним пакетима (WP) који су предвиђени планом
Пројекта. WP1 се односи на развој тзв. алата и
тренинге предвиђених за имплементацију овим
Пројектом, WP2 се односи на саму реализацију
активности и циљева превиђене Пројектом, WP3 се
ЗИС / RS / IPO

односи на активности кмуникације и дисеминације
предвиђених Пројектом. Руководиоци наведених
радних пакета су у току првог дана представили
досадашње резултате остварене на овом Пројекту,
као и моделе будућих активности. Предавање је
одржао и представник Извршне агенције Европске
комисије за МСП (EASME – Еuropean Agency for
SME) господин Daniel Ugarte. Том приликом је
истакао улогу EASME-a, односно МСП не само за
овај пројекат, већ и за Програм Horizon 2020,
односно целокупни економски напредак и развој
Европске уније.
Најкраће
речено,
активности
које
се
предузимају у оквиру наведених пакета, захтевају
детаљно обавештавање руководиоца радних пакета,
како би они даље могли да извештавају
координатора Пројекта. Појашњења ради, за Завод то
конкретно значи детаљно финансијско извештавање
и извештавање о активностима, достављање тзв. тајм
шитова за сваког од учесника на пројекту,
састављање листе учесника, агенде, извештаја са
семинара у услуга извршених ка МСП у форми 1:1
итд. а све према строго дефинисаном визуелном
идентитету и роковима за извршење.
Представник координатора Пројекта Fraunhofer
Institute (Немачка) је у уводној презентацији
представио развијене едукативне услуге и материјале
за њихово пружање, у све у оквиру WP1. Материјали
се налазе на сјату http://www.innovaccess.eu/. Том
приликом, учесници састанка су добили и упитник у
вези са алатима које би користили и начином
њиховог коришћења. С тим у вези, Центар за
едукацију и информисање већ користи многе
представљене алате, у другачијој форми и визуелном
идентитету (консултације са странкама “један на
један”, тренинзи о претраживању – вишечасовне
едукације итд).
Руководилац пакета WP2, Dr Costas Troulos из
Фондације за истраживање и технологију “PRAXI
Network” (Грчка) представио је начине за
имплементацију услуга (Infodays, Workhops, SME
trainings, Intermediaries trainings). Infoday је услуга за
20 МСП у трајању од минимум три и по сата и
замишљена је да се дају у виду предавања основне
информације
за
управљање
интелектуалном
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својином у пословању; Workhops – за 10 МСП, за
минимум два сата тематске обуке; SME trainings – за
10 МСП у трајању од минимум два и по сата;
Intermediaries trainings – за 5 МСП у трајању од
минимум два и по сата; “1:1 support” – консултације
за МСП у трајању од минимум два сата током којих
се реши одређени проблем који има привредни
субјекат или дају инструкције за решавање
проблема.
Представљен
је
начин
извештавања
спроведених услуга, почевши од партнера, па све до
руководиоца радног пакета. Такође, на следећи
начин је представљена имплементација нпр.
Workhops: 1) пре самог догађаја - најава услуге на
веб сајту Innovaccess и Завода, организовање
догађаја (услуге), позивање учесника и предавача; 2)
на дан догађаја - регистрација учесника
попуњавањем за то предвиђене форме и на крају
дана попуњавање евалуационог формулара о
квалитету услуге; 3) након догађаја - у року од
неколико дана достављање извештаја о спроведеној
активности таск лидеру. Представљени су и
формулари за наведене кораке уз јасан визуелни
идентитет Пројекта, као и годишњи план.
Предвиђено је да се почетком 2017. године одреде
догађаји који ће бити имплементирани и да се о томе
известе таск лидери. Регистрациони формулари и
еваллуациони које попуњавају МСП на почетку и
крају догађаја су од велике важности за статистичке
податке који ће се обрађивати и слати Европској
комисији за даљи развој политике интелектуалне
својине на нивоу ЕУ.
Руководилац пакета WP3, Luana Rotari,
(Привредна комора Венеције) представила је најпре
постојеће
комуникационе
алате:
стратегија
комуникације, лого Пројекта, саопштење за јавност и
материјал за извештавање јавности, билтен, веб сајт,
друштвене мреже. Алати су доступни на сајту
http://www.innovaccess.eu/vip4sme-project.
Том
приликом представила је кључне поруке: 1) за МСП
– Додај вредност својој привредној активности ,
инвестирај у интелектуалну својину; 2) за
институције за подршку привреди – Помози
привредном расту својих чланова, понуди им високо
вредновану услугу интелектуалне својине; 3) за ЕУ
мрежу и институције: Хајде да удруженим снагама
оснажимо европска МСП да боље користе свој
интелектуалну својину.
На крају дана путем вебекса (интернета)
састанку се придружио и Wawrinka Perschke из ЕC
DG Growth који је подвукао да Европска комисија
чврсто стоји иза става да треба подржати МСП кроз
пакете подршке у области интелектуалне својине.
Дао је рефренцу на “IP for SMEs package” Европске
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комисије који укључује: мере подршке подизању
свести МС о интелектуалној својини, пилот на нивоу
ЕУ услуге Дијагностике интелектуалне својине,
пилот кофинансирања иновативних МСП у добијању
Европског патента, онлајн алат за лиценцирање
патента, охрабривање осигурања интелектуалне
својине и вредновање интелектуалне својине, развој
мреже на нивоу ЕУ медијације и арбитраже у
области интелектуалне својине.
Обука за извођење услуга
Други дан био је посвећен представљању
појединих алата од којих је већина већ развијена у
оквиру претходних пројеката појединих институција
или у оквиру конзорцијума. На руководиоцима
радног пакета WP1, на основу анализе националних
статуса партнера предложено је 10 алата за
имплементацију ка МСП сектору и сваком од њих је
посвећено по 10-15 минута времена.
Представник Завода Данске Кристен Скот,
представила је алате развијене од стране овог завода:
IP Market Place; IP Response; Cost/benefit Guide. IP
Market place је место у виртуелном свету где се
сусрећу продавац и купац пре свега патента, а затим
и индустријког дизајна и жига. Од 2007. године када
је развијена услуга, до данас, она се константно
унапређује, те је данас саставни део платформе IP
Trade Portal. Завод Републике Србије је на свом сајту
у оквиру пројекта Ипорета имплементирао услугу IP
Resppoonse као онлајн упитник за идентификуацију
стања по питању управљања правима интелектуалне
својине привредних субјеката.
Представник WIPO-а Ms. Altaye Tedla,
руководилац сектора “Distance Learning Program” у
оквиру свог излагања, представила је моделе
основних, напредних, прилагођених
и курсева
мастер нивоа који се организују у оквиру ове
организације. Осврнувши се на WIPO Академију,
истакла је да се WIPO све више окреће услузи еlearning, као и да су у највећем проценту корисници
услуга из Латинске Америке, Азије и Африке.
Представници Венецијанске привредне коморе
представили су тренинг платформу Evlia, која је
развијена у оквиру истоименог пројекта у оквиру ЕУ
Програма транснационалне сарадње за југоисточну
Европу (Програм SЕЕ). Завод је у сарадњи са
Привредном комором Београда, која је била тада
једини партнер из Србије, учествовао на овом
пројекту
у
извођењу
услуге
Вредновање
интелектуалне својине по методологији пројекта са
другим експертима на пројекту. У сваком случају,
коришћењем ове платформе могу се установити
методологија
и
параметри
за
вредновање
иновативних идеја, које би се касније користиле
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приликом доношења одлука о финансирању истих од
стране банака, институција, фондова и/или других
алтернативних извора финансирања МСП. Имајући у
виду да су ово почеле да користе банке у Италији,
ово је леп пример значаја иновативности, односно
интелектуалне својине за оцену привредног
потенција МСП од стране банкарског сектора.
Вредновање је квалитативног карактера.
Представник организације Scottish Enterprise
(јавне агенције за економски развој шкотског
низоземља, која иначе покрива 95% индустрије)
представио је два веома занимљива алата: Intellectual
Assets Audit & Register и IA Risk Register. За Завод,
односно Центар за едукацију и информисање би
могао да буде применљив Intellectual Assets Register.
То је заправо један Excel фајл у који МСП уносе шта
све поседују од интелектуалне својине (пријаве за
признање права, регистрована права, лиценце,
нерегистрована права ИС, итд). Центар за едукацију
и информисање би пружао помоћ МСП како да
унесу, односно шта се све сматра правима
интелектуалне својине. Ово посебно из разлога што
се у оквиру Дијагностике интелектулне својине све
то већ идентификује. Путем овог алата, МСП би
имала сопствену базу интелектулне својине, коју је
потребно ажурирати с времена на време. МСП то
може бити и једноставан подсетник за уплату такси и
сл.
Представнице Завода за интелектуалну својину
Француске INPI, представиле су IP Mind Map и IP
Prediagnosis. IP Mind Map је услуга коју пружа овај
Завод МСП која имају основна знања о
интелектуалној својини и њеном коришћењу, као и
да спроводе или планирају почетак иновативног
пројекта. Услуга се заснова на практичном примеру
односа интелектуалне својине и иновација и одвија
се између МСП и тренера помоћу PowerPoint
презентације, тзв. "Comment pages“ и документа који
се припреми за МСП и дистрибуира за време обуке.
IP Prediagnosis је услуга коју већ спроводи Центар за
едукацију и информисање.
Discover IP је услуга коју пружа Завод Аустрије
и у основи то је IP Prediagnosis, прилагођена
потребама аустријске привреде. О овој услузи је
говорио представник овог завода. Иначе, Центар за
едукацију и информисање је имао прилику да се
детљно упозна и са аустријским начином спровођења
ове услуге и много је приближнија услуга
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аустријском моделу који обухвата детаљније
информације у вези са пословањем привредног
субјекта.
Представник Естоније приказао је услуге: IP
valuation; IP calculator; IP Finance. Ово су веома
корисне услуге, које захтевају пре свега економску
експертизу, као и тимски мултидисциплинарни рад.
Занимљиво у вези са овим услугама што је
представник Естоније напоменуо, да су коришћена
два
постојећа
стандарда
за
вредновање:
DIN77100:2011 „Patent valuation – General principles
for monetary patent valuation“ ISO 10668:2010 „Brand
valuation ‐Requirements for monetary brand valuation”.
Након представљања алата настављена је
дискусија о конкретним питањима у вези са
извођењем активности, праћењу резултата итд. Како
поједини партнери нису учествовали на претходном
пројекту, тражило се од партнера да ажурирају сајт
Innovaccess са подацима о својим институцијама и
партнерима у земљи и да се финансијски и извештај
о активностима пошаљу до 20. јануара 2017. године.
За оне који немају право на трошкове особља
(Србија, Хрватска и Велика Британија) дате су
инструкције да своје тајм шитове пошаљу иако
немају релевантност за буџет али оправдавају време
проведено на пројектним активностима.
Иако инструкције за извођење активности по
представљеним алатима нису биле најјасније свим
учесницима скупа, остављена је могућност да се
детаљнији тренинг изведе уз помоћ вебинара што ће
бити и искључиви начин јер у буџету пројекта нису
предвиђена средства за обуке већ пре свега за крајње
акције према привредним субјектима тј. према МСП.
За учеснике из Завода је састанак био веома
користан јер бројне консултације које се већ поред
услуге Дијагностике интелектуалне својине од
стране Центра за едукацију и информисање изводе за
МСП могу да се уобличе у одређену форму и
спроведу кроз неке од предложених алата. То би
било и проширење обима услуга Завода за МСП уз
додатне напоре чланова Центра.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊЕГ САСТАНКА КОРИСНИКА EPOQUENET-а
Хаг, 29. и 30. новембар 2016. године
Борјан Поповић, виши саветник Одсека за информациони систем
Милан Миљевић, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику
У Европском заводу за патенте у Хагу, 29. и 30.
новембра 2016. године, одржан је редовни годишњи
састанак корисника EpoqueNet-а.Састанци се
одржавају са циљем да се корисницима EpoqueNet-а
представе новине, као и да се размене искуства и
истакну проблеми који настају у раду са овим
системом.
Састанку су поред представника Европског
завода за патенте (више различитих одељења)
присуствовали и представници из 24 национална
завода држава Европе уговорница КЕП-а и заводи
који су ван ЕПО система (Кина, Аустралије, Бразил,
Малезије, Мексико, Мароко, ЕАПО (Eurasian Patent
Office)).
Завод за интелектуалну својину Републике
Србије представљали су Борјан Поповић, виши
саветник у Одсеку за информациони систем и Милан
Миљевић, патентни испитивач у Одељењу за
машинство, електротехнику и општу технику.
Након уводне речи коју је имао Carlo Pandolfi,
Director, European Co-operation, European Patent
Office (EPO), прешло се на радни део семинара.
У излагању EPOQUE status update, Domenico
Golzio, Director, Search & Knowledge, EPO и Bernard
Delporte, су говорили о текућим параметрима у
експлоатацији овог софтвера који се тичу обима
података, еволуцији у садржају база података, брзине
рада, подршке од тренутка када се прешло на Linux и
на нови концепт базе података (logical databases).
Ажурирање базе је брже него раније, време
претраживања је скраћено три пута, у просеку.
Најављен је ново издање софтвера 5.20 и нови export
viewer.
Stephane
Rey-Coquais,
Manager,
Service
Management & Adaptation, EPO у предавању Data
processing at the EPO обрадио тему која се односи на
оперативну обраду података који се достављају
ЕПО-у, обрађују и припремају за разне врсте
претраживања.
Истакнута
је
важност
стандардизације и квалитета података који пристижу
у ЕПО на обраду. Ради се о 100.000 нових или
података за ажурирање који се дневно уносе у
систем, што је око 20 милиона годишње (prior-art
documents). Процена је да ће се годишње повећавати
за 25%, поготову када се узму у обзир нови
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документи земаља Азије.
Тачка дневног реда NPO’s presentation се
састојала од презентација националних завода.
Госпођа Tanja Häusermann-Güntzel из Danish Patent
and Trademark Office (DKPTO) је презентирала своја
искуства у коришћењу софтвера, са посебним
освртом на export функцију (добијање ХМЛ-а).
Ian Wood, Director, Service Integration and
Management, EPO, National Office Support је, као
руководилац оперативне подршке EPOQUE Net
софтверу, изнео квантитативне и квалитативне
податке о његовој експлоатацији у последњих 12
месеци. 47 земаља света га користи, две верзије су
издате у овом периоду (4.10 и 4.50), планирана је
нова верзија 5.20, са побољшањима и новим
опцијама. Она ће бити доступна за кориснике током
периода фебруар-април 2017.
У излагању CPC in 2016, Frédéric Lequeux,
Team Manager, Classification and Documentation,
EPO, је говорио о CPC класификацији са становишта
броја земаља који тако класификују (7 земаља),
обуке, мерама које подижу квалитет, издањима у
2016 и плановима за 2017 и даљу будућност.
EPOQUE Net training Nikolaos Chardalias, IT
Expert, European and International Co-operation, EPO
– у овом предавању је говорено о обукама за
EPOQUE Net софтвер (нивои обуке, модалитети –
online обуке и обуке у ЕПО академији, шта је рађено
у 2016. и понуда за 2017. годину.
Domenico Golzio, Director, Search & Knowledge,
EP, је у излагању The future of search at EPO упознао
присутне са тренутним стањем коришћења и
особинама АНСЕРА алата за претраживање,
препарацијама (pre-search algorithms) и даљим
развојем, пројектом EPOQUE 2.0 (а project currently
in progress to integrate all functionalities offered by
existing search tools at EPO and extending them by NPL
functions & other search logics and bringing all this
together in one single optimized GUI), и новим
технологијама за претраживање као што је
семантичко претраживање. Показао је неколико
карактеристичних примера.
Preparations, Marc Adriaenssens, Administrator,
Requirements Engineering – Solution Design, EPO. У
овом предавању је говорено о прављењу

ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2017/3
Supplement 2017/3
једноставних скрипти (процедура) које аутоматизују
акције испитивача које се понављају. Могу се писати
и у ЈАВА програмском језику, РЕХХ језику и као
EPOQUE скрипте; могу бити јавне (public, сложеније
које праве искусни испитивачи за групну употребу)
или приватне скрипте (испитивач их прави за себе).
Говорено је и о БСФ оквиру за развој као интерфејсу
између EPOQUE језика и ЈАВА апликације.
У излагању, The Logical Databases, Bernard
Delporte, Search & Knowledge, EPO је говори о
концепту логичких база података које користи
EPOQUE Net. То су виртуелне базе, има их 3, које се
састоје од физичких база података повезаних
одређеним кључним атрибутима (РИД – референтни
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идентификатор везан за Patent Application Number и
конзистентно коришћен над скупом физичких база
података).
У наставку састанка радило се у две радни
групе. Једна се бавила темом Epoque Net Viewer
Export – омогућава експортовање података у ХМЛ
форми како би се могли користити у другим
апликацијама. Друга група је, кроз дискусију,
разматрала проблеме техничке природе (инсталација
софтвера, конфигурација, пријава проблема и
решавање инцидената). Обе групе су имале за тему и
једну и другу област.
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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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