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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
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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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ПАТЕНТИ / Patents
Meђународни кодови за идентификацију
библиогр. података o патентима - WIPO - St. 9

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

Апстракт или патентни захтев
Број основне пријаве (или патента) за који се подноси
допунска пријава

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
present document is an addition
Number of the earlier application from which the present
document has been divided out
Number of the basic patent for an SPC

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на
територији Републике Србије
Време трајања или датум престанка важења сертификата
о додатној заштити
Назив производа

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of the European patent application
Date and number of publication of the granted European
patent

ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A41D 25/00 (2006.01)
(11) 2015/0870 А1
(21) P-2015/0870
(22) 23.12.2015.
(54) VIŠESLOJNA LEPTIR MAŠNA
(71) SADŽAKOV, Milana, Stevana Sremca 19,
21000 Novi Sad, RS; MARINKOVIĆ,
Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 Novi Sad, RS
(72) SADŽAKOV, Milana, Stevana Sremca 19,
21000 Novi Sad, RS; MARINKOVIĆ,
Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 Novi Sad, RS
(57) Višeslojna leptir mašna napravljena od providnog
materijala ima za novost osobinu višeslojnosti sa
izmenjivim unutrašnjim slojem (102), providnim
spoljašnjim slojevima (101,103) i zaobljenim
unutrašnjim i spoljašnjim uglovima (200,201). Osobina
višeslojnosti se ogleda u tri sloja (101,102,103) istih
dimenzija i oblika. Providni spoljašnji slojevi (101,103)
su najčešće napravljeni od pleksiglasa, a izmenjiv
unutrašnji sloj (102) je promenljive boje, teksture (105) i
materijala (npr. krzno, koža, keper, papir i slično). Sva
tri sloja (101,102,103) su spojena vijcima u krajnjim
dijagonalnim tačkama (104).

(54) MULTILAYER TIE BOW
(57) Multilayer bowtie made of transparent materials has
for a novelty multiple layers with interchangeable inner
layer (102), a transparent outer layers (101,103) and
rounded inner and outer corners (200,201). The
multilayeredness as a property is reflected through three
layers (101,102,103) that are of the same size and shape.
Transparent outer layers (101,103) are usually made of
material like plexiglas and interchangeable inner layer
(102) has been variable in the context of color, texture
(105) and material (e.g. fur, leather, twill, paper, etc.).
All three layers (101,102,103) are connected with screws
in the end diagonal points (104).

6

(51)

A61K 35/74 (2006.01)
(11) 2015/0852 А1
A23L 1/30 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
(21) P-2015/0852
(22) 17.12.2015.
(54) NOVA PROBIOTIČKA STARTER KULTURA
ZA HUMANU I ANIMALNU PRIMENU
(71) VETERINARSKA STANICA "KOKER" DOO,
Branka Radičevića 7, 22244 Adaševci, RS; INSTITUT
ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO
INŽENJERSTVO, UNIVERZITET U BEOGRADU,
Vojvode Stepe 444a, P. Fah 20, 11010 Beograd, RS
(72) GOLIĆ, Nataša, Vojvode Stepe 444a, P. Fah 20,
11010 Beograd, RS; TERZIĆ-VIDOJEVIĆ, Amarela,
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju, Institut za
molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Vojvode
Stepe 444a, P. Fah 20, 11010 Beograd, RS; VELJOVIĆ,
Katarina, Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju,
Institut za molekularnu genetiku i genetičko
inženjerstvo, Vojvode Stepe 444a, P. Fah 20,
11010 Beograd, RS; MRVALJEVIĆ, Igor, Veterinarska
stanica "Koker", D.O.O. Adaševci, Branka Radičevića 7,
22244 Adaševci, RS
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Knez Mihailova 1-3,
11000 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na novu
probiotičku starter kulturu koja se sastoji od tri
termofilna prirodna izolata bakterija mlečne kiseline
(BMK): Streptococcus thermophilus LMG P-28585
(BGVLJl-44), Lactobacillusfermentum LMG P-28583
(BGHI14) i Lactobacillus helveticus LMG P-24226
(BGRA43), u specifičnim odnosima. Starter kultura
prema predmetnom pronalasku ispoljava proteolitičku i
antimikrobnu aktivnost, kao i imunomodulatorno
dejstvo. Odnosi se i na njenu upotrebu u prevenciji i/ili
tretiranju intestinalnih infekcija kod sisara, odnosno ljudi
i životinja i upotrebu kao imunomodulator.
(54) NEW PROBIOTIC STARTER CULTURE FOR
HUMAN AND ANIMAL USE
(57) The subject invention relates to the new starter
probiotic culture that is composed of three thermophilic
lactic acid bacteria (LAB) natural isolates: Streptococcus
thermophilus
LMG
P-28585
(BGVLJ1-44),
Lactobacillus fermentum LMG P-28583 (BGHI14) and
Lactobacillus helveticus LMG P-24226 (BGRA43), in
specific ratios. The starter culture of the subject
ЗИС / RS / IPO
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invention exhibits proteolytic and antimicrobial activity,
as well as immunomodulatory effect. Moreover, it
relates to the use thereof in prevention and/or treatment
of intestinal infections in mammals, namely humans and
animals, and as an immunomodulator.
C08F 220/00 (2006.01)
(11) 2016/1134 А1
C08F 2/04 (2006.01)
C08F 2/10 (2006.01)
C08F 2/16 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/56 (2006.01)
C08L 33/26 (2006.01)
(21) P-2016/1134
(22) 15.12.2016.
(54) POSTUPAK SINTEZE SUPERAPSORBUJUĆIH
HIDROGELOVA OSETLJIVIH NA PROMENE
TEMPERATURE I pH VREDNOSTI
(71) TEHNOLOŠKI FAKULTET, UNIVERZITET U
NIŠU, Bulevar oslobođenja 124, 16000 Leskovac, RS
(72) ILIĆ-STOJANOVIĆ, Snežana, Đermanovićeva 9,
16000 Leskovac, RS; NIKOLIĆ, Ljubiša, Maršala Tita
23, 16231 Turekovac, RS; ZDRAVKOVIĆ, Aleksandar,
Vojvode Bojovića 4, 16000 Leskovac, RS; NIKOLIĆ,
Vesna, Maršala Tita 23, 16231 Turekovac, RS
(57) Pronalazak se odnosi na postupak dobijanja
superapsorbujućih hidrogelova osetljivih na promene
temperature i pH vrednosti na bazi N-izopropilakrilamida i
akrilne kiseline. Sinteza komonomera je izvedena metodom
radikalne polimerizacije u prisustvu adekvatnih umreživača,
inicijatora i rastvarača. Strukturna karakterizacija hidrogelova
poli(N-izopropiIakrilamid-ko-akrilna kiselina) izvedena je
primenom metoda infracrvene spektroskopije (FTIR),
skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i difrakcije Xzraka (XRD). Ponašanje hidrogelova pri bubrenju je ispitano
u zavisnosti od pH vrednosti fluida (2,2-9,1) i temperature u
opsegu 20-80°C. Hidrogelovi nakon liofilizacije brže bubre i
postižu veći kapacitet apsorpcije okolnog fluida. Sintetisani
hidrogelovi poli(N-izopropilakrilamid-ko-akrilna kiselina)
mogu se primeniti kao superapsorbujući materijali.

А
to 9.1) and temperatures in range 20-80°C of the
surrounding fluid. The hydrogels after lyophilization
swell faster and achieve a higher absorption сарасitу of
the
surrounding
fluid.
Obtained
poly(Nisopropylacrylamide-co-acrylic acid) hydrogels can be
applied as superapsorbing materials.

(51)

(51)

G06K 7/00 (2006.01)
(11) 2015/0856 А1
G06F 17/00 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
H04L 29/08 (2006.01)
(21) P-2015/0856
(22) 18.12.2015.
(54) POSTUPAK INFORMACIONOG
USLUŽIVANJA NA OSNOVU PRIMLJENOG DTV
PROGRAMSKOG SADRŽAJA
(71) TRPOVSKI, Željen, dr, Dositeja Obradovića 28,
21205 Sremski Karlovci, RS
(72) TRPOVSKI, Željen, dr, Dositeja Obradovića 28,
21205 Sremski Karlovci, RS
(57) Поступак информационог услуживања на
основу примљеног ДТВ програмског садржаја има за
новост да се на процесору (315) персоналног
комуникационог уређаја (310) декодују информације
матричног кода и адреса одговарајуће интернет
странице се преузима захваљујући очитаном
матричном коду, а потом се активира специфични
тип информационе услуге. Циљ проналаска јесте
активирање мобилне апликације на персоналном
комуникационом уређају (310) којом се активира
специфична услуга. Помоћу поступка описаног
проналаска, кориснику је омогућен ефикасан начин
прибављања садржаја, информисање и обављање
услужних радњи путем синхронизације са
персоналним комуникационим уређајем (310), на
пример
креирање
подсетника
у
календару
персоналног комуникационог уређаја (310) за
одређену ТВ емисију.

(54) PROCEDURE FOR SYNTHESIS OF
SUPERAPSORBING TEMPERATURE AND pH
SENSITIVE HYDROGELS
(57) The invention relates to a method for obtaining
superapsorbing hydrogels sensitive to temperature and
pH changes on basis of N-isopropylacrylamide and
acrylic acid. Synthesis of co-monomers was carried out
by free radical polymerization method in presence of
appropriate crosslinker agents, initiators and solvents.
Structural
characterization
of
the
poly(Nisopropylacrylamide-co-acrylic acid) hydrogel was
performed using the infrared spectroscopy (FTIR),
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray
diffraction (XRD) methods. The swelling behavior of
hydrogels was examined depending on the pH value (2.2
ЗИС / RS / IPO
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(54) A METHOD FOR INFORMATION SERVING
BASED ON RECEIVED DTV PROGRAM CONTENT
(57) A method for information serving based on received
DTV program content has a novelty in that the
information from the matrix code is decoded on the
processor (315) of the personal communication device
(310), and the address of the web page is downloaded
based on the scanned matrix code, followed by the
activation of a specific type of information service. The
aim of the invention is activation of the mobile
application on the personal communication device (310),
which activates a specific service. Using the method of
the described invention, the user is provided with an
efficient way of content obtaining, informing and
performing service activities through synchronization
with the personal communication device (310), for
example reminder creation in the calendar of the
personal communication device (310) for a specific TV
show.
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01B 29/06 (2006.01)
(11) 55628 B1
(21) P-2017/0075
(22) 04.11.2013.
(30) DK 26.11.2012. 201270733
(86) WO 04.11.2013. PCT/DK2013/050354
(87) WO 30.05.2014. WO 2014/079449
(96) 04.11.2013. 13789160.2
(97) 21.12.2016. EP2922382 B 2016/51 EN
(54) UREĐAJ ZA OBRADU STRNJIKE I
NJEGOVO IZVOĐENJE SA SKLOPOM ZA
APSORBOVANJE VIBRACIJA
A DEVICE FOR STUBBLE TREATMENT AND A
VIBRATION-ABSORBING ARRANGEMENT THEREOF
(73) DAL-BO A/S, Bindeballevej 69, 7183 Randbøl, DK
(72) NIELSEN, Richard Fabrin, Hovvej 1, Fouslet, 6580
Vamdrup, DK
(74) MIJATOVIĆ, Živko & PARTNERS, Studentski trg 4,
11000 Beograd
(51) A01J 11/10
A01J 11/00
A23C 13/00
(21) P-2014/0076

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 55625 B1

(22) 14.02.2014.
(43) 31.08.2015.
(54) UREĐAJ ZA PROIZVODNJU SKORUPAKAJMAKA
DEVICE FOR PRODUCING CREAM-KAYMAK
(73) MARKOVIĆ, Dušan, Gundulićev venac 34,
11000 Beograd, RS; MAĆEJ, Ognjen, dr.,
Jurija Gagarina 108, 11070 Novi Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ, Dušan, Gundulićev venac 34,
11000 Beograd, RS; MAĆEJ, Ognjen, dr.,
Jurija Gagarina 108, 11070 Novi Beograd, RS
(51) A01N 43/00 (2006.01)
(11) 55655 B1
A01N 31/02 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01N 43/60 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/02 (2006.01)
A01N 49/00 (2006.01)
A61K 31/231 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/4155 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) P-2017/0118
(22) 01.04.2011.
(30) US 02.04.2010. 320559 P
(86) WO 01.04.2011. PCT/US2011/030930
(87) WO 06.10.2011. WO 2011/123773
(96) 01.04.2011. 11714200.0
(97) 14.12.2016. EP2552201 B 2016/50 EN
ЗИС / RS / IPO

(54) PARAZITICIDNE KOMPOZICIJE KOJE
SADRŽE VIŠESTRUKA AKTIVNA SREDSTVA,
POSTUPCI I NJIHOVE UPOTREBE
PARASITICIDAL COMPOSITIONS COMPRISING
MULTIPLE ACTIVE AGENTS, METHODS AND
USES THEREOF
(73) MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard,
Bldg. 500, Duluth, GA 30096, US
(72) ROSENTEL, Jr., Joseph, K., 10675 Branham Fields
Road, Johns Creek GA 30097, US; TEJWANI, Monica,
47 Putnam Road, Monmouth Junction NJ 08852, US;
DAS-NANDY, Arima, 243 Washington Crossing
Pennington Road, Titusville NJ 08560, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01N 63/00 (2006.01)
(11) 55608 B1
A01P 5/00
(2006.01)
C12N 1/20
(2006.01)
C12R 1/10
(2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
(21) P-2017/0055
(22) 09.08.2011.
(30) EP 10.08.2010. 10172373
(86) WO 09.08.2011. PCT/EP2011/063685
(87) WO 16.02.2012. WO 2012/020014
(96) 09.08.2011. 11740944.1
(97) 02.11.2016. EP2603086 B 2016/44 EN
(54) NEMATOCIDALNA KOMPOZICIJA KOJA
SADRŽI BACILLUS SUBTILIS I BACILLUS
LICHENIFORMIS
NEMATOCIDAL COMPOSITION COMPRISING
BACILLUS SUBTILIS AND BACILLUS
LICHENIFORMIS
(73) CHR. HANSEN A/S, Boege Allé 10-12,
2970 Hoersholm, DK
(72) ALESSANDRI, Abilio, Rua Antonieta, Flocco
Costa 71, Paulínia, 13140-000 Sao Paulo, BR; KNAP,
Inge, Graabynkevej 16, DK-2700 Broenshoej, DK;
SEKITO DE FREITAS ZAMBELLI, Luciana, Rua Rio
Araguaia 200, Terras de Santa Rosa II, Salto, 13328-056
Sao Paulo, BR
(74) POPOVIĆ, M. Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A01P 7/02
(2006.01)
(11) 55638 B1
A01N 51/00 (2006.01)
A01N 53/00 (2006.01)
A01P 7/04
(2006.01)
(21) P-2017/0085
(22) 26.02.2014.
(30) SI 27.02.2013. 201300041
(86) WO 26.02.2014. PCT/EP2014/053696
(87) WO 04.09.2014. WO 2014/131786
(96) 26.02.2014. 14706617.9
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B
(97) 16.11.2016. EP2931041 B 2016/46 EN
(54) VETERINARSKA KOMPOZICIJA ZA
DERMALNU PRIMENU
VETERINARY COMPOSITION FOR DERMAL
APPLICATION
(73) KRKA, D.D., NOVO MESTO, Smarjeska cesta 6,
8501 Novo mesto, SI
(72) LESKOVAR, Denise, Ugovec 9A, 2317 Oplotnica,
SI; URSIC, Darko, Banija 50, 1292 Ig, SI; KOLENC,
Ivanka, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto, SI
(74) MIJATOVIĆ, Živko & PARTNERS, Studentski trg 4,
11000 Beograd
(51) A23J 3/16
(2006.01)
(11) 55642 B1
(21) P-2017/0090
(22) 09.05.2012.
(30) US 17.05.2011. 201113067201
(86) WO 09.05.2012. PCT/CA2012/000443
(87) WO 22.11.2012. WO 2012/155242
(96) 09.05.2012. 12786190.4
(97) 26.10.2016. EP2709464 B 2016/43 EN
(54) DOBIJANJE IZOLATA PROTEINA SOJE
EKSTRAKCIJOM SA KALCIJUM HLORIDOM
('S703 CIP')
PREPARATION OF SOY PROTEIN ISOLATE USING
CALCIUM CHLORIDE EXTRACTION ("S703 CIP")
(73) BURCON NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388
Waller Avenue, Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA
(72) SEGALL, Kevin, I., 31 Dunbar Crescent,
Winnipeg, Manitoba R3P 0W6, CA; SCHWEIZER,
Martin, 7 Birch Point Place, Winnipeg, Manitoba R3Y
0G1, CA; GREEN, Brent, E., 24 Poplarwood Drive, Box
603, Warren, Manitoba R0C 3E0, CA; MEDINA, Sarah,
315 Wildwood Park, Winnipeg, Manitoba R3T 0E5, CA;
GOSNELL, Brandy, 118 Arden Avenue, Winnipeg,
Manitoba R2M 2K2, CA
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61B 6/00
(2006.01)
(11) 55597 B1
H05G 1/02
(2006.01)
(21) P-2017/0038
(22) 04.07.2013.
(86) WO 04.07.2013. PCT/ES2013/070473
(87) WO 08.01.2015. WO 2015/001144
(96) 04.07.2013. 13883846.1
(97) 19.10.2016. EP2859849 B 2016/42 EN
(54) POKRETNI RENTGEN UREĐAJ SA
TELESKOPSKIM STUBOM
MOBILE X-RAY DEVICE COMPRISING A
TELESCOPIC COLUMN
(73) SOCIEDAD ESPANOLA DE
ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A., Pelaya, 9,
Pol. Ind. Rio de Janeiro, 28110 Algete, ES
(72) MORENO VALLEJO, Ildefonso, C/. Pelaya 9-13,
Pol. Ind. Río de Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), ES;
SANZ PARREÑO, Diego, C/. Pelaya 9-13, Pol. Ind. Río

10

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
de Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), ES; GARCÍA
ALONSO, Angel, C/. Pelaya 9-13, Pol. Ind. Río de
Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), ES; FERNÁNDEZ
JUAREZ, Javier, C/. Pelaya 9-13, Pol. Ind. Río de
Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), ES; CAUSAPÉ
RODRÍGUEZ, Andrés, C/. Pelaya 9-13, Pol. Ind. Río de
Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), ES
(74) MIJATOVIĆ Živko AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61F 2/04
(2006.01)
(11) 55619 B1
(21) P-2017/0067
(22) 10.10.2013.
(30) IT 16.10.2012. MI20121743
(86) WO 10.10.2013. PCT/IB2013/059254
(87) WO 24.04.2014. WO 2014/060911
(96) 10.10.2013. 13812099.3
(97) 30.11.2016. EP2908771 B 2016/48 EN
(54) ORTOTOPNA ENDOPROTEZA-VEŠTAČKA
BEŠIKA
ORTHOTOPIC ARTIFICIAL BLADDER
ENDOPROSTHESIS
(73) SAMBUSSETI, Antonio, Via San Predengo, 13,
26100 Cremona, IT; CANCARINI, Gianni, Via Corfù
53, 25124 Brescia, IT
(72) SAMBUSSETI, Antonio, Via San Predengo, 13,
26100 Cremona, IT; CANCARINI, Gianni, Via Corfù
53, 25124 Brescia, IT
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) A61H 1/00
(21) P-2014/0615

(2006.01)

(11) 55626 B1
(22) 10.11.2014.
(43) 30.06.2016.
(54) MEHANIČKI FIZIOTERAPEUT SA
STIMULATOROM
MECHANICAL PHYSIOTHERAPIST WITH
STIMULATOR
(73) NEDOVIĆ, Avra, Branko, , 32215 Gornja Trepča, RS
(72) NEDOVIĆ, Avra, Branko, , 32215 Gornja Trepča, RS
(51) A61K 8/19
(2006.01)
(11) 55604 B1
A61K 8/21
(2006.01)
A61K 8/27
(2006.01)
A61K 8/34
(2006.01)
A61K 8/44
(2006.01)
A61K 8/66
(2006.01)
A61K 8/67
(2006.01)
A61K 8/97
(2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
(21) P-2017/0050
(22) 22.03.2011.
(30) GB 01.07.2010. 201011074
(86) WO 22.03.2011. PCT/GB2011/000399
(87) WO 05.01.2012. WO 2012/001337
(96) 22.03.2011. 11711963.6
(97) 26.10.2016. EP2588067 B 2016/43 EN
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(54) KOMPOZICIJA ZA ZDRAVLJE ZUBA
COMPOSITION FOR DENTAL HEALTH
(73) TAYLOR, Robert, Peter, 1 Blomfield Road, Little
Venice, London W9 1AH, GB; LALVANI, Tej, 10
Welbeck Street, London W1G 9YA, GB;
SHELATKAR, Rohit, 35 Abinger Mews, Maida Vale,
London W9 3SP, GB
(72) TAYLOR, Robert, Peter, 1 Blomfield Road, Little
Venice, London W9 1AH, GB; LALVANI, Tej, 10
Welbeck Street, London W1G 9YA, GB;
SHELATKAR, Rohit, 35 Abinger Mews, Maida Vale,
London W9 3SP, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 55643 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 31/423 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/14 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61P 21/00 (2006.01)
(21) P-2017/0092
(22) 10.05.2013.
(30) GB 10.05.2012. 201208178
(86) WO 10.05.2013. PCT/EP2013/059730
(87) WO 14.11.2013. WO 2013/167737
(96) 10.05.2013. 13726699.5
(97) 23.11.2016. EP2846774 B 2016/47 EN
(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA ZA
LEČENJE DUCHENNE MIŠIĆNE DISTROFIJE
PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR THE
TREATMENT OF DUCHENNE MUSCULAR
DYSTROPHY
(73) SUMMIT (OXFORD) LIMITED, 85b Park, Park
Drive, Milton, Abingdon, OX14 4RY, GB
(72) TINSLEY, Jonathon, Mark, 85b Park Drive, Milton
Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY, GB;
ROBINSON, Neil, Sycamore House, 84 Aylesbury
Road, Bierton, Aylesbury Bucks, HP22 5DL, GB
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 9/16
(2006.01)
(11) 55591 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/19
(2006.01)
A61K 38/09 (2006.01)
(21) P-2017/0032
(22) 06.06.2008.
(30) EP 06.06.2007. 07109767
WO 27.10.2007. PCT/IB2007/054372
(86) WO 06.06.2008. PCT/IB2008/052241
(87) WO 11.12.2008. WO 2008/149320
(96) 06.06.2008. 08763237.8
(97) 14.12.2016. EP2164467 B 2016/50 EN
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(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA SA
SPORIM OSLOBAĐANJEM PRIPREMLJENA OD
MIKROČESTICA
SLOW RELEASE PHARMACEUTICAL
COMPOSITION MADE OF MICROPARTICLES
(73) DEBIOPHARM RESEARCH &
MANUFACTURING SA., Rue de Levant 146, 1920
Martigny, CH
(72) DUCREY, Bertrand, Av. des Neuvilles 16, 1920
Martigny, CH; GARROUSTE, Patrick, Rue de
l'Autoroute 54A, 1907 Saxon, CH; CURDY, Catherine,
Muesmattweg 18, 4123 Allschwil, CH; BARDET,
Marie-Anne, Route de Very 2, 1613 Maracon, CH;
PORCHET, Hervé, ch. du Midi 6, 1053 Cugy, CH;
LUNDSTROM, Eija, 4, Rue des Remparts, 1095 Lutry,
CH; HEIMGARTNER, Frédéric, Rue des Sugiez 16,
2074 Marin-Epagnier, CH
(74) ŽIVKOVIĆ Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 55588 B1
A61K 9/24
(2006.01)
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
(21) P-2017/0029
(22) 01.10.2010.
(30) EP 02.10.2009. 09172081
(86) WO 01.10.2010. PCT/EP2010/064619
(87) WO 07.04.2011. WO 2011/039337
(96) 01.10.2010. 10759923.5
(97) 14.12.2016. EP2482806 B 2016/50 EN
(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA,
FARMACEUTSKI DOZNI OBLIK, POSTUPAK ZA
NJIHOVO DOBIJANJE, POSTUPCI LEČENJA I
NJIHOVA PRIMENA
PHARMACEUTICAL COMPOSITION,
PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM, PROCESS
FOR THEIR PREPARATION, METHODS FOR
TREATING AND USES THEREOF
(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(72) SCHNEIDER, Peter, Boehringer Ingelheim GmbH,
Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am
Rhein, DE; EISENREICH, Wolfram, Boehringer
Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173,
55216 Ingelheim am Rhein, DE; PEARNCHOB,
Nantharat, Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate
Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd
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(51) A61K 31/197 (2006.01)
(11) 55585 B1
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 31/215 (2006.01)
A61K 31/428 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2017/0026
(22) 21.11.2007.
(30) US 22.11.2006. 860733 P
US 02.11.2007. 1567
(86) WO 21.11.2007. PCT/US2007/024311
(87) WO 05.06.2008. WO 2008/066750
(96) 21.11.2007. 07862184.4
(97) 26.10.2016. EP2083811 B 2016/43 EN
(54) POSTUPCI ZA LEČENJE DAUNOVOG
SINDROMA, KRHKOG X SINDROMA I
AUTIZMA
METHODS OF TREATING DOWN'S SYNDROME,
FRAGILE X SYNDROME AND AUTISM
(73) CLINICAL RESEARCH ASSOCIATES, LLC.,
160 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10010, US
(72) CARPENTER, Randall, L., 48 Appleton Street,
Boston, MA 02116, US; ROBERTS, Kathryn, 115
Myren Street, Fairfield, CT 06824, US; BEAR, Mark, F.,
308 Shawmut Avenue, No. 4, Boston MA 02118, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070, 11070 Novi Beograd
(51) A61K 31/351 (2006.01)
(11) 55620 B1
A61P 9/00
(2006.01)
(21) P-2017/0070
(22) 01.03.2011.
(30) US 02.03.2010. 309592 P
(86) WO 01.03.2011. PCT/US2011/026591
(87) WO 09.09.2011. WO 2011/109333
(96) 01.03.2011. 11707324.7
(97) 26.10.2016. EP2542236 B 2016/43 EN
(54) KOMBINACIJA KOJA SADRŽI DERIVATE 6BENZILFENIL-2-SUMPORTETRAHIDROPIRAN-3,4,5-TRIOLA KAO
INHIBITORE NATRIJUM GLUKOZNIH
KOTRANSPORTERA 1 I 2 ZA UPOTREBU KOD
DIJABETIČNIH PACIJENATA
COMBINATIONS COMPRISING 6-BENZYLPHENYL-2SULFURTERAHYDROPYRAN-3,4,5-TRIOL
DERIVATIVES AS INHIBITORS OF SODIUM GLUCOSE COTRANSPORTERS 1 AND 2 FOR USE
IN DIABETIC PATIENTS
(73) LEXICON PHARMACEUTICALS, INC., 8800
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 77381, US
(72) BROWN, Philip, Manton, 3554 Rosedale Ave,
Dallas TX 75205, US; FREIMAN, Joel, Philip, 27
Mistflower Place, The Woodlands Texas 77381, US;
POWELL, David, Reed, 5327 Stillbrooke Road,
Houston Texas 77096, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, adv, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd

12

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
(51) A61K 31/351 (2006.01)
(11) 55672 B1
A61K 9/06
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 31/7004 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 36/63 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) P-2017/0111
(22) 13.05.2011.
(30) WO 14.05.2010. PCT/ES2010/070327
(86) WO 13.05.2011. PCT/ES2011/070343
(87) WO 17.11.2011. WO 2011/141611
(96) 13.05.2011. 11743251.8
(97) 02.11.2016. EP2570124 B 2016/44 EN
(54) SUPSTANCE OLEUROPEINA ZA LEČENJE
RANA I ČIREVA KOD STARIJIH LJUDI I/ILI
DIJABETIČARA
OLEUROPEIN COMPOSITIONS FOR HEALING
WOUNDS AND ULCERS IN ELDERLY PEOPLE
AND/OR DIABETICS
(73) SANYRES SUR S. L., C/Cronista Rey Díaz, 2,
14006, 14006 Córdoba, ES; SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD, Avda. de la Constitución 18, 41001, 41001
Sevilla, ES; QUESPER, R&D, S.L., Avda. Conde de
Vallellano, 13, 6°-1, 14004 Madrid, ES
(72) QUESADA, GÓMEZ, José, Manuel, Avda. Conde
de Vallellano 13, 6º-1, E-14004 Córdoba, ES;
SANTIAGO, MORA, Raquel, María, Cuesta de la
Pólvora 19, 4º, 23-L, E-14010 Córdoba, ES; CASADO,
DÍAZ, Antonio, Plaza Mayor 19, E-14650 Bujalance
(Córdoba), ES
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 31/36 (2006.01)
(11) 55663 B1
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
(21) P-2017/0104
(22) 12.06.2007.
(30) FR 13.06.2006. 0605250
(86) WO 12.06.2007. PCT/FR2007/000970
(87) WO 21.12.2007. WO 2007/144501
(96) 12.06.2007. 07788875.8
(97) 09.11.2016. EP2026796 B 2016/45 FR
(54) UPOTREBA INHIBITORA VAZOPEPTIDAZE
ZA TRETIRANJE PLUĆNE ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE
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SZUCS, Stephen, S., 113 Lewisville Road,
Lawrenceville, NJ 08648, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 401/04 (2006.01)
(11) 55581 B1
A61K 31/439 (2006.01)
A61P 7/00
(2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 487/18 (2006.01)
(21) P-2017/0019
(22) 02.08.2013.
(30) US 03.08.2012. 201261679197 P
US 15.03.2013. 201361786992 P
(86) WO 02.08.2013. PCT/US2013/053414
(87) WO 06.02.2014. WO 2014/022766
(96) 02.08.2013. 13747624.8
(97) 12.10.2016. EP2882734 B 2016/41 EN
(54) DIHIDROPIRIDON KAO INHIBITOR
FAKTORA XIA
DIHYDROPYRIDONE AS FACTOR XIA
INHIBITORS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) YANG, Wu, c/o Bristol-Myers Squibb Company,
311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, New
Jersey 08534, US; CORTE, James, R., c/o Bristol-Myers
Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill Road,
Pennington, New Jersey 08534, US; GILLIGAN, Paul,
J., 2629 Pennington Drive, Wilmington, Delaware
19810, US; PINTO, Donald, J.,P., Pinto, c/o BristolMyers Squibb Company, 311 Pennington-Rocky Hill
Road, Pennington, New Jersey 08534, US; EWING,
William, R., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 311
Pennington-Rocky Hill Road, Pennington, New Jersey
08534, US; WANG, Yufeng, c/o Bristol-Myers Squibb
Company, 311 Pennington-Rocky Hill Road,
Pennington, New Jersey 08534, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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(51) C07D 401/12 (2006.01)
(11) 55664 B1
C07D 249/08 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
C07D 417/10 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
(21) P-2017/0105
(22) 02.07.2009.
(30) JP 03.07.2008. 2008174181
(86) WO 02.07.2009. PCT/JP2009/062081
(87) WO 07.01.2010. WO 2010/001946
(96) 02.07.2009. 09773524.5
(97) 28.12.2016. EP2298747 B 2016/52 EN
(54) DERIVAT TRIAZOLA ILI NJEGOVA SO
TRIAZOLE DERIVATIVE OR SALT THEREOF
(73) ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
(72) YOSHIMURA, Seiji, c/o Astellas Pharma Inc., 3-11
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; KAWANO, Noriyuki, c/o Astellas Pharma
Inc., 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, JP; KAWANO, Tomoaki, c/o Astellas
Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuoku, Tokyo 103-8411, JP; SASUGA, Daisuke, c/o
Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-Honcho 2chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; KOIKE,
Takanori, c/o Astellas Pharma Inc., 3-11 NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP;
WATANABE, Hideyuki, c/o Astellas Pharma Inc., 3-11
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; FUKUDOME, Hiroki, c/o Astellas Pharma
Inc., 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, JP; SHIRAISHI, Nobuyuki, c/o
Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-Honcho 2chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; MUNAKATA,
Ryosuke, c/o Astellas Pharma Inc., 3-11 NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP;
HOSHII, Hiroaki, c/o Astellas Pharma Inc.3, -11
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; MIHARA, Kayoko, c/o Astellas Pharma Inc.,
3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8411, JP
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
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A61K 31/4155 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61K 31/4162 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 231/40 (2006.01)
C07D 231/54 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 403/02 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 453/02 (2006.01)
(21) P-2017/0034
(22) 13.11.2013.
(30) US 13.11.2012. 201261725925 P
(86) WO 13.11.2013. PCT/US2013/069951
(87) WO 22.05.2014. WO 2014/078454
(96) 13.11.2013. 13795960.7
(97) 02.11.2016. EP2920166 B 2016/44 EN
(54) JEDINJENJA BICIKLIČNE UREE, TIOUREE,
GUANIDINA I CIJANOGUANIDINA KORISNA
ZA LEČENJE BOLA
BICYCLIC UREA, THIOUREA, GUANIDINE AND
CYANOGUANIDINE COMPOUNDS USEFUL FOR
THE TREATMENT OF PAIN
(73) ARRAY BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 80301, US
(72) ALLEN, Shelley, c/o Array BioPharma Inc.,
3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US;
ANDREWS, Steven, Wade, c/o Array BioPharma Inc.,
3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US;
BLAKE, James, F., c/o Array BioPharma Inc., 3200
Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; BRANDHUBER,
Barbara, J., c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut
Street, Boulder, Colorado 80301, US; HAAS, Julia, c/o
Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder,
Colorado 80301, US; JIANG, Yutong, c/o Array
BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado
80301, US; KERCHER, Timothy, 5522 Mesa Top Court,
Boulder, Colorado 80301, US; KOLAKOWSKI, Gabrielle,
R., c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street,
Boulder, Colorado 80301, US; THOMAS, Allen, A., 310
W 27th Street, Kearney, NE 68845, US; WINSKI, Shannon,
L., c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street,
Boulder, Colorado 80301, US
(74) MIJATOVIĆ, Živko & Partners, Studentski trg 4,
11000 Beograd
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 55594 B1
(21) P-2017/0035
(22) 07.03.2014.
(30) US 13.03.2013. 201361778546 P
(86) WO 07.03.2014. PCT/US2014/021474
(87) WO 02.10.2014. WO 2014/159012
(96) 07.03.2014. 14712968.8
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(97) 21.12.2016. EP2970222 B 2016/51 EN
(54) JEDINJENJA
AZETIDINILOKSIFENILPIROLIDINA
AZETIDINYLOXYPHENYLPYRROLIDINE
COMPOUNDS
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) DENG, Gary, G., c/o Eli Lilly and Company, P. O.
Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
HUANG, Danwen, c/o Eli Lilly and Company, P. O.
Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
ODINGO, Joshua, O., c/o Eli Lilly and Company, P. O.
Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) C07D 413/14 (2006.01)
(11) 55675 B1
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/5355 (2006.01)
A61P 1/04
(2006.01)
A61P 1/14
(2006.01)
A61P 3/00
(2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
(21) P-2017/0123
(22) 13.06.2013.
(30) JP 15.06.2012. 2012135277
(86) WO 13.06.2013. PCT/JP2013/066322
(87) WO 19.12.2013. WO 2013/187467
(96) 13.06.2013. 13804876.4
(97) 21.12.2016. EP2862860 B 2016/51 EN
(54) JEDINJENJA 1,3-OKSAZOLIDINA ILI 1,3OKSAZINANA KAO ANTAGONISTI
OREKSINSKOG RECEPTORA
1,3-OXAZOLIDINE OR 1,3-OXAZINANE
COMPOUNDS AS OREXIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 24-1,
Takada 3-chome Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP
(72) FUTAMURA, Aya, c/o TAISHO
PHARMACEUTICAL CO. LTD., 24-1 Takada 3chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP; ARAKI,
Yuko, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD.,
24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633,
JP; ABE, Masahito, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL
CO. LTD., 24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo
170-8633, JP; OHTA, Hiroshi, c/o TAISHO
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PHARMACEUTICAL CO. LTD., 24-1 Takada 3chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP; SUZUKI,
Ryo, c/o TAISHOPHARMACEUTICAL CO. LTD., 241 Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP;
NOZAWA, Dai, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL
CO. LTD., 24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo
170-8633, JP
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) C07D 417/14 (2006.01)
(11) 55676 B1
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) P-2017/0126
(22) 20.12.2013.
(86) WO 20.12.2013. PCT/US2013/076811
(87) WO 26.06.2014. WO 2014/100541
(96) 20.12.2013. 13818940.2
(97) 02.11.2016. EP2935258 B 2016/44 EN
(54) SUPSTITUISANA JEDINJENJA PIRIDIN-2KARBOKSAMIDA KAO KINAZNI INHIBITORI
SIGNALNE REGULACIJE APOPTOZE
SUBSTITUTED PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
COMPOUNDS AS APOPTOSIS SIGNALREGULATING KINASE INHIBITORS
(73) GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive,
Foster City, CA 94404, US
(72) NOTTE, Gregory, c/o Gilead Sciences, Inc.,
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 55602 B1
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
(21) P-2017/0046
(22) 05.12.2012.
(30) EP 09.12.2011. 11192871
EP 10.10.2012. 12187931
(86) WO 05.12.2012. PCT/EP2012/074446
(87) WO 13.06.2013. WO 2013/083604
(96) 05.12.2012. 12809140.2
(97) 26.10.2016. EP2788349 B 2016/43 EN
(54) INHIBITORI KINAZA
KINASE INHIBITORS
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo,
26/A, 43100 Parma, IT
(72) VAN NIEL, Monique, Bodil, c/o Chiesi
Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100 Parma,
IT; RAY, Nicholas, Charles, c/o Chiesi Farmaceutici
S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100 Parma, IT;
ALCARAZ, Lilian, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via
Palermo 26/A, I-43100 Parma, IT; PANCHAL, Terry,
Aaron, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
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26/A, I-43100 Parma, IT; JENNINGS, Andrew, Stephen,
Robert, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/A, I-43100 Parma, IT; ARMANI, Elisabetta, c/o
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100
Parma, IT; CRIDLAND, Andrew, Peter, c/o Chiesi
Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100 Parma,
IT; HURLEY, Christopher, c/o Chiesi Farmaceutici
S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100 Parma, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/III-12, 11070 Novi Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 55632 B1
A61K 31/395 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
(21) P-2017/0079
(22) 12.12.2006.
(30) US 13.12.2005. 749905 P
US 02.06.2006. 810231 P
US 10.10.2006. 850625 P
US 03.11.2006. 856872 P
US 16.11.2006. 859404 P
(96) 12.12.2006. 11152730.5
(97) 26.10.2016. EP2455382 B 2016/43 EN
(54) HETEROARIL SUBSTITUISANI PIROLO[2,3B]PIRIDINI I PIROLO[2-3-B]PIRIMIDINI KAO
INHIBITORI JANUS KINAZE
HETEROARYL SUBSTITUTED PYRROLO[2,3B]PYRIDINES AND PYRROLO[2,3-B]PYRIMIDINES
AS JANUS KINASE INHIBITORS
(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801
Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US
(72) RODGERS, James, D., 2 Hillside Lane,
Landenberg, PA 19350, US; SHEPARD, Stacey, 3407
Avalon Ct., Voorhees, NJ 08043, US; MADUSKUIE,
Thomas, P., 613 Foulkstone Road, Wilmington, DE
19803, US; WANG, Haisheng, 207 Hockessin Circle,
Hockessin, DE 19707, US; FALAHATPISHEH, Nikoo,
1822 Foulk Road, Wilmington, DE 19810, US;
RAFALSKI, Maria, 908 Fairthorne Avenue, Greenville,
DE 19807, US; ARVANITIS, Argyrios, G., 101 Willow
Glen Drive, Kennett Square, PA 19348, US; STORACE,
Louis, 1409 Bohemia Mill Road, Middletown, DE
19709, US; JALLURI, Ravi, Kumar, 234 Honey Locust
Drive, Avondale, PA 19311, US; FRIDMAN, Jordan, S.,
50 Willow Creek Lane, Newark, DE 19711, US;
VADDI, Krishna, 108 Forest Drive, Kennett Square, PA
19348, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/III-12, 11070 Novi Beograd
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(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 55634 B1
A61K 31/395 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
(21) P-2017/0081
(22) 12.12.2006.
(30) US 13.12.2005. 749905 P
US 02.06.2006. 810231 P
US 10.10.2006. 850625 P
US 03.11.2006. 856872 P
US 16.11.2006. 859404 P
(96) 12.12.2006. 11152714.9
(97) 09.11.2016. EP2474545 B 2016/45 EN
(54) HETEROARIL SUBSTITUISANI PIROLO[2,3B]PIRIDINI I PIROLO[2,3-B]PIRIMIDINI KAO
INHIBITORI JANUS KINAZE
HETEROARYL SUBSTITUTED PYRROLO[2,3B]PYRIDINES AND PYRROLO[2,3-B]PYRIMIDINES
AS JANUS KINASE INHIBITORS
(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801
Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US
(72) RODGERS, James, D., 2 Hillside Lane,
Landenberg, PA 19350, US; SHEPARD, Stacey, 3407
Avalon Ct., Voorhees, NJ 08043, US; MADUSKUIE,
Thomas, P., 613 Foulkstone Road, Wilmington, DE
19803, US; WANG, Haisheng, 207 Hockessin Circle,
Hockessin, DE 19707, US; FALAHATPISHEH, Nikoo,
1822 Foulk Road, Wilmington, DE 19810, US;
RAFALSKI, Maria, 908 Fairthorne Avenue, Greenville,
DE 19807, US; ARVANITIS, Argyrios, G., 101 Willow
Glen Drive, Kennett Square, PA 19348, US; STORACE,
Louis, 1409 Bohemia Mill Road, Middletown, DE
19709, US; JALLURI, Ravi, Kumar, 234 Honey Locust
Drive, Avondale, PA 19311, US; FRIDMAN, Jordan, S.,
50 Willow Creek Lane, Newark, DE 19711, US;
VADDI, Krishna, 108 Forest Drive, Kennett Square,
PA 19348, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/III-12, 11070 Novi Beograd
(51) C07D 471/10 (2006.01)
(11) 55645 B1
A61K 31/438 (2006.01)
A61P 1/08
(2006.01)
(21) P-2017/0094
(22) 17.06.2011.
(30) US 18.06.2010. 356096 P
(86) WO 17.06.2011. PCT/US2011/040983
(87) WO 22.12.2011. WO 2011/160084
(96) 17.06.2011. 11728491.9
(97) 02.11.2016. EP2582701 B 2016/44 EN
(54) ANTAGONISTI D2, POSTUPCI ZA SINTEZU
I POSTUPCI UPOTREBE
D2 ANTAGONISTS, METHODS OF SYNTHESIS
AND METHODS OF USE
(73) ALTOS THERAPEUTICS, LLC., 697 N. San
Antonio Road, Los Altos, California 94022, US
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(72) LUEHR, Gary, W., c/o Altos Therapeutics LLC,
697 N. San Antonio Road, Los Altos, California 94022,
US; SUNDARAM, Arathi, c/o Altos Therapeutics LLC,
697 N. San Antonio Road, Los Altos, California 94022,
US; JAISHANKAR, Priyadarshini, c/o Altos
Therapeutics LLC, 697 N. San Antonio Road, Los Altos,
California 94022, US; PAYNE, Philip, W., c/o Altos
Therapeutics LLC, 697 N. San Antonio Road, Los Altos,
California 94022, US; DRUZGALA, Pascal, c/o Altos
Therapeutics LLC, 697 N. San Antonio Road, Los Altos,
California 94022, US
(74) MIJATOVIĆ, Živko & Partners, Studentski trg 4,
11000 Beograd
(51) C07D 475/04 (2006.01)
(11) 55629 B1
C07C 221/00 (2006.01)
C07D 239/50 (2006.01)
C07D 301/03 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 301/14 (2006.01)
C07D 317/26 (2006.01)
C07D 317/28 (2006.01)
C07D 317/32 (2006.01)
(21) P-2017/0076
(22) 27.12.2012.
(30) CN 10.04.2012. 201210103893
(86) WO 27.12.2012. PCT/CN2012/087737
(87) WO 17.10.2013. WO 2013/152609
(96) 27.12.2012. 12874350.7
(97) 23.11.2016. EP2837630 B 2016/47 EN
(54) POSTUPAK ZA SINTEZU SAPROPTERIN
DIHIDROHLORIDA
METHOD FOR SYNTHESIZING SAPROPTERIN
DIHYDROCHLORIDE
(73) ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO.,
LTD., No. 6 Dongting 3rd Street, TEDA, Tianjin
300457, CN; ASYMCHEM LIFE SCIENCE (TIANJIN)
CO., LTD., No. 71, 7th Street, TEDA, Tianjin 300457,
CN; TIANJIN ASYMCHEM PHARMACEUTICAL
CO.,LTD., TEDA, Tianjin 300000, CN; ASYMCHEM
LABORATORIES (FUXIN) CO., LTD., No. 42 E. Road
Economic and Technical Development Zone, Fuxin,
Liaoning 123000, CN; JILIN ASYMCHEM
LABORATORIES CO., LTD., Industrial Park,
Economic and Development Zone, Dunhua,
Jilin 133700, CN
(72) HONG, Hao, No. 71, 7th Street, TEDA,, Tianjin
300457, CN; GAGE, James, No. 71, 7th Street, TEDA,,
Tianjin 300457, CN; CHEN, Chaoyong, No. 71, 7th
Street, TEDA,, Tianjin 300457, CN; LU, Jiangping, No.
71, 7th Street, TEDA,, Tianjin 300457, CN; ZHOU,
Yan, No. 71, 7th Street, TEDA,, Tianjin 300457, CN;
LIU, Shangyong, No. 71, 7th Street, TEDA,, Tianjin
300457, CN
(74) MIJATOVIĆ, Živko & PARTNERS, Studentski trg
4, 11000 Beograd
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(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 55592 B1
A61K 38/12 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
(21) P-2017/0033
(22) 19.10.2012.
(86) WO 19.10.2012. PCT/US2012/061094
(87) WO 24.04.2014. WO 2014/062196
(96) 19.10.2012. 12783468.7
(97) 23.11.2016. EP2909205 B 2016/47 EN
(54) 9-METIL SUPSTITUISANI
HEKSADEKAHIDROCIKLOPROPA(E)PIROLO(1,
2-A)(1,4)DIAZACIKLOPENTADECINIL
KARBAMAT DERIVATI KAO
NESTRUKTURALNI 3 (NS3) PROTEAZNI
INHIBITORI ZA LEČENJE INFEKCIJA
VIRUSOM HEPATITISA C
9-METHYL SUBSTITUTED
HEXADECAHYDROCYCLOPROPA(E)PYRROLO(1,
2-A)(1,4)DIAZACYCLOPENTADECINYL
CARBAMATE DERIVATIVES AS NONSTRUCTURAL 3 (NS3) PROTEASE INHIBITORS
FOR THE TREATMENT OF HEPATITIS C VIRUS
INFECTIONS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) SUN, Li-Qiang, c/o Bristol-Myers Squibb
Company, 5 Research Parkway, Wallingford,
Connecticut 06492, US; MULL, Eric, c/o Bristol-Myers
Squibb Company, 5 Research Parkway, Wallingford,
Connecticut 06492, US; GILLIS, Eric, P., c/o BristolMyers Squibb Company, 5 Research Parkway,
Wallingford, Connecticut 06492, US; BOWSHER,
Michael, S., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5
Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US;
ZHAO, Qian, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5
Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US;
RENDUCHINTALA, Kishore, V., c/o Syngene
International Limited, Biocon Park, Plot Nos. 2&3,
Bommasandra IV Phase, Jigani Link Road, Bangalore
Karnataka 560099, IN; SARKUNAM, Kandhasamy, c/o
Syngene International Limited, Biocon Park, Plot Nos.
2&3, Bommasandra IV Phase, Jigani Link Road,
Bangalore Karnataka 560099, IN; NAGALAKSHMI,
Pulicharla, c/o Syngene International Limited, Biocon
Park, Plot Nos. 2&3, Bommasandra IV Phase, Jigani
Link Road, Bangalore Karnataka 560099, IN; BABU,
Suresh, P.V.K., c/o Syngene International Limited,
Biocon Park, Plot Nos. 2&3, Bommasandra IV Phase,
Jigani Link Road, Bangalore Karnataka 560099, IN;
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AMMUNITION BODIES AND WEAPON
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(96) 20.04.2011. 11714997.1
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.05.2017. до 15.06.2017. године:
Патент број 49207 чији је носилац
SYNGENTA
LIMITED,
Priestley
Road,
Guilford,Surrey, GB, престао је да важи дана
20.05.2017. године.
Патент број 49583 чији је носилац МЕRCK
SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи
дана 24.05.2017. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.11.2016. до 15.12.2016. године:
Патент број 49658 чији је носилац BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL GmbH, Landis + Gyr-Strasse
3, 6300 Zug, CH, престао је да важи дана 09.12.2016.
године.
Патент број 49788 чији је носилац Ingerle Kurt,
Josef Abentungweg 37, A-6091 Gotzens, AT, престао је
да важи дана 01.12.2016. године.
Патент број 50060 чији је носилац Sagić Miloš,
Dr.Ivana Ribara 180/6, 11070 N.Beograd, RS, престао
је да важи дана 25.11.2016. године.
Патент број 50066 чији је носилац
OUTOKUMPU OYJ, Riihitontuntie 7, FIN -02200
Espoo, FI, престао је да важи дана 12.12.2016. године.
Патент број 50185 чији је носилац BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL GmbH, Landis + Gyr-Strasse
3, 6300 Zug, CH, престао је да важи дана 12.12.2016.
године.
Патент број 50332 чији је носилац Marković
Miroslav, Miloja Radosavljevića 70, 34000 Kragujevac,
RS, престао је да важи дана 24.11.2016. године.
Патент број 50348 чији је носилац SANOFIAVENTIS, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FR,
престао је да важи дана 11.12.2016. године.
Патент број 50371 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse
124, CH-4070 Basle, CH, престао је да важи дана
29.11.2016. године.
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Патент број 50841 чији је носилац ICOS
CORPORATION, 22021 20th Avenue SE, Bothell,WA
98021, US, престао је да важи дана 29.11.2016.
године.
Патент број 51248 чији је носилац VEERHUIS
BEHEER B.V., Jan Platstraat 60, 1132 HH Volendam,
NL, престао је да важи дана 20.11.2016. године.
Патент број 51251 чији је носилац
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED, , Albert
Einstein Centre, Nottingham Science & Technology
Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, GB,
престао је да важи дана 01.12.2016. године.
Патент број 51375 чији је носилац OUTOTEC
OYJ, Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, FI, престао је
да важи дана 04.12.2016. године.
Патент број 51384 чији је носилац
PANAGOPOULOS, Dimitrios, Pavlou Mela Str. 47,
58100 Giannitsa Pellas, GR; BOULEKOS, Stamatios,
Boulekos Dynamic Tatoiou Str. 84-86, 144 52
Metamorfosi, GR, престао је да важи дана 29.11.2016.
године.
Патент број 51506 чији је носилац VENUS
REMEDIES LIMITED, H. O&R&D, 51-52 Industrial
Area Phase 1, Panchkula 134113 HR, IN, престао је да
важи дана 29.11.2016. године.
Патент број 51555 чији је носилац
PHARMESTE S.R.L., Via Saragat 1, I-44100 Ferrara,
IT, престао је да важи дана 07.12.2016. године.
Патент број 52068 чији је носилац BASILEA
PHARMACEUTICA AG., Grenzacherstrasse 487, 4005
Basel, CH, престао је да важи дана 08.12.2016.
године.
Патент број 52272 чији је носилац SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT, престао
је да важи дана 14.12.2016. године.
Патент број 52404 чији је носилац INDESIT
COMPANY S.P.A., Viale Aristide Merloni, 47, 60044
Fabriano (AN), IT, престао је да важи дана 08.12.2016.
године.
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Патент број 52490 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje , SE, престао
је да важи дана 06.12.2016. године.
Патент број 52554 чији је носилац IMPERIAL
TOBACCO LIMITED, P.O. Box 244 Upton Road,
Southville, Bristol BS99 7UJ, GB, престао је да важи
дана 19.11.2016. године.
Патент број 52594 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 10.12.2016.
године.
Патент број 52595 чији је носилац IMPERIAL
TOBACCO LIMITED, P.O. Box 244 Upton Road,
Southville, Bristol BS99 7UJ, GB, престао је да важи
дана 19.11.2016. године.
Патент број 52622 чији је носилац BP
CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury on
Thames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи
дана 12.12.2016. године.
Патент број 52669 чији је носилац BEA
ELEKTROTECHNIK
UND
AUTOMATION
TECHNISCHE DIENSTE LAUSITZ GMBH, An der
Heide, 03130 Spremberg, DE, престао је да важи дана
19.11.2016. године.
Патент број 52686 чији је носилац VESUVIUS
GROUP S.A, Rue de Douvrain, 17, 7011 Ghlin, BE,
престао је да важи дана 20.11.2016. године.
Патент број 52687 чији је носилац VESUVIUS
GROUP S.A, Rue de Douvrain, 17, 7011 Ghlin, BE,
престао је да важи дана 20.11.2016. године.
Патент број 52883 чији је носилац MERCK
SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, NJ 07065-0907, US; PHARMACOPEIA, LLC,
10275 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US,
престао је да важи дана 14.12.2016. године.
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Патент број 53121 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE,
престао је да важи дана 19.11.2016. године.
Патент број 53410 чији је носилац
PAVLOVIĆ, Boško, Železnička 8, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 30.11.2016. године.
Патент број 53425 чији је носилац BABIĆ,
Branko, mr, Cara Lazara 25/II, 36000 Kraljevo, RS,
престао је да важи дана 03.12.2016. године.
Патент број 53636 чији је носилац COES
COMPANY SRL, Via Caduti del Lavoro, 9/A, 20096
Pioltello (MI), IT, престао је да важи дана 26.11.2016.
године.
Патент број 53918 чији је носилац GEOX
S.P.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044 Montebelluna
Località Biadene (Treviso), IT, престао је да важи дана
05.12.2016. године.
Патент број 53932 чији је носилац KSB
AKTIENGESELLSCHAFT, Johann-Klein-Strasse 9,
67227 Frankenthal, DE, престао је да важи дана
01.12.2016. године.
Патент број 53966 чији је носилац SIGMATAU RESEARCH SWITZERLAND S.A., Via Motta, 2,
6850 Mendriso, CH, престао је да важи дана
14.12.2016. године.
Патент број 54068 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи
дана 14.12.2016. године.
Патент број 54268 чији је носилац
ALBRECHT, Walter, Am Ursprung 7, 3283 St.
Anton/Jessnitz, AT, престао је да важи дана
14.12.2016. године.

Патент број 52980 чији је носилац KITE GEN
RESEARCH S.R.L., Via XXV Aprile 8, 10023 Chieri
(TO), IT, престао је да важи дана 16.11.2016. године.
Патент број 52986 чији је носилац EJ EMEA,
Z.I. de Marivaux, 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers, FR,
престао је да важи дана 25.11.2016. године.
Патент број 53029 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT
06340, US, престао је да важи дана 13.12.2016.
године.
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B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.05.2017. до 15.06.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
51685 промењена је у BASF SE , Carl-Bosch Strasse,
67056 Ludwigshafen , DE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
54833 промењена је у OGEDA S.A. , Rue Adrienne
Bolland 47, , 6041 Gosselies , BE;
Промена пренос права
За патент бр. 51426 извршен је пренос на
Virtually Live (Switzerland) GmbH, Fraumünsterstrasse
16, 8001 Zurich, CH;
За патент бр. 51444 извршен је пренос на
Bristol-Myers
Squibb
Holdings
Ireland,
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH;
За патент бр. 52786 извршен је пренос на
Kaleyde Pharmaceuticals AG, Rütihof, CH-5423
Freienwil, CH;
За патент бр. 53395 извршен је пренос на
Adama Makhteshim Ltd., Golan Street, , Airport City
7019900, IL;
За патент бр. 53588 извршен је пренос на
Novartis International Pharmaceutical Ltd., 131 Front
Street, Hamilton, HM 12, BM;
За патент бр. 53588 извршен је пренос на
Novartis AG, Lichtstrasse 35, , 4056 Basel, CH;
За патент бр. 53658 извршен је пренос на
Adama Makhteshim Ltd., Golan Street, , Airport City
7019900, IL;
За патент бр. 54146 извршен је пренос на
TEIJIN LIMITED, 6-7, Minamihommachi 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP;
За патент бр. 54559 извршен је пренос на
Bristol-Myers
Squibb
Holdings
Ireland,
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CHandPFIZER
INC., , 235 East 42nd Street, New York, NY, US;
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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-2017/0004
(11) 2017/0004
(22) 11.5.2017.
(13) I1
(71) GILEAD SCIENCES, INC, 333 Lakeside Drive,
Foster City, California 94404, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 54237
(54) MODULATORI FARMAKOKINETIČKIH
SVOJSTAVA TERAPEUTIKA
(92) 515-01-04816-15-001 13/03/2017 RS
(95) KOBICISTAT ILI NJEGOVA FARMACEUTSKI
PRIHVATLJIVA SO
(21) SDZ-2017/0005
(11) 2017/0005
(22) 11.5.2017.
(13) I1
(71) GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive,
Foster City, California 94404, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28 ,
11000 Beograd, RS
(68) 55280
(54) MODULATORI FARMAKOKINETIČKIH
SVOJSTAVA LEKOVA
(92) 515-01-04816-15-001 13/03/2017 RS
(95) KOBICISTAT ILI NJEGOVA FARMACEUTSKI
PRIHVATLJIVA SO ILI NJEGOV SOLVAT I
DARUNAVIR ILI NJEGOVA FARMACEUTSKI
PRIHVATLJIVA SO ILI SOLVAT, POSEBNO
DARUUNAVIR ETANOLAT
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) F01C 1/00
(2006.01)
(11) 1498 U1
F01C 1/063 (2006.01)
F01C 11/00 (2006.01)
F02B 53/00 (2006.01)
(21) MP-2017/0012
(22) 15.07.2013.
(54) MOTOR SA ROTACIONIM KLIPOVIMA
ENGINE WITH ROTARY PISTONS
(73) MARKANOVIĆ, Marko, Beogradska 56,
25262 Kupusina, RS
(72) MARKANOVIĆ, Marko, Beogradska 56,
25262 Kupusina, RS
(51) F16G 11/14 (2006.01)
(11) 1497 U1
(21) MP-2016/0059
(22) 23.12.2016.
(54) GUMENE VEZICE ZA VEZIVANJE
SVEŽNJEVA KABLOVA I OZNAČAVAJUĆIH
PLOČICA SA DEKLARACIJOM I BAR-KODOM
RUBBER TIES FOR BINDING BUNDLES OF
CABLES MARKED BY TAGS WITH
DECLARATION AND BAR CODE
(73) NIKOLIĆ, Zoran, Janka Veselinovića 86,
23101 Zrenjanin, RS
(72) NIKOLIĆ, Zoran, Janka Veselinovića 86,
23101 Zrenjanin, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13,
21000 Novi Sad
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока од 16.05.2017. до 15.06.2017. године
Мали патент број 956 чији је носилац HERMI,
D.O.O., Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 15, 3000
Celje, SI, престао је да важи дана 23.05.2017. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.11.2016. до 15.12.2016. године
Мали патент број 1253 чији је носилац
VUJANOVIĆ, Živko, dr Agostina Neta 86, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 07.12.2016.
године.
Мали патент број 1254 чији је носилац
VUJANOVIĆ, Živko, dr Agostina Neta 86, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 07.12.2016.
године.
Мали патент број 1255 чији је носилац
VUJANOVIĆ, Živko, dr Agostina Neta 86, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 07.12.2016.
године.
Мали патент број 1308 чији је носилац
MILOSAVLJEVIĆ, Miloš, Bojana Đordumovića 2A/41,
11090 Beograd, RS, престао је да важи дана
24.11.2016. године.
Мали патент број 1399 чији је носилац
STRAHINIĆ, Slaviša, Bolnička 12, 18400 Prokuplje,
RS, престао је да важи дана 21.11.2016. године.

40

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6

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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А

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 21/2017– 24/2017 (24.05.2017 до 14.06.2017).
________________

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

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51)

A61K 39/395(2006.01) (11) EP 3090758 A1
A61P 35/00 (2006.01)
(30) US 15.08.2009. 234281 P
US 03.12.2009. 266343 P
(96) EP 16171215.3 11.08.2010. EN
(97) EP 3090758 09.11.2016. 201645 EN
(54) ANTI-ANGIOGENESIS THERAPY FOR
THE TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED
BREAST CANCER
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) SWAMY, RAJESHWARI, 1060 Haight Street,
San Francisco, CA 94117, US
HAMBLETON, JULIE, 27 Rosewood Drive,
San Francisco, CA 94127, US
(74) DENISON, CHRISTOPHER MARCUS,
Mewburn Ellis LLP, City Tower40 Basinghall
StreetLondon EC2V 5DE, GB
_____________________________________________
(51)
(30)

A61K 47/48 (2006.01) (11) EP 3088004 A1
US 23.09.2004. 612468 P
US 30.06.2005. 696353 P
(96) EP 16158429.7 22.09.2005. EN
(97) EP 3088004 02.11.2016. 201644 EN
(54) CYSTEINE ENGINEERED ANTIBODIES
AND CONJUGATES
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, CA 94080-4990, US
(72) EIGENBROT, CHARLES W., 1129 Bernal
Avenue, Burlingame, CA 94010, US
JUNUTULA, JAGATH REDDY, 34391 Tupelo Street,
Fremont, CA 94555, US
LOWMAN, HENRY, P.O. Box 2556400 San Juan
Avenue, El Granada, CA 94018, US
RAAB, HELGA E., 715 Shields Street, San Francisco,
CA 94132, US
VANDLEN, RICHARD, 1015 Hayne Road,
Hillsborough, CA 94010, US
(74) KIDDLE, SIMON JOHN, Mewburn Ellis LLP,
City Tower40 Basinghall StreetLondon EC2V 5DE, GB
_____________________________________________
(51)

C07D 223/16(2006.01) (11) EP 3081558 A1
C07D 403/10(2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
(30) US 19.08.2005. 710004 P
(96) EP 16157513.9 17.08.2006. EN
(97) EP 3081558 19.10.2016. 201642 EN
(54) 8-SUBSTITUTED BENZOAZEPINES AS
TOLL-LIKE RECEPTOR MODULATORS

ЗИС / RS / IPO

(71) ARRAY BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut
Street, Boulder, CO 80301, US
(72) DOHERTY, GEORGE A., 1830 Keota Ln.,
Superior, CO 80027, US
EARY, TODD C., 4214 Da Vinci Dr., Longmont,
CO 80503, US
GRONEBERG, ROBERT D., 958 Yellow Pine Avenue,
Boulder, CO 80304, US
JONES, ZACHARY, 12558 McCella Ct., Broomfield,
CO 80020, US
(74) OFFICE FREYLINGER, P.O. Box 48, 8001
Strassen, LU
_____________________________________________
(51)

C07D 471/04(2006.01) (11) EP 3178819 A1
A61K 31/437(2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 31/541(2006.01)
(30) US 26.06.2009. 220688 P
(96) EP 17152084.4 25.06.2010. EN
(97) EP 3178819 14.06.2017. 201724 EN
(54) 5-PHENYL-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5A]PYRIDIN-2-YL CARBOXAMIDES AS JAK
INHIBITORS
(71) GALAPAGOS NV, Generaal De Wittelaan
L11/A3, 2800 Mechelen, BE
(72) MENET, CHRISTEL JEANNE MARIE, Confo
Therapeutics Pleinlaan 2, Building E, 7thfloor, E7.6,
1050 Brussels, BE
SMITS, KOEN KURT, Schransstraat 155, 2530
Boechout, BE
(74) BAR, GRÉGORY, Galapagos NV IP Department
Generaal De Wittelaan, L11 A3, 2800 Mechelen, BE
_____________________________________________
(51)
(30)

C12N 5/071(2010.01) (11) EP 3061808 A2
EP 03.02.2009. 09151970
US 03.02.2009. 149622 P
EP 30.09.2009. 09171831
(96) EP 16151949.1 03.02.2010. EN
(97) EP 3061808 31.08.2016. 201635 EN
(54) CULTURE MEDIUM FOR EPITHELIAL
STEM CELLS AND ORGANOIDS COMPRISING
SAID STEM CELLS
(71) KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE
VAN WETENSCHAPPEN, Kloveniersburgwal 29, 1011
JV Amsterdam, NL
(72) SATO, TOSHIRO, Hubrecht
InstituteUppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht, NL
CLEVERS, JOHANNES, CAROLUS, Ruysdaellaan 7,
3712 AP Huis ter Heide, NL
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HUCH ORTEGA, MERITXELL, Willem Barentszstraat
25II, 3572 PB Utrecht, NL
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
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Terrasses d'Aguier70 chemin Joseph Aiguier, F-13009
Marseille, FR
MAZZOLI, ROBERTO, Via Fidia 4, I-10141 Torino, IT
MINGARDON, FLORENCE, 275 S. Oak Knoll Ave 15,
PasadenaCA 91101, US
CHANAL-VIAL, ANGÉLIQUE, 3 place Eugène
Bertrand, F-13012 Marseille, FR
(74) PAEMEN, LIESBET R.J., De Clercq & Partners
Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, BE

ЗИС / RS / IPO

А
(51)

C12N 15/00 (2006.01) (11) EP 1776457 A1 *
C12N 9/10 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
C07K 14/415(2006.01)
(23) 04.01.2017.
(30) US 30.07.2004. 592471 P
(86) PCT/EP2005008265 29.07.2005. EN
(96) EP 05775991.2 29.07.2005. EN
(87) WO2006024351 09.03.2006. 200610
(97) EP 1776457 25.04.2007. 200717 EN
(54) HERBICIDE-RESISTANT SUNFLOWER
PLANTS, POLYNUCLEOTIDES ENCODING
HERBICIDE-RESISTANT ACETOHYDROXY
ACID SYNTHASE LARGE SUBUNIT PROTEINS,
AND METHODS OF USE
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS, B.V.,
Kadestraat 1, 6811 CA Arnhem, NL
ADVANTA SEEDS B.V., Dijkwelsestraat 70, 4421 AJ
Kapelle, NL
(72) LEON, ALBERTO JAVIER, Almafuerte 2235,
AR-7600 Mar del Plata, Buenos Aires, AR
MORATA, MONICA MARIEL, Rawson 1163, 3rd
Floor, AR-7600 Mar del Plata, Buenos Aires, AR
ZAMBELLI, ANDRÉS D., Viamonte 2147, 2nd B, AR7600 Mar del Plata, Buenos Aires, AR
(74) REITSTÖTTER KINZEBACH, Patentanwälte
Sternwartstrasse 4, 81679 München, DE
_____________________________________________
(51)

C12N 15/74 (2006.01) (11) EP 2188377 A1 *
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/00 (2006.01)
(23) 13.12.2016.
(30) US 12.09.2007. 854027
(86) PCT/US2008075972 11.09.2008. EN
(96) EP 08799449.7 11.09.2008. EN
(87) WO2009036137 19.03.2009. 200912
(97) EP 2188377 26.05.2010. 201021 EN
(54) METHODS TO INCREASE TRANSGENE
EXPRESSION FROM BACTERIAL-BASED
DELIVERY SYSTEMS BY CO-EXPRESSING
SUPPRESSORS OF THE EUKARYOTIC TYPE I
INTERFERON RESPONSE
(71) AERAS GLOBAL TB VACCINE
FOUNDATION, 1405 Research Boulevard, 3rd Floor,
Rockville, MD 20850, US
(72) SADOFF, JERALD, C., 1622 Kalmia Road NW,
Washington, DC 20012, US
FAKRUDDIN-JAMILUDDIN, MOHAMAD, 7107
Oberlin Circle, Frederick, MD 21703, US
ANANTHA, RAVI, P., 205 Lee Street Apt. 208,
Gaithersburg, MD 20877, US
FULKERSON, JOHN, F., JR., 207 Lexington Drive,
Silver Spring, MD 20901, US
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(74) KRÖNCKE, ROLF, Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13 a,
30173 Hannover, DE
_____________________________________________
(51) C12Q 1/68 (2006.01) (11) EP 1899486 A2 *
(23) 19.01.2017.
(30) US 08.06.2005. 688634 P
(86) PCT/US2006022515 08.06.2006. EN
(96) EP 06784710.3 08.06.2006. EN
(87) WO2006133420 14.12.2006. 200650
(97) EP 1899486 19.03.2008. 200812 EN
(54) METHODS FOR THE IDENTIFICATION,
ASSESSMENT, AND TREATMENT OF PATIENTS
WITH CANCER THERAPY
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US
(72) BRYANT, BARBARA, M., 116 Henry Street,
Cambridge, MA 02139, US
DAMOKOSH, ANDREW, I., 115 Waterside Lane, West
Hartford, CT 06107, US
MULLIGAN, GEORGE, 32 Taft Avenue, Lexington,
MA 02421, US
(74) HGF LIMITED, Saviour House 9 St.
Saviourgate, York YO1 8NQ, GB
_____________________________________________
(51)

E21B 33/124(2006.01) (11) EP 2310623 A1 *
E21B 43/25 (2006.01)
E21B 33/129(2006.01)
(23) 03.01.2017.
(30) US 06.06.2008. 59429 P
(86) PCT/CA2009000817 08.06.2009. EN
(96) EP 09757025.3 08.06.2009. EN
(87) WO2009146563 10.12.2009. 200950
(97) EP 2310623 20.04.2011. 201116 EN
(54) WELLBORE FLUID TREATMENT
PROCESS AND INSTALLATION
(71) PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.,
900, 407 - 2nd Street SW, Calgary, Alberta T2P 2Y3, CA
(72) THEMIG, DANIEL JON, 256 Woodhaven Place
SW, Calgary, Alberta T2W 5P9, CA
(74) MARLES, ALAN DAVID, Stevens Hewlett &
Perkins 1 St Augustine's Place, Bristol BS1 4UD, GB
_____________________________________________
(51)

(23)
(30)
(86)
(96)
50

F21V 19/04 (2006.01) (11) EP 2331872 A1 *
F21V 17/06 (2006.01)
F21V 21/116(2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
F21V 25/02 (2006.01)
13.12.2016.
AU 09.09.2008. 2008904670
AU 20.07.2009. 2009903376
PCT/AU2009001121 31.08.2009. EN
EP 09812516.4 31.08.2009. EN

(87) WO2010028423 18.03.2010. 201011
(97) EP 2331872 15.06.2011. 201124 EN
(54) COUPLING AND METHOD FOR USE
WITH A LAMP FITTING
(71) 300K ENTERPRISES PTY LTD, 22 Park Street,
Wynyard, Tasmania 7325, AU
(72) TREWIN, CHRISTOPHER, SCOTT, 22 Park
Street, WynyardTasmania 7325, AU
(74) MARLES, ALAN DAVID, Stevens Hewlett &
Perkins 1 St Augustine's Place, Bristol BS1 4UD, GB
_____________________________________________
(51)

G01N 30/04 (2006.01) (11) EP 1916521 A1 *
G01N 27/62 (2006.01)
(23) 17.01.2017.
(30) JP 29.07.2005. 2005222097
(86) PCT/JP2006315545 31.07.2006. JA
(96) EP 06796301.7 31.07.2006. JA
(87) WO2007013699 01.02.2007. 200705
(97) EP 1916521 30.04.2008. 200818 EN
(54) METHOD FOR ANALYSIS OF
COMPOUND-BINDING ABILITY OF PROTEIN
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 6-10,
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP
(72) ODA, YOSHIYA,C/O TSUKUBA RESEARCH
LABORATORIES, Eisai Co., Ltd.,1-3, Tokodai 5chome, Tsukuba-shi,Iaraki 300-2635, JP
KATAYAMA, H.,2O TSUKUBA RESEARCH
LABORATORIES, Eisai Co., Ltd.,1-3, Tokodai 5chome, Tsukuba-shi,Ibaraki 300-2635, JP
(74) TUXWORTH, PAMELA M., J A Kemp 14 South
Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

G06F 3/033(2006.01) (11) EP 1818778 A1
03.01.2017.
US 13.02.2006. 773145 P
US 14.02.2006. 773799 P
(96) EP 06253068.8 13.06.2006. EN
(97) EP 1818778 15.08.2007. 200733 EN
(54) ON-SCREEN DIAGONAL CURSOR
NAVIGATION ON A HANDHELD
COMMUNICATION DEVICE HAVING A
REDUCED ALPHABETIC KEYBOARD
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA
(72) LEE, MATTHEW, 72 Casey Road, R.R 6
BellevilleOntario KBN4Z6, CA
MAK-FAN, DAVID, 360 University Downs Crescent,
WaterlooOntario N2K 4B1, CA
BELLS, MATTHEW, 5 Father David Bauer Drive, Unit
409, WaterlooOntario N2L 6M2, CA
BOCKING, ANDREW, 547 Mariner Drive,
WaterlooOntario N2K 3Y6, CA
FYKE, STEVEN, 3 Father David Bauer Drive, Unit 401,
WaterlooOntario N2L 6M1, CA
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MULTI-TENANT DATABASE SYSTEM
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(72) WEISSMAN, CRAIG, 1258 Clayton Street,
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(54) REMOTE SENSING AND PROBABILISTIC
SAMPLING BASED METHOD FOR DETERMINING
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(71) GEODIGITAL INTERNATIONAL INC.,
McMaster Innovation Park, 175 Longwood Road South
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(72) KELLE, OLAVI, c/o GeoDigital International
Inc.175 Longgwood Road South, Suite 400A,
HamiltonOntario L8P 0A1, CA
MACOM, ERIC, 422 Oakwood DriveP.O. Box 1611,
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PLISZKA, ROBERT, 161 Hampshire Drive,
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

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

(540)

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

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 72666
(210) Ж- 2016-1826

(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 16.05.2017.
(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29, Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.07; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута, бела.
(511) Кл. 29: кокос осушени, џемови, суво грожђе,
мармелада, кикирики припремљен, милк шејк.
Кл. 30: тестенина, хлеб без квасца, двопек, кекс,
бисквити суви колачићи, сладни бисквити, вафел
производи, колачи, чоколада, кокице, макарони,
хлеб, резанци, танки резанци, пите, сендвичи,
пецива, пти-бер кекс, векне хлеба, пице, пралине,
равиоли, пиринач, гриз, шпагети, пите од меса,
крекери, хлебне мрвице, кукурузни гриз.

(732) MOZZART DOO BEOGRAD, Зрењанински
пут 84ц, Београд-Палилула, RS
(540)

(531) 17.02.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.02
(591) златно жута.
(511) Кл. 41: услуге игара на срећу.
(111) 72669
(210) Ж- 2016-886

(181) 17.05.2026.
(220) 17.05.2016.
(151) 16.05.2017.
(732) Ненад Љушић, Стефана Доместика 2,
Смедерево, RS
(540)

(111) 72667
(210) Ж- 2016-1830

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 16.05.2017.
(732) DOLCE BY TINTOLINO DOO BEOGRAD
and Тијана Радуловић, Крунска 84, Београд, RS i
Милентија Поповића 17/2/7, Београд, RS
(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина
15, Београд
(540)
(531) 05.03.06; 26.01.05; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.03;
27.05.19; 29.01.03; 29.01.05
(591) љубичаста, зелена, бела и сива
(511) Кл. 5: медицински чајеви и дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу.
Кл. 30: чајеви
(111) 72670
(210) Ж- 2016-186
(531) 08.01.17; 25.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.14
(591) светло плава, браон, розе, жута.
(511) Кл. 29: желеи, џемови и компоти.
Кл. 30: торте, сладоледи, колачи и посластице.
Кл. 43: кетеринг хране и пиће, услуге ресторана,
услуге кафеа.
(111) 72668
(210) Ж- 2016-1825
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(181) 05.02.2026.
(220) 05.02.2016.
(151) 16.05.2017.
(732) Kolid Internationl d.o.o., Maglajska 24,
11000 Beograd, RS
(540)

(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 16.05.2017.
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(531) 25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 29: желатин, сарделе, кикирики путер,
путер, какао путер, маслац од какаа, кокосов путер,
путер крем, беланце од јаја, кавијар, воће
конзервисано, листићи од кромпира, чипс од
кромпира, кисели купус, кокос, осушени, репино уље
за исхрану, уље репице за исхрану, џемови, залеђено
воће, супе, суво грожђе, краставчићи, конзервисано
поврће, кувано поврће, сушено поврће, јестива уља,
павлака (млечни производ), сир, смрзнуто воће,
кристализовано воће, крокети, љускари који нису
живи, урме, млеко, рак који није жив, рибљи филети,
сириште сирило, воће, кувано, воћни желе, воћна
пулпа, риба која није жива, желе за исхрану,
ђумбиров џем, конзервисана соја за исхрану, харинге
неживе, јастози који нису живи, кукурузно уље, уље
палминих коштица за исхрану, сусамово уље,
остриге које нису живе, рибљи желатин за исхрану,
жуманце одјаја, јогурт, кефир (пиће од млека), кумис
(пиће од млека), напици од млека у којима млеко
преовлађује ,сурутка, производи од млека,
бодљикави јастог који није жив, конзервисано
сочиво, маргарин, мермелада, шкољке, љускари који
нису живи, шкољке које нису живе, палмино уље за
исхрану, прерађен орах, јаја, јаја у праху, лук
конзервисан, маслине конзервисане, маслиново уље
за исхрану, јестиво уље од костију, пектин за
кулинарске намене, пикалили кисело сецкано поврће
сенф и љути зачини, кисели краставац, грашак
конзервирани, парадајз пире, салате од поврћа,
салате од воћа, сардине неживе, лосос нежив,
туњевина нежива, сок од парадајза за кување,
сунцокретово уље за исхрану, кора од воћа, алгинати
за кулинарске намене,млевени бадем, кикирики
припремљен, конзервисане печурке, кокосова маст,
кокосово уље,конзервисан пасуљ, јетра, храна
припремљена од рибе, воћни чипс ,шкољке капице
која нису живе, воће конзервисано у алкохолу,
рачићи који нису живи, конзервисана риба, морски
рачићи, који нису живи, тофу,мућена павлака, шлаг,
рибље брашно за људску исхрану,воће у конзерви
,крофне од кромпира, усољена риба, поврће у
конзерви, пахуљице од кромпира, пире од јабука ,сос
од бруснице (компот), тахини (намаз од сусама),
хумус (намаз од леблебија), печене морске (нори)
алге,грицкалице на бази воћа,кисело млеко, кимчи
(јело од ферментисаног поврћа), сојино млеко
(замена за млеко), милк шејк, ајвар (конзервисана
паприка), сунцокретове семенке припремљене,
рибљи
мусеви,
безалкохолни
пунч
од
жуманаца,мусеви
од
поврћа,
рибља
икра
припремљена, семенке припремљене, алое вера за
људску исхрану, конзервисан бели лук, протеинско
млеко, уље од лана за кулинарске намене, уље од
семена лана за кулинарске намене, нискокалорични
ЗИС / RS / IPO

Ж
чипс од кромпира, компоти, сметана (кисела
павлака), ферментисано млеко, парадајз пире, паста
од поврћа, паста од плавог патлиџана, млеко од
кикирикија за кулинарске сврхе.
Кл. 30:
кондиторски производи за украшавање
новогодишње јелке, немедицински биљни чајеви,
додаци јелима, хлеб без квасца, двопек, кекс, бисквити
суви колачићи, сладни бисквити, слаткиши од
пеперминта, слаткиши (бомбоне), вафел производи,
слатке земичке, колачићи, какао, кафа,непржена кафа,
биљни препарати за употребу као замена за кафу,
колачи,
цимет
(зачин),
капра,
карамеле
(бомбоне),препарати од житарица, жвакаћа гума, чај,
чоколада, марципан, каранфилић (зачин), зачински
додаци, слаткиши, слаткиши од шећера, корнфлекс,
кукурузне
пахуљице,
кокице,
препарати
за
учвршћивање мућене павлаке шлага, сладолед,
палачинке,кухињска со, додаци за згушњавање хране за
кување куркума, природни заслађивачи, зачини,
колачићи од ђумбира, пимент, брашно, брашно од боба,
кукурузно брашно, кукурузно брашно крупно, брашно
од слачице, јечмено брашно, сојино брашно, пшенично
брашно, брашнаста храна, скроб за јело, ферменти за
тесто, фондани (слаткиши), ситни колачи, шећер, ароме
за колаче, које нису етерична уља, прашак за колаче,
тесто за колаче, ђумбир (зачин), лед природни или
вештачки, лед за освежавање, глукоза за кулинарску
намену, сирће, кечап (сос), какао напици са млеком,
пића од кафе са млеком, пића од чоколаде са млеком,
средства за подизање теста, квасац, колачићи од бадема
(слатка пецива), макарони, млевени кукуруз, кукуруз
млевени, кукуруз пржени, пржени кукуруз, хлеб,
златни сируп (шећерни сируп) меласа, ментол за
посластице, мед, ољуштени јечам, сенф, орашчићи,
резанци, танки резанци, пите, млевени јечам, сендвичи,
пастиле (бомбоне), пецива, пти-бер кекс,векне хлеба,
зачинска паприка, пице, бибер, брашно од
кромпира,пудинг, пралине, равиоли, слатки корен
(слаткиши), пиринач, шафран (зачин), саго, сосеви
(додаци храни), целерова со, гриз, шербет (ледени),
шербет (залеђени), шпагети, тарт (слатка пита без
горње коре), ванила (арома), ванилин (замена за
ванилу), резанци за супу, пите од меса, векна са месом,
омекшивачи за месо за употребу у домаћинству,
сладолед и млечни сладолед, прашак за сладолед,
прашак за сладолед и млечни сладолед, слаткиши од
бадема, посластице од кикирикија, ароме које нису
етерична уља, ароме које нису етерична уља, ароме за
пића, које нису етерична уља, млевени овас, ољушгени
овас, храна на бази овса, овсене пахуљице, овсено
брашно, штапови од слатког корења, (посластица),
пивско сирће, пића на бази кафе, пића на бази какаоа,
пића на бази чоколаде, замене за кафу, бомбоне,чипс
(производ од житарица), сладни екстракти за храну,
слад за људску исхрану, прополис (пчелињи производ),
прополис, матични млеч, морска вода за кување, суши,
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Ж
умак од парадајза, мајонез, крекери, енглески крем,
воћни желе (слаткиши), мусли, колачи од пиринча,
умак, сос од соје, смрзнити јогурт (посластичарски),
пролећне ролнице, тако, тортиље, ледени чај, напици од
чаја, преливи за салату, хлебне мрвице, алва
грицкалице на бази житарица, грицкалице на бази
пиринча, сува зрна кукуруза без љуске, кукурузни гриз,
прашак за пециво, бикарбона сода за кување, сода
бикарбона за кување, конзервисане баштенске траве,
(зачини), готови оброци од резанаца, глазуре за колаче,
чоколадни мусеви, десерти у облику муса (слаткиши),
воћни преливи (сосеви), маринаде, сендвичи са сиром
(чизбургери), песто (сос), ланено семе за људску
исхрану, семе лана за људску исхрану, пшеничне клице
за људску исхрану, висонопрогеинске плочице од
житарица, тартар крем за кување, сосови за тестенине,
плочице од житарица, палмин шећер, тесто,
полупрерађен производ цветови или лишће као замена
за чај, тесто за слатка пецива, вареники (пуњене
кнедле), пељмени (кнедле пуњене месом), чоколадни
украси за торту, украсне бомбоне за торте, коштуњасто
воће са чоколадним преливом, сутлијаш, коштуњаво
воће у праху, бели лук у праху (зачин).
Кл. 31: агруми (јужно воће), свежи.алге за људску или
животињску исхрану.ораси, овас (зоб), бобице,свеже
воће, кокосов орах сиров, шећерна трска, рогач сиров,
семе житарица непрерађено, гљиве свеже, кестен свеж,
цикорија свежа, бисквити за псе, лимун свеж. љуска
кокосовог ораха, кокос, погача од уљане репице за
стоку, краставци свежи, свеже поврће, бундеве свеже,
тиквице свеже, венци од природног цвећа,пасуљ, свеж,
цвеће природно, цвеће за декорацију осушено.полен
(сировина), храна за јачање животиња, сточна храна,
храиа за стоку, пшеница, воће свеже, смрекине бобице,
семење,семе за садњу, хмељ, орах биљке коле, зелена
салата свежа, сочиво свеже, воћна пулпа, комина од
воћа (воћна пулпа), лешник, лук свеж, маслине свеже,
поморанџе свеже, јечам, коприва, риба жива, винова
лоза, борова шишарка, бибер (биљка), биљке сушене за
декорацију, празилук свеж, грашак свеж, кромпир свеж,
грожђе свеже, раж, јестив сусам непрерађен, бадем
(воће), кикирики свеж, пиринач непрерађен, алое вера
биљке, спанаћ свеж, бели лук свеж.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти, безалкохолни
воћни напици, воћни сокови, сирупи за пића, воде
(пића), минерална вода (пиће), шира, лимунаде,
сокови од поврћа (пића), сирупи за лимунаде, шира
(неферментисана), бадемов сируп, сода вода,
шербети (пића), сок од парадајза (пиће),
безалкохолна пића, млеко од бадема (пиће), газирана
вода,
аперитиви,
безалкохолни
коктели,
безалкохолни,воћни нектар (безалкохолни), сок од
јабуке безалкохолни, квас (безалкохолни напитак),
безалкохолни напици на бази меда, безалкохолна
пића од алое вера.
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(111) 72671
(210) Ж- 2017-531

(181) 19.04.2027.
(220) 19.04.2017.
(151) 16.05.2017.
(732) AGROMARKET doo, Краљевачког батаљона
235/2, 34000 Крагујевац, RS
(540)

BYFIN
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(111) 72672
(210) Ж- 2017-532

(181) 19.04.2027.
(220) 19.04.2017.
(151) 16.05.2017.
(732) AGROMARKET doo, Краљевачког батаљона
235/2, 34000 Крагујевац, RS
(540)

INDY
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(111) 72673
(210) Ж- 2016-508

(181) 23.03.2026.
(220) 23.03.2016.
(151) 17.05.2017.
(732) EXIT TIM доо Нови Сад, Кисачка 5,
Нови Сад, RS
(540)

NO SLEEP
(511) Кл. 39: транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72674
(210) Ж- 2016-1897

(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 17.05.2017.
(732) WOLF INTER EXPORT doo Niš, Страхињића
Бана 3а ПЦ Амбасадор, Ниш, RS
(740) Слободан Гавриловић, Бирчанинова 8, Београд
(540)

(531) 03.06.03; 26.04.15; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.07

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 24:
текстил и замена за текстил.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 26: чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани,
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле.
(111) 72675
(210) Ж- 2016-1912

(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 17.05.2017.
(732) Halo Finery doo Beograd-Surčin, Словенска бр. 1,
Сурчин, RS
(740) Срећко П. Митрић, Булевар краља Александра
бр. 43, Београд
(540)

ANGELA
(511) Кл. 18: торбе.
Кл. 25: гардероба.
(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 17.05.2017.
(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 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. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72678
(210) Ж- 2010-1362

(181) 04.08.2020.
(220) 04.08.2010.
(151) 17.05.2017.
(732) ISKRA, d.d., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, SI
(740) Плавша Олга, Плавша Драго, 11000 Београд,
Струмичка 51
(540)

(111) 72676
(210) Ж- 2016-1913

(531) 05.07.02; 08.01.10; 11.03.04; 26.11.13; 26.13.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05
(591) љубичаста, жута, зелена, златна, светло жута,
светло зелена, тамно љубичаста, тамно жута, тамно
зелена, сива, браон, бела.
(511) Кл. 30: кекс; бисквити, суви колачићи; сладни
бисквити; вафел производи; колачи; колачи од бисквита;
брашно и производи од житарица; чоколада;
(111) 72677
(210) Ж- 2013-1249

(181) 31.07.2023.
(220) 31.07.2013.
(151) 17.05.2017.
(732) Адамовић Дејан, Булевар Деспота Стефана
068A/123, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.05
(591) љубичаста и бела.
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.01.02; 01.15.07; 26.01.13; 26.04.13; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.03
(591) зелена.
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти, вештачки удови,
очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки материјали
за зашивање; ласери за медицинске сврхе; електрични
апарати и инструменти који припадају овој класи,
нарочито зубни шприцеви, апарати за масажу, делови и
опрема за горе наведену робу.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези наведених услуга; услуге
индустријске анализе и истраживања; пројектовање
и развој компјутерског хардвера и софтвера; правне
услуге, сервисирање компјутерског софтвера.
(111) 72679
(210) Ж- 2016-1844

(181) 01.11.2026.
(220) 01.11.2016.
(151) 18.05.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co.KG, Stitfsbergstraße 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.14; 26.04.18; 26.07.05; 27.03.11; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелена, бела.
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Ж
(511) Кл. 29:
сушене мехунарке; прерађене
махунарке.
Кл. 30: препарати од житарица; ољуштени јечам;
прекрупа за људску исхрану; обрађене житарице.
(111) 72680
(210) Ж- 2016-1833

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 18.05.2017.
(732) Зоран Црнковић, Бачка 3, 24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб Ћосовић , Булевар Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др. Јосиф Панчић", , RS
(540)

PROPOHERB G
(511) Кл. 5: лековито биље; спреј за грло на бази
прополиса и лековитог биља.
(111) 72682
(210) Ж- 2016-2033

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 18.05.2017.
(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др. Јосиф Панчић", , RS
(540)

PROPOHERB N
(531) 26.04.06; 26.07.20; 26.11.12; 27.05.24; 29.01.06
(591) бела, црна, сива.
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике, нарочито видео
камере, диктафони, антене, телевизори, телефони,
пројектори слике, касетофони, музичке линије,
звучници, магнетни носиоци података, дискови за
снимање; апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски нарочито фото апарати,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу, спасавање и наставу; апарати
и инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање, или контролу електричне
енергије; аутоматске машине и механизми за апарате
који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података и
компјутери; апарати за гашење пожара, апарати за
разоноду који користе спољни екран или монитор; сви
компјутерски програми и софтвери.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување нарочито шпорети, уградне
рерне, уградне плоче, апарати за хлађење, нарочито
фрижидери, замрзивачи, клима уређаји, бојлери,
електрични казани, апарати за сушење, вентилацију,
снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 21: кућне и кухињске справе и посуде; стакларија,
порцелан, фајанс, грнчарија и лончарија, ручни прибор
и апарати за кућну и кухињску употребу; справе и
посуде за кућну употребу, справе за куџињску
употребу, кофе и тигањи, мали ручни апарати за
млевење сецкање, пресовање, нарочито соковници;
електрични чешљеви; електричне четкице за зубе;
посуде за посуђе и декоративне посуде.
(111) 72681
(210) Ж- 2016-2032
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(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 18.05.2017.

(511) Кл. 5: лековито биље; спреј за нос на бази
прополиса и лековитог биља.
(111) 72683
(210) Ж- 2016-2034

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 18.05.2017.
(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др. Јосиф Панчић", , RS
(540)

PROPOHERB HS
(511) Кл. 5: лековито биље; мелем за херпес на бази
прополиса и лековитог биља.
(111) 72684
(210) Ж- 2016-1747

(181) 17.10.2026.
(220) 17.10.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Мирјана Прљевић, Николе Тесле 4/3, 11080
Земун-Београд, RS
(540)

TESLIANUM
(511) 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. 7: мотори и погонске машине (осим за сувоземна
возила); машинске спојнице и трансмисиони
елементи
(осим
за
сувоземна
возила);
пољопривредне справе осим оних којима се ручно
управља; аутоматске машине за продају.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
ЗИС / RS / IPO
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акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије; апарати за
снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго камење; хронометријски инструменти.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; канцеларисјки материјал; уметнички
материјали.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 37: грађевинско конструисање.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања; услуге индустријских
анализа и истраживања; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе и
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
заштите имовине и лица.
(111) 72685
(210) Ж- 2016-292

(181) 24.02.2026.
(220) 24.02.2016.
(151) 19.05.2017.

(300) 067912 24.08.2015. JM.
(732) Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California,
95014, US
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

THINK DIFFERENT
(511) Кл. 14: часовничарски и хронометријски
инструменти; ручни сатови; сатови; уређаји за
показивање времена; хронографи који се користе као
уређаји за показивање времена; хронометри;
наруквице за ручне сатове; каишеви за ручне сатове;
кутије за ручне сатове, сатове, и часовничарске и
хронометријске инструменте; делови за ручне
сатове, сатове, и часовничарске и хронометријске
инструменте; накит.
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Ж
Кл. 28: играчке; игрице и играчке; карте за играње;
електронске ручне игрице; компјутерске игрице,
видео игрице, и компјутерски и видео игрице
апарати, осим оних који раде по убацивању кованог
новца, или оних који су адаптирани за употребу са
телевизијским пријемницима.
Кл. 35:
пословно управљање; пословна
администрација; пословне консалтинг услуге;
пружање услуга организовања канцеларијских
функција; агенцијске услуге оглашавања; услуге
оглашавања, маркетинга и промоције; саветовање у
области рекламирања и маркетинга; услуге
промоције ради продаје; промовисање роба и услуга
других; вршење истраживања тржишта; анализа
резултата оглашавања и истраживања тржишта;
дизајн, креирање, припрема, производња и
дистрибуција реклама и рекламног материјала за
друге; услуге медијског планирања; вођење
потрошачких програма лојалности; уређивање и
спровођење подстицајних наградних програма како
би се промовисала продаја роба и услуга; управљање
компјутеризованом базом података и датотекама;
услуге обраде података; прављење индекса
информација, сајтова и других ресурса доступних на
глобалним рачунарским мрежама и другим
електронским и комуникационим мрежама за друге;
пружање, претраживање, прегледање и преузимање
информација, сајтова, и других ресурса доступних на
глобалним рачунарским мрежама и другим
електронским комуникационим мрежама за друге;
организовање садржаја информација које су добијене
преко глобалне рачунарске мреже и других
електронских комуникационих мрежа у складу са
жељама
корисника;
пружање
пословних,
потрошачких и комерцијалних информација преко
компјутерских мрежа и глобалних комуникационих
мрежа; пословне услуге, наиме, обезбеђивање
компјутерских база података у вези са куповином и
продајом разних врста производа и услуга других;
компилације директоријума за објављивање на
Интернету и другим електронским, рачунарским и
комуникационим мрежама; услуге малопродаје и
онлине малопродаје; услуге малопродаје пружене
путем
Интернета
и
других
рачунарских,
електронских и комуникационих мрежа; услуге
малопродаје у области књига, часописа, периодике,
новина, журнала и других публикација о широком
спектру тема од општег интереса, пружених путем
Интернета и других рачунарских, електронских и
комуникационих мрежа; услуге малопродаје у
области забаве која обухвата филмове, телевизијске
програме, спортске догађаје, музичка дела, и аудио и
аудиовизуелне радове, путем Интернета и других
рачунарских, електронских и комуникационих
мрежа; услуге малопродаје које садрже рачунарске,
електронске
и
забавне
производе,
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телекомуникационе апарате, мобилне телефоне,
ручне мобилне дигиталне електронске уређаје, као и
другу потрошачку електронику, рачунарски софтвер и
додатну опрему, периферије, и торбице за такве
производе, путем Интернета и других компјутерских,
електронских и комуникационих мрежа; приказивање
производа у радњи и преко глобалних комуникационих
мрежа и других електронских и комуникационих
мрежа; услуге претплате, наиме, пружање претплате на
текст, податке, слике, аудио, видео и мултимедијални
садржај, пружен путем интернета и других
електронских и комуникационих мрежа; омогућавање
преузимања претходно снимљеног текста, података,
слике, звука, видеа, и мултимедијалних садржаја за
накнаду или пре¬паид претплату, путем Интернета и
других електронских и комуникационих мрежа;
уређивање и спровођење комерцијалних, трговинских и
пословних конференција, представа и изложби;
информације, саветодавне и консултантске услуге у
вези са свим наведеним.
Кл. 36: финансијске услуге; услуге финансијских
трансакција; услуге у вези са плаћањем рачуна;
пружање сигурних комерцијалних трансакција;
услуге у вези са кредитним и дебитним картицама;
услуге у вези са ауторизацијом плаћања,
верификацијом и обрадом трансакција; услуге у вези
са електронским плаћањем и преносом средстава.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање и пренос гласа,
података, слика, музике, и мултимедија, телевизије, и
радија средствима телекомуникационих мрежа,
компјутерских мрежа, Интернета, сателита, радија,
бежичних комуникационих мрежа, телевизије, и кабла;
емитовање и пренос уживо музике, аудио, видео И
мулитмедијалног
садржаја
средствима
телекомуникационих мрежа, компјутерских мрежа,
Интернета,
сателита,
радија,
бежичних
комуникационих мрежа, телевизије, и кабла; услуге
емитовања и преноса на основу претплате и плаћања по
прегледу средствима телекомуникационих мрежа,
компјутерских мрежа, Интернета, сателита, радија,
бежичних комуникационих мрежа, телевизије, и кабла;
повезивање корисника ради преноса музике, аудио,
видео и мулитмедијалног садржаја срествима
телекомуникационих мрежа, компјутерских мрежа,
Интернета,
сателита,
радија,
бежичних
комуникационих мрежа, телевизије, и кабла; услуге
телефона, електронске поште, електронских порука,
преноса електронских података, аудио-конференција, и
видео-конференција;
омогућавање
приступа
телекомуникационим
мрежама,
компјутерским
мрежама, Интернету, сателитским комуникацијама,
бежичним комуникацијским мрежама, и каблу;
омогућавање
приступа
wебсите-овима,
базама
података, електронским огласним таблама, он-лине
форумима, директоријумима, музици и видео и аудио
програмима; комуникације путем компјутера; услуге
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информисања, саветовања и консултовања у вези са
свим напред наведеним.
Кл. 41: образовне услуге; уговарање, организација,
вођење и презентација семинара, радионица, часова,
вебинара, конференција, инструкција путем интернета
и програма учења на даљину; уговарање, организација,
вођење и презентација концерата, наступа уживо,
специјалних забавних догађаја, уметничких и
културних догађаја, позоришних забавних програма,
такмичења, надметања, сајмова, фестивала, изложби,
излагања
и спортских догађаја;
продукција,
дистрибуција и презентација радио програма,
телевизијских програма, филмова, звучних снимака;
пружање услуге непрекидног телевизијског, радио,
аудио, видео, подкаст и вебкаст програма, пружање
услуга
забавних,
спортских,
музичких
и
информативних програма, вести и актуелности путем
телекомуникационих мрежа, компјутерских мрежа,
интернета,
сателитских,
радио,
бежичних
комуникацијских мрежа, телевизије и кабловске
телевизије; пружање услуга забавних, спортских,
музичких и информативних програма, вести и
актуелности који се не могу преузети; пружање услуга
вебсајт и компјутерских апликација које садрже
информације из области забаве, музике, спорта, вести,
уметности и културе; пружање услуга компјутерских
игара, електронских игара, интерактивних игара и
видео игара које се не могу преузети; пружа ње
информација, распореда, рецензија и персонализованих
препорука едукативних програма, забаве, филмова,
позоришта, уметничких и културних догађаја,
концерата, наступа уживо, такмичења, сајмова,
фестивала, изложби, излагања и спортских догађаја;
резервација карата и услуге резервација за едукатвине
програме, забаву, филмове, позориште, уметничке и
културне догађаје, концерте, наступе уживо,
такмичења, сајмове, фестивале, изложбе, излагања и
спортске догађаје; објављивање и приказивање
прегледа, истраживања и оцена, и обезбеђивање
интерактивних веб страница и рачунарских апликација
за објављивање и размену прегледа, истраживања и
оцене у вези са образовним програмима, забаву,
филмова, позоришта, уметничких и културних
манифестација, концерата, живих наступа такмичења,
сајмова, фестивала, изложби, поставки, и спортских
догађаја; пружање мелодије за телепхоне које се не
могу преузимати са интернета, преснимљена музика,
видео и графика за употребу на уређајима за мобилну
комуникацију; обезбеђивање веб страница за
постављање, чување, дељење, приказивање и
постављање слика, аудио, видео, онлајн часописа,
блогова, подцастова, и мултимедијалних садржаја;
објављивање књига, часописа, новина, билтена,
приручника,
блогова,
часописа
и
других
публикација; пружање веб страница и рачунарских
апликација који укључују књиге, периодична
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издања, новине, билтене, приручнике, блогове,
часописе и друге публикације; новинарско
извештавање; електронске и онлине библиотечке
услуге; пружа ње компјутерских софтвера који се не
могу преузети са интернета за употребу у вези са
фитнесом и вежбањем; пружање веб страница и
компјутерских
апликација
који
укључују
информације из области фитнеса и вежбања;
дигиталне услуге снимања; стварање визуелних
ефеката и графика за друге.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са истим; услуге индустријске
анализе и истраживања; рачунарско програмирање;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; изнајмљивање апарата и опреме за
рачунарски хардвер и софтвер; услуге подршке и
саветовања у вези са развојем рачунарских система,
база података и апликација; пружање информација на
интернету о рачунарском хардверу и софтверу; услуге
креирања, пројектовања и одржавања вебсајтова; услуге
хостинга вебсајтова; услуге пружања апликативних
услуга (АСП) које укључују хостинг рачунарских
софтверских апликација за друге; услуге пружања
апликативних услуга (АСП) које укључују рачунарски
софтвер; пружање софтвера на интернету који се не
може преузети са истог; пружање претраживача за
проналажење података путем интернета и других мрежа
за електронску комуникацију; рачунарске услуге, наиме
пружање кориснику прилагођених извора новости,
спортских, временских информација, коментара, и
других информација, садржаја из часописа, блогова, и
вебсајтова, и другог текстуалног, аудио, видео, и
мултимедијалног
садржаја;
креирање
индекса
информација које се могу наћи на интернету, сајтова и
других ресурса који се могу наћи на глобалној
рачунарској мрежи, за друге; услуге чувања
електронских података; услуге друштвених мрежа на
интернету; пружање вебсајтова за друштвене мреже;
услуге картографије и мапирања; услуге пружања
информација, савета, и консултовања у вези са свим
наведеним.
(111) 72686
(210) Ж- 2016-542

(181) 29.03.2026.
(220) 29.03.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Дамњан Поповац, Јанка Веселиновића 9а,
Београд, RS
(740) Филип Мирић, Хаџи Ђерина 1, Београд
(540)

Ж
(531) 24.13.01; 24.13.24; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.13
(591) црна, бела, златна.
(511) Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре;
накит, драго камење.
(111) 72687
(210) Ж- 2016-1538

(181) 19.09.2026.
(220) 19.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) International Virtual Office d.o.o., Dragoslava
Jovanovića 13/4, 11000 Beograd, RS
(740) ALEKSIĆ, Nenad, Vasilija Ivanovića 12, Beograd
(540)

(531) 24.13.14; 25.05.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.09
(511) Кл. 5: нутритивни додаци (додаци прехрани).
Кл. 32: безалкохолна пића.
(111) 72688
(210) Ж- 2016-1598

(181) 26.09.2026.
(220) 26.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) CLARINS FRAGRANCE GROUP, 9 rue du
Commandant Pilot , 92200 Neuilly Sur Seine, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнеза Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
(511) Кл. 3: парфеми; парфемска вода; тоалетна
вода; колоњска вода; козметички препарати за
купање или туширање, наиме гелови за туширање за
немедицинску употребу, пенушаве купке, уља за
купање и соли за купање; парфимирани сапуни;
козметичке креме и лосиони, дезодоранси за личну
употребу; козметика; парфимирана млека за тело и
лосиони за козметичку употребу; шампони; лосиони
за косу; миришљави спрејеви за тело.
(111) 72689
(210) Ж- 2016-1599

(181) 27.09.2026.
(220) 27.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070 Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080 Земун
(540)

стартни блокови за спортове; столови за стони тенис;
тегови; тегови за вежбање; тениске мреже; торбе за
голф, са или без точкова; торбе за крикет; точак за
рулет; харпуни [спортска опрема]; хокејашки штапови;
штапови за голф; штап ови за игре; штап ови за пецање;
штитници за зглобове [спортска опрема]; штитници за
колена [спортска опрема]; штитници за потколенице
[спортска опрема]; украси за јелке.

(531) 06.01.01; 27.05.07; 27.05.17
(511) Кл. 18: животињска кожа; имитација коже;
актен ташне; женске ташне; козметичке торбице,
празне; кофери и путне торбе; путнички ковчези,
сандуци; рамени каишеви, од коже; ранци; торбе;
ранчеви за камповање; ранчеви за планинарење;
руксаци; ручне торбице; футроле [етуи] за
визиткарте; футроле за кључеве; футроле за кредитне
картице [новчаници]: џепни новчаници; школске
торбе; кишобрани и сунцобрани.
Кл. 24: газа [тканина]; дамаск; декоративна тканина
за постељину, замена за јастук; дугачки прекривачи
за столове; еластични ткани материјал; етикете од
платна; завесе од текстила или пластике; застори;
јастучнице; круто платно; ланене тканине; марамице
од текстила; навлаке [за душеке]; навлаке [ланене];
отирачи од текстила; памучне тканине; памучне
тканине, платно; пластични прекривачи за намештај;
платна, рубље за купатило, изузев одеће; поставе
[текстилне]; постељина; прекривачи за јастуке;
простирке за кревете; свиле не тканине; текстил ни
материјал; тканине за домаћинство; тканине за
обућу; тканине за столове, текстилне; ћебад за
кревете; фланел [тканине]; чаршави [текстилни];
прекривачи за кревете и столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; апарати и машине за
куглање; апаратура за избацивање тениских лоптица;
базен и за пливање [за играње]; бејзбол рукавице;
билијарски столови; билијарски штапови; боб санке;
боксерске рукавице; боксерски џакови; даске за
веслање; даске за једрење; даске за пливање; даске за
скијање; даске за сурфовање: дискови за спорт;
дронови [играчке]; змајеви; јарболи за даске за
једрење; клизаљке; конац, најлон за пецање; крпље
за снег; лопте за билијар; лопте за играње; лукови за
стреличарство; маске за мачевање; машине за
избацивање лоптица; машине за физичке вежбе;
мотке за скокове с мотком; облоге за скије; одела за
пливање; параглајдери; пераја за пливање;
планинарска опрема; појасеви за дизаче тегова
[спортска опрема]; појасеви за пливање; праћке
[спортска опрема]; прибор за пецање; ролери;
ролшуе [котураљке]; рукавице за голф; рукавице за
игру; рукавице за мачевање; санке [спортска
опрема]; скејтборд; скијашки везови; скије; сличуге
са уграђеним сечивом; справе за физичко вежбање;

(111) 72690
(210) Ж- 2016-1838
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(181) 26.10.2026.
(220) 26.10.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Керамика-Холдинг а.д. Београд, Булевар
Михаила Пупина 10в/1/114, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.03; 26.04.12; 27.05.01; 27.05.07
(511) Кл. 19: зидне плочице неметалне, подне
плочице неметалне, плочице за подове неметалне,
плочице неметалне за грађевине.
(111) 72691
(210) Ж- 2016-1409

(181) 19.08.2026.
(220) 19.08.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) NEO TEC DOO BEOGRAD, Топлице Милана
бр. 22, 11050 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, зелена, црна.
(511) Кл. 9: упозоравајући троуглови за возила.
Кл. 12: аутомобилски ланци; прекривачи за возила;
брисачи ветробранских стакала, метлице брисача
ветробрана, метлице брисача ветробрана за возила,
брисачи аутомобилских стакала, пресвлаке седишта
за аутомобиле, урасни поклопци за точкове возила
(раткапне); навлаке волана за возила; јастучићи за
аутомобилска седишта; покривачи седишта за
возила; штитници од сунца за аутомобиле ; полуге за
вучу возила; ваздушне пумпе (опрема за возила);
ланци за пнеуматике за копнена возила; ланци за
снег за копнена возила; оквири регистарских
таблица; наплатци за точкове аутомобила.
Кл. 21: крпе за прашину; крпе за чишћење ; левци;
сунђери; рукавице за прање возила.
Кл. 22: конопци за вучу возила.
Кл. 27: патоснице за аутомобиле.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 72692
(210) Ж- 2016-658

(181) 14.04.2026.
(220) 14.04.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) DELTA TRANSPORTNI SISTEM - D.T.S.
d.o.o., Жоржа Клеменсоа 37, Београд, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 16: папир; хигијенски папир; производи за
брисање
од
папира;
убруси
од
папира.
Кл. 22: сирови влакнасти текстил; кучине; пуцвал;
памучне
кучине;
текстилна
влакна.
Кл. 24: текстилни материјал; крпе за брисање
стакла; порхет (груба памучна тканина); неткана
текстилна влакна; крпе од нетканог текстила.
(111) 72695
(210) Ж- 2016-1489

(531) 24.15.07; 26.11.21; 27.05.22; 29.01.15
(591) тамно плава, пинк, наранџаста, тамно зелена,
зелена, тиркиз.
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге, паковање и
складиштење робе, организовање путовања.
(181) 27.09.2026.
(220) 27.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БУКОВИЧКА БАЊА"
АРАНЂЕЛОВАЦ, Мишарска бб, 34300
Аранђеловац, RS
(740) Милош Д. Митић, Владимира Поповића 6,
11070 Нови Београд
(540)

(181) 07.09.2026.
(220) 07.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) HK PK "YUMCO" A.D. VRANJE, Радничка 5, RS
(540)

(111) 72693
(210) Ж- 2016-1604

(531) 03.11.03; 07.05.15; 25.01.06; 26.01.16; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 44: медицинске услуге, нарочито болничке
услуге.
(181) 08.06.2026.
(220) 08.06.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) UNIRAY D.O.O., Милорада Петровића Чкаље
бр. 6, 11000 Београд, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска бр. 19/7,
11000 Београд
(540)

(531) 03.03.01; 26.01.04; 26.01.11; 26.01.18; 26.04.14;
27.05.09; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена.
(511) Кл. 23: пређа и конац, за текстилну употребу.
(111) 72696
(210) Ж- 2016-733

(181) 26.04.2026.
(220) 26.04.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED,
FLAT/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, HK
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 72694
(210) Ж- 2016-1038

(531) 20.05.25; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна.
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.07.09; 26.13.25; 27.05.22
(511) Кл. 9: флуоресцентни екрани; електрични
каблови; телевизијски апарати; амкордери; камере
(фотографске); електричне батерије; педометри;
модерни; електрични адаптери; мрежни прекидачи;
прекидачи мрежних модула; мрежне картице;
танспондери;
телефонски
апарати;
антене;
компјутерски
периферни
уређаји;
оптичка
комуникациона
опрема;
интеркомуникациони
апарати; бежичне мрежне картице; целуларни
(мобилни) телефони; портабл медија плејери;
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Ж
мембране (акустичне); звучници; пуњачи за
електричне
батерије;
путери;
предајници
електронских сигнала; ИП (Интернет протокол)
камере; сензори; аларми, апарати за даљинско
управљање; електрична звона за врата; електрични
прекидачи; утикачи, утичнице и други електрични
контакти (електричне везе); копјутерски програми,
који се преузимају, за контролу наведених уређаја.
(111) 72697
(210) Ж- 2016-1547

(181) 20.09.2026.
(220) 20.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Beijing Zhengkai Lida Commerce and Trade
Co., Ltd., No. 1299, A Zone, Zhonglian Huadu
Hongmen Shoes Market, No. 1, Dahongmen XiLi,
Fengtai District, Beijing, CN
(740) Митровић Предраг , Аласка 36, 11080 Земун
(540)
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(511) Кл. 5:
средства за испирање носа.
Кл. 10: аеросолни распршивачи за медицинску
употребу, иригатор за нос.
(111) 72699
(210) Ж- 2016-1410

(181) 19.08.2026.
(220) 19.08.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Fabrika za preradu voća I povrća NECTAR
DOO Bačka Palanka, Новосадски пут 9, бачка
Паланка, RS
(540)

(531) 01.15.14; 08.03.01; 26.01.18; 26.04.10; 26.04.13;
27.05.12; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена, црвена.
(511) Кл. 29:
млеко и млечни производи.
Кл. 32: воћни напици и воћни сокови.
(531) 24.17.25; 26.01.16; 27.05.01
(511) Кл. 16:
папир; свеске; цртежи, скице;
канцеларијски материјал; инструменти за писање;
магазини [периодични]; материјали за цртање;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит]; налепнице, које нису од текстила; ваучери.
Кл. 18: женске ташне; школске торбе; мали кофери;
руксаци; џепни новчаници; ручне торбице; футроле
за кључеве; ранци; кутије за визит карте; торбе.
Кл. 25: одећа; опрема за бебе [одећа]; одећа за
купање; ципеле; покривала за главу; чарапе и
плетена трикотажа; рукавице [одећа]; мараме,
шалови; доњи-веш; спољна одећа.
(111) 72698
(210) Ж- 2016-586

(181) 06.04.2026.
(220) 06.04.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) R und R Personalagentur d.o.o., Булевар
Михаила Пупина br. 10V, локал 28, Нови Београд, RS
(540)

(111) 72700
(210) Ж- 2016-1706

(181) 10.10.2026.
(220) 10.10.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Савез машинских и електротехничких
инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Кнеза
Милоша 7а/2, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01;
29.01.04
(591) тегет, бела, црвена.
(511) Кл. 41:
организовање и реализација
конференција, конгреса и симпозијума; издавање
књига, периодичних издања, часописа, новина и
билтена; организовање и реализација семинара,
конференција, курсева за обуку и усавршавање .
(111) 72701
(210) Ж- 2016-1401

(531) 02.09.07; 27.05.01; 29.01.04
(591) тиркизна
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(181) 18.08.2026.
(220) 18.08.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) UNISOL DOO, Аутопут Београд-Нови Сад
100б, 11080 Београд-Земун, RS

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

Ж
(740) Владимир Шеледа,адвокат, Господар Јевремова 37,
Београд
(540)

PLANTINO
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти;
јестива биљна уља и масти, прехрамбени производи
биљног порекла на бази воћа, поврћа и коштуњавих
плодова, прерађени за употребу и чување; кремови
на биљној бази; напици на биљној бази (сојино
млеко, бадемово млеко, пиринчано млеко, млеко од
лешника, млеко од кокоса и чоколадно млеко);
јогурти на биљној бази, кримери (додаци у праху) за
кафу, зимница, производи на бази парадајза, готова
јела; све напред наведено на биљној бази.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; тапиока
и саго; брашно и производи од житарица и мешавине
житарица, хлеб, пецива и посластичарска роба; јестиви
сладолед шећер, мед, меласа; сенф; сирће, салатни
преливи, сосови; зачини; прехрамбени производи
биљног порекла на бази какаоа, чоколаде, кафе и
житарица, прерађени за употребу и чување; пудинзи; све
напред наведено на биљној бази.
(111) 72702
(210) Ж- 2016-1607

(181) 27.09.2026.
(220) 27.09.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) КРАЉЕВСКИ РЕД ВИТЕЗОВА, Вељка
Петровића 28, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.13
(511) Кл. 31: венци од природног цвећа; цвеће;
природно; свеће за декорацију; осушено; биљке;
жбунови ружа.
Кл. 39: испорука цвећа.
Кл. 44: аранжирање цвећа.
(111) 72704
(210) Ж- 2016-1774

(181) 24.10.2026.
(220) 24.10.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, San
jose, California 95134, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд,
(540)

QUARTUS
(511) Кл. 9: компјутерски софтвер и упутство за
употребу који се продају као целина, за употребу у
дизајнирању и раду полупроводничких уређаја и
интегрисаних кола; и комуникацијски софтвер за
употребу на компјутерским мрежама и глобалним
компјутерским мрежама за употребу у приступању
онлајн базама података које се користе у
дизајнирању и примени полупроводничких уређаја и
интегрисаних кола.
(111) 72705
(210) Ж- 2016-1775

(531) 23.01.01; 27.03.15; 27.05.03; 27.05.10; 28.05.00
(591) црно-бела.
(511) Кл. 35: образовне услуге; припремање обуке;
разонда;
спортске
и
културне
активности.
Кл. 41: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 72703
(210) Ж- 2016-1715

(181) 12.10.2026.
(220) 12.10.2016.
(151) 19.05.2017.

(732) Јелена Николић and Наташа Вуковић,
Вукице Митровић 76, Београд, RS i Пожешка 96,
Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

(181) 24.10.2026.
(220) 24.10.2016.
(151) 19.05.2017.
(732) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, San
jose, California 95134, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд,
(540)

STRATIX
(511) Кл. 9: полупроводници, интегрисана кола,
логичка интегрисана кола која се могу програмирати,
и микропроцесори.
(111) 72706
(210) Ж- 2016-799

(181) 09.05.2026.
(220) 09.05.2016.
(151) 22.05.2017.
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(732) Н СПОРТ д.о.о., Аутопут Београд-Нови Сад
број 150а, Београд-Земун, RS
(740) Стана Младеновић, Београд, Булевар
ослобођења бр. 51
(540)

инсектициди; препарати за уништавање штетних
биљака; дезодоранси (који нису за личну употребу);
освеживачи ваздуха; репеленти за инсекте.
Кл. 21: неелектрични инструменти, артикли и
материјали, све за чишћење; тканине за чишћење,
брисање прашине и полирање; импрегниране
тканине за чишћење, брисање прашине и полирање;
дозатори; четке; подлоге за рибање или за чишћење;
сунђери и брисачи; замке; направе за заробљавање,
одбијање, хватање или убијање инсеката, штеточина
и штетних животиња.

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена.
(511) Кл. 18: артикли од коже и имитације коже
,наиме торбе, велики кофери, кофери, курирске
торбе и торбе за путовања, пореклом из Милана,
Италија.
Кл. 25: одећа, обућа, укључујући чизме, ципеле,
папуче, посебно за џогинг, гимнастику, спортове и
рекреативни одмор, пореклом из Милана, Италија.
Кл. 28: игре, играчке, справе за физичке вежбе,
гимнастику и спортске справе, укључујући и
спортске лопте, пореклом из Милана, Италија.

(111) 72708
(210) Ж- 2016-1759

(181) 04.08.2026.
(220) 04.08.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 Al
Rotterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Partners д.о.о., Студентски
трг 4, Београд
(540)

(181) 21.10.2026.
(220) 21.10.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) A & E Television Networks, LLC, 235 East 45th
Street, New York, New York 10017, US
(740) Душан Л. Петошевић, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(111) 72707
(210) Ж- 2016-1341

(531) 01.15.23; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.07; 27.05.24
(591) тамно зелена, светло зелена, бела, црвена.
(511) Кл. 3: детерџенти; препарати и супстанце, све
за употребу у перионицама; препарати за
оплемењивање рубља; препарати за избељивање;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; препарати за прање судова; сапуни;
средства за прање руку; марамице натопљене
препаратима и супстанцама за прање и полирање;
импрегниране крпе за чишћење.
Кл. 5: дезинфекциона средства; дезинфекциона
средства за хигијенске или санитаме сврхе; санитами
препарати; препарати за уништавање штеточина,
инсеката и штетних животиња; фунгициди;
гермициди; бактерициди; паразитициди; алгициди;
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(531) 24.17.05; 27.01.02; 27.05.17
(511) Кл. 38: услуге емитовања; услуге вебкаста;
услуге подкаста; услуге земаљског, сателитског и
кабловског преноса радиа и телевизије; електронски
пренос података путем сателита; електронски пренос
података путем глобалних и локалних компјутерских
мрежа; услуге преноса типа видео-на-захтев; услуге
бежичне
комуникације,
посебно
пренос
телевизијског програма и филмова на мобилне
уређаје; обезбеђивање онлајн чет соба и
електронских огласних табли за електронски пренос
порука међу корисницима; обезбеђивање приступа
глобалним информационим мрежама за вишеструке
кориснике; услуге широкопојасне комуникације,
посебно сателитски, кабловски, мрежни пренос
звука, слика, сигнала и података; телекомуникационе
услуге, посебно, електронски пренос података,
порука, графика, слика, аудиа, видеа и информација;
услуге емитовања преко интернета и других
комуникационих мрежа аудиа, текста и видеа који
укључују аплоудовани, постављени, приказани,
модификовани, означени и електронски пренесени
податак, аудио и видео садржај; услуге преноса,
посебно преноса на мобилне уређаје, компјутерске
мреже, видео-на-захтев, стриминг аудио, видео и
дигиталног медијског садржаја; обезбеђивање
линкова ка веб-сајтовима других пружалаца
садржаја; услуге дељења фото и видео садржаја,
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
посебно, електронског преноса дигиталних фото
датотека и видео датотека и аудиовизуленог саџаја
међу интернет корисницима; мобилне медијске
услуге у облику електронског преноса забавних
медијских садржаја.
Кл. 41:
oбразовне услуге; услуге забаве;
производња, продукција, монтажа и дистрибуција
телевизијског програма и филмова; услуге забаве у
облику текућих телевизијских програма; монтажа
телевизијског програма и филмова; услуге
телевизијског програма; услуге израде биоскопског и
телевизијског
распореда
програма;
услуге
обезбеђивања едукативних и забавних веб-сајтова;
пружање онлајн видеа који се не могу преузимати;
услуге продукције аудио снимака; обезбеђивање
онлајн база података и линкова ка веб-сајтовима
других
пружалаца
садржаја;
објављивање
електронских издања за друге; услуге веб-сајтова
који укључују блогове и објаве које се не могу
преузимати у облику њузлетера и електронских
часописа; услуге коцкања у сврху забаве; услуге
електронских игара, посебно пружање онлајн
електронских игара путем интернета, мобилних
мрежних платформи и локалних компјутерских
мрежа.
(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd,
Room 401-402, Building 3, Shenzhen Software Park,
Nanshan District, Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Београд Земун
(540)

Ж
(740) Владимир Шеледа, Милица Аранђеловић,
Госпoдар Јевремова 37, 11000 Београд
(540)

MREŽA DOBRE ENERGIJE
(511) Кл. 41: образовне услуге, припремање и
реализација обуке и наставе у вези са штедњом
енергије, побољшањем енергетске ефикасности и
одрживом енергијом.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и организација
семинара и саветовања у вези са штедњом енергије,
побољшањем енергетске ефикасности и одрживом
енергијом.
(111) 72711
(210) Ж- 2016-1807

(181) 25.10.2026.
(220) 25.10.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) "CHIPS WAY" DOO, Милутина Мандића бб,
Чачак, RS
(540)

(111) 72709
(210) Ж- 2016-1720

(531) 01.01.02; 07.03.20; 08.07.08; 19.01.08; 19.03.05;
24.09.07; 26.01.18; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) црна, црвена, бела, жута, плава, браон
(511) Кл. 29: пржени кромпир (чипс), пахуљице од
кромпира.
(111) 72712
(210) Ж- 2016-1908

(531) 17.02.17; 26.01.06; 27.05.17
(511) Кл. 9: ПОС терминали, уређаји и машине,
машине за продају и наплату, фискалне касе;
магнетске идентификационе картице; бар код
читачи; тестатуре за унос лозинки; плоче и табле за
електронско потписивање; мрежна комуникациона
опрема; снимљени компјутерски програми (софтвер);
регистар касе; читачи [опрема за обраду података];
скенери [опрема за обраду података].
(111) 72710
(210) Ж- 2016-1743

(181) 17.10.2026.
(220) 17.10.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) RES FONDACIJA, Змаја од Ноћаја 3а,
11000 Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.05
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 30: кекс; бисквити, суви колачићи; сладни
бисквити; вафел производи; колачи; колачи од
бисквита; брашно и производи од житарица;
чоколада.
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Ж
(111) 72713
(210) Ж- 2016-1871

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) Shamrock GeoScience Ltd.,, Suite 15, 1st Floor,
Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P.O. Box
1004, Victoria, Mahe, SC
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радивић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(511) Кл. 10:
намештај посебно направљен у
медицинске сврхе.
(111) 72716
(210) Ж- 2016-1920

(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,
21000, Нови Сад, RS
(540)

EvoCrete
(511) Кл. 1:
аглутинанти (спајачи) за бетон;
препарати за припрему земљишта; хемијски додаци
за муљеве нафтних бушотина; хемијски препарати за
употребу у индустрији; хемијски производи који
представљају
адитиве
за
цемент.
Кл. 19:
грађевински материјали (неметални);
визивни материјал за поправку путева; агенси за
везивање за прављење цигли; цемент; бетонски
грађевински елементи.
(111) 72714
(210) Ж- 2016-1354

(181) 09.08.2026.
(220) 09.08.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

(531) 26.01.16; 26.02.03; 27.05.01
(511)
Кл.
5:
фармацеутски
производи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72715
(210) Ж- 2016-1717

(181) 13.10.2026.
(220) 13.10.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) Александар Петковић, Цветанова ћуприја
105р, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.14; 02.09.01; 08.01.11; 08.03.01; 11.03.01;
26.11.13; 27.03.02; 29.01.15
(591) црвена, бордо, златна, плава, светло плава,
тамно плава, тиркиз, жута, светло жута, тамно жута,
зелена, тамно зелена, светло зелена, маслинасто
зелена, браон, црна, сива, бела.
(511) Кл. 30: кекс; пти-бер кекс.
(111) 72717
(210) Ж- 2016-1918

(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.12; 05.07.02; 06.19.01; 11.03.18;
25.03.11; 26.11.09; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.15
(591) бордо, црвена, плава, тамно плава, светло
плава, тиркиз, зелена, тамно зелена, светло зелена,
жута, тамно жута, браон, црна, сива, наранџаста, бела.
(511) Кл. 30:
тестенина; тестенина за супе;
макарони; резанци; резанци за супу; танки резанци;
равиоли; шпагети.
(111) 72718
(210) Ж- 2015-1689

(531) 02.01.17; 02.01.23; 12.03.07; 27.05.09; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава, црна.
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(181) 14.10.2025.
(220) 14.10.2015.
(151) 22.05.2017.
(732) Hewlett Packard Enterprise Development LP,
11455 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070, US

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

(531) 26.04.02; 29.01.03
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 9: научни, фотографски, кинематографски,
оптички и наставни апарати и инструменти; уређаји
и инструменти за спровођење, комутацију,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролисање струје; уређаји за снимање, пренос
или репродукцију звука или слика; магнетни носачи
података, дискови за снимање; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; заштитни знак за рачунарски хардвер и
софтвер; уређаји за обраду података; рачунари;
рачунарски хардвер; рачунарски сервери; мрежни
сервери; интернет сервери; хардвер за умрежавање
рачунара и комуникацију; чвориште рачунарске
мреже, усмеривачи, управљачи, прекидачи и
бежичне приступне тачке; хардвер за рачунарско
складиштење; сервери за рачунарско складиштење;
мрежа система за складиштење рачунарских
података (САН); хардвер за рачунарске мрежне
уређаје за складиштење података (НАС); рачунарски
и комуникациони хардвер за мрежне системе за
складиштење података; хардвер за бекап дискова;
диск драјвери; поља и поклопци за погонски ди ск;
контролери за редудантни низ независних дискова
(РАИД); Хост Бус адаптери; системи за чување
података који се састоје из рачунарског харвера,
периферних уређаја и софтвера оперативног система;
интегрисани информатички системи који се састоје
из повезаног рачунарског, складишног и мрежног
хардвера и софтвера; модуларни информатички
системи; периферни уређаји за рачунаре; дигитални
знаци; магнетне траке за рачунаре; празне траке за
чување компјутерских података; меморијски чипови;
полупроводници, штампане плоче, интегрисана кола
и електронске компоненте; рачунарски софтвер;
рачунарски оперативни системи; рачунарски софтвер
и фирмвер за управљање рачунарским хардвером и
перфиреним уређајима; софтвер за сервере; мрежни
софтвер; софтвер у облаку; база података, центар за
податке и софтвер за похрањивање података;
софтвер за похрањивање; софтвер за виртуализацију;
рачунарски
софтвер
за
конфигурисање,
обезбеђивање, распоређивање, контролу, управљање
и виртуализацију рачунара, рачунарских сервера и
уређаја за похрањивање података; софтвер за рад,
ЗИС / RS / IPO
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управљање, аутоматизацију и виртуализацију
рачунарске
мреже;
рачунарски софтвер
за
софтверско умрежавање; софтвер за управљање
локалном мрежом (ЛАН); оперативни софтвер за
мреже широког подручја (WАN); рачунарски
софтвер за повезивање различитих рачунарских
система, сервери и уређаји за чување података;
софтвер за управљање инфраструктуром облака
(cloud) и аутоматизацију; рачунарски софтвер који се
користи за управљање апликацијама на бази
рачунарства у облаку; рачунарски софтвер у облаку
за предузетничке апликације, управљање базама
података, и електронско похрањивање података;
рачунарски софтвер за праћење рада облака,
интернета и апликација; рачунарски софтвер за
информатичко
управљање,
управљање
информатичком и нфраструктуром , даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање информатичком имовином и инвентаром,
информатичка аутоматизација процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређаја,
информатичка
безбедност,
информатичко
извештавање и предвиђање, праћење мана и
перформанси информатичке инфраструктуре, и за
функције служби за информатичку подршку и
помоћ; рачунарски софтвер за заштиту и сигурност
података; рачунарски софтвер за пружање
сигурности за рачунаре, мреже и електронску
комуникацију; софтвер за сигурност апликација и
мрежа; рачунарски софтвер за праћење приступа
мрежи и мрежних активности; рачунарски софтвер за
оцену сигурности апликација; софтвер за шифровање
и
дешифровање
података
и
докумената;
криптографски софтвер; софтвер за проверу
аутентичности корисника рачунара; софтвер за
праћење, извештавање и анализу поштовања
информатичке
безбедности;
софтвер
за
информатичко управљање ризиком и сигурносним
информацијама; софтвер за израду сигурносних
копија, поновно успостављање података и
архивирање; рачунарски софтвер за отклањање
дупликата података; софтвер за управљање базама
података; рачунарски софтвер за читање и оцену
садржаја који се налази на глобалној рачунарској
мрежи, базама података и/или мрежама; рачунарски
софтвер за интеграцију апликација и база података;
софтвер за претраживање; рачунарски софтверски
алати за претраживање; софтвер за претраживање
база података; рачунарски софтвер за формирање
база података са информацијама и подацима који се
могу претраживати; софтвер за рад и аутоматизацију
складишта рачунарских података; софтвер за рад и
аутоматизацију центара за податке; рачунарски
софтвер за пренос, чување, обраду и репродукцију
података; рачунарски софтвер за приступање,
истраживање и анализу информација похрањених у
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базама података и складиштима; софтвер за
управљање информацијама и знањем; софтвер за
анализу пословних података; рачунарски софтвер
који даје интегрисане пословне менаџмент
информације у стварном времену комбиновањем
информација из различитих база података; софтвер
за пословну и анализу великог броја података;
рачунарски софтвер који аутоматизује обраду
неструктурираних,
полуструктурираних
и
структурираних
информација
и
података
похрањених на рачунарској мрежи и интернету;
софтвер за увид у пословне процесе; софтвер за
управљање односа са клијентима (ЦРМ); софтвер за
планирање пословних ресурса и управљање ризиком;
софтвер за управљање пројектима; софтвер за
управљање документацијом; софтвер за електронску
трговину; алатке за развој и имплементацију
софтвера; алати за развој софтвера за израду
мобилних интернет апликација и интерфејса за
клијенте; софтвер за тестирање и испоруку
апликација; софтвер за управљање животним
циклусом апликација и уређај а; софтверски
дефинисана
инфраструктура
(СДС
софтвер);
рачунарски софтвер који обезбеђује приступ путем
интернета апликацијама и сервисима кроз интернет
оперативни систем или портал; софтвер за
аутоматизацију
и
управљање
комуналним
индустријским
услугама,
операцијама
и
фактурисањем; софтвер за управљање софтверским
лиценцама.
Кл. 16: штампане ствари; наставни материјали и
материјали за обуку (осим апарата); штампане ствари
у области рачунара и информационих технологија;
брошуре о технолошким достигнућима, штампани
приручници, технички билтени, листе података и
штампани каталози производа у области рачунара и
информационих
технологија;
приручници
за
коришћење производа и приручници за сервис од
стране трећих лица за рачунаре и рачунарске
периферије.
Кл. 35: oглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
консултације у пословном управљању; пословно
саветодавне услуге у области информационих
технологија (ИТ); пословно саветодавне услуге у
области
унапређења
пословних
процеса
и
аутсорсинга; пословно саветодавне услуге у области
пословне архитектуре; услуге ИТ аутосорсинга и
запошИјавање особља за пројекте везане за
инфоннациону технологију; услуге аутсорсинга
пословних процеса; услуге ИТ стратешког
планирања; услуге управљања ИТ средствима;
прикупљање и систематизација информација у
рачунарским базама података; услуге управљања
базама података; услуге онлајн малопродаје и услуге
наручивања рачунарских хардвера, софтвера и
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периферија; пословне услуге, наиме, пружање
помоћи другима у преговорима и развоју пословних
партнерства и пословних алијанси; маркетинг и
промотивни програми у области рачунара и
инфоннационих технологија; услуге управљања
односа са клијентима; услуге електронске трговине;
пружање услуга у вези са систематиком, наиме,
класификација и организација података за сврху
управљања подацима; пружање интернет странице
која обезбеђује онлајн тржиште за продавце и купце
рачунара и рачунарске робе и услуга; услуге
управљања пословним знањем; анализа пословних
података.
Кл. 36: oсигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; услуге финансирање куповине
и услуге финансирања лизинга; услуге обраде,
управљања и администрације у области здравствене
и
социјалне
заштите
запослених;
услуге
обезбеђивања трансакција путем кредитних картица
за друге; услуге подношења захтева за осигурање за
друге; пружање услуга финансијске анализе и
консултантске услуге за организацију и управљање
банкарским и финансијским пословањем; управљање
финансијским средствима; услуге наплате.
Кл.
37:
грађевинско
конструисање;
инсталирање(постављање), одржавање и поправка
рачунара
и
рачунарског,
мрежног
и
телекомунационог хардвера.
Кл. 38:
телекомуникације; телекомуникационе
услуге, наиме, пренос говорних порука, података,
графика, слика, аудио записа и видео записа путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих мрежа, и интернета; пренос
информација путем електронских комуникационих
мрежа;
обезбеђивање
сигурне
електронске
комуникације у стварном времену преко рачунарске
мреже; пружање услуга виртуалне приватне мреже,
наиме,
приватну
и
безбедну
електронску
комуникацију преко приватне или јавне рачунарске
мреже; саветодавне услуге у области комуникација и
телекомуникација; услуге обезбеђивања онлајн соба
за "четовање" (разговор), огласних табли и форума за
размену порука међу корисницима у области
рачунара, софтвера, инфоннационих технологија и
општег интереса; емитовање аудио и видео
материјала путем интернета; услуге којима се
омогућава телефонирање преко Интернета (ВОИП
услуге); услуге дељења датотека, наиме, електронски
пренос података путем глобалне рачунарске мреже.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке, наиме,
вођење
наставе,
радионица,
семинара
и
конференција у области рачунара, електронске
трговине и информационих технологија; услуге
електронских часописа, наиме, блогова који садрже
информације из области рачунара, електронске
трговине и инфоннационих технологија.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 42:
научне и технолошке услуге као и
припадајуће услуге истраживања и дизајна; услуге
индустријских анализа и истраживања; дизајн и
развој рачунарског хардвера и софтвера; заштитни
знак за рачунарске услуге, софтверске услуге, услуге
"у облаку" и информатичке услуге; рачунарске
услуге; услуге анализе, планирања, интеграције и
дизајна
рачунарских
система;
интеграција
рачунарских система и софтвера; интеграција
рачунарских система и мрежа; администрација
рачунарског система за друге; изнајмљивање и
лизинг рачунарског хардвера и рачунарских
периферних уређај а; услуге консултација у вези са
рачунарима; саветовање о дизајну, селекцији и
коришћењу рачунарског хардвера и система;
консултантске услуге у вези са рачунарским
софтвером; саветодавне услуге за друге у селекцији,
имплементацији и коришћењу рачунарског софтвера;
консултантске услуге у подручју софтвера као
услуге; услуге интернет саветовања; консултантске
услуге у вези са информационом технологијом;
консултације
у
области
информатике
и
трансформације,
интеграције,
модернизације,
миграције,
дизајна,
развоја,
имплементације,
тестирања,
оптимизације,
функционисања
и
управљања апликацијама; консултације у области
рачунарства "у облаку" и велике количине података;
консултације у области инфраструктуре "у облаку";
саветодавне услуге у подручју архитектуре центара
за податке, решења јавног и приватног рачунарства
"у облаку" и вредновања и примене интернет
технологије и услуга; консултације у области
сигурности, управљања и усклађивања информација;
консултације у области сигурности рачунара и
информација и управљања информатичким ризиком;
консултације у области мобилности информационих
технологија и услуга на радном месту; консултације
у области јединствених комуникација, хардвера и
софтвера; саветовање у вези са информатичким
аспектима пословних процеса; саветовање у области
информатичких решења за управљање односа са
купцима, финансије и администрацију, људске
ресурсе, платне листе и обраду докумената;
саветовање у области управљања доставом
апликација; саветовање у области оптимизације
маркетинга; саветовање у области конвергентних
информатичких система; саветовање у областима
конвергентних
и
хипер-конвергентних
информатичких инфраструктура; консултације у
области индустрије комуналних услуга, пословања и
фактурисања; саветовање у области еколошке и
енергетске ефикасности; научне и технолошке
услуге, наиме истраживање и дизајн у области
хардвера за рачунарско умрежавање и архитектуру
рачунарског центра за податке; услуге техничког
саветовања у области архитектуре центара за
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податке;
пружање
привременог
коришћења
посредничког софтвера на мрежи који се не може
преузети који функционише као интерфејс између
софтверских апликација и оперативних система;
пружање привремене употребе онлајн софтвера
рачунарства "у облаку" који се не може преузимати
за употребу при управљању базом података и
електронском похрањивању података; дизајн и развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
услуге
рачунарског програмирања; развој софтвера за
управљ ачки програм и оперативни систем; развој,
модернизација
и
интеграција
софтверских
апликација "у облак"; услуге инсталирања
(постављања), одржавања и ажурирања софтвера;
тестирање рада и функционалности рачунара, мрежа
и софтвера; услуге развоја софтвера и консултација у
области пословне технологије; услуге рачунарског
програмирања за друге у подручју управљања
конфигурацијом софтвера; развој рачунарског
софтвера у подручју мобилних апликација;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера
базираног "у облаку" путем онлајн ажурирања,
побољшања и закрпи (патцх); услуге техничке
подршке; служба за подршку, помоћ и отклањање
грешака
за
информатичку
инфраструктуру,
рачунарски хардвер, рачунарски софтвер, рачунарску
периферну опрему и рачунарске мреже; услуге
техничке подршке, наиме, отклањање грешака у
рачунарском софтверу; услуге техничке подршке,
наиме, отклањање грешака у облику дијагнозе
проблема у рачунарском хардверу и софтверу;
услуге техничке подршке, наиме, миграција
апликација центара за податке, сервера и база
података; услуге техничке подршке, наиме, праћење
рачунара, мрежних система, сервера и интернет
апликација и апликација база података, и
обавештавање о везаним догађајима и упозоре њ
има; услуге техничке подршке, наиме услуге
даљинског праћења рачунара и мрежа у стварном
времену; услуге техничке подршке, наиме, даљинске
и теренске услуге управљања инфраструктуром за
праћење, администрацију и управљање јавним и
приватним
информатичким
и
апликационим
системима рачунарства "у облаку"; информатичке
услуге; пружање услуге хостинга интернет сајтова,
развој интернет сајтова и прилагођен их веб
страница за друге; услуге на бази рачунарства "у
облаку"; пружање услуга хостинга "у облаку";
хостинг софтверских рачунарских апликација за
друге;
одржавање
информатичког
"облака"
електронских база података; хостинг услуге за
мрежу, "облак" и рачунарску инфраструктуру;
обезбеђивање сервера варијабилног капацитета за
друге; изнајмљивање рачунарских и капацитета за
чување података варијабилног капацитета трећим
лицима; инфраструктура као услуга (ИААС), наиме,
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обезбеђивање рачунарског хардвера, рачунарског
софтвера, периферних уређаја за рачунаре другима
на основу претплате или услуге "плати па користи";
услуге
виртуализације
клијента;
интеграција
приватних и јавних информатичких окружења "у
облаку"; даљинско управљање и управљање на лицу
места информатичким системима и софтверским
апликацијама за друге; рачунарство "у облаку" које
садржи софтвер за употребу у управљању базама
података; рачунарске услуге, наиме, хостинг,
управљање,
резервисање,
скалирање,
администрирање, одржавање, надзор, обезбеђивање,
шифрирање, дешифрирање, дупликација и чување
резервних копија база података за друге; управљање
центрима података, информатичком безбедношћу,
рачунарством "у облаку", технологијом на радном
месту,
рачунарским
мрежама,
обједињеним
комуникацијским и предузетним информатичким
услугама за друге; услуге базе података; услуге
центара за податке и склад ишта података; услуге
развоја базе података; услуге дубинске претраге
података; услуге чувања резервних копија и обнове
података; услуге миграције података; услуге
шифрирања и дешифрирања података; рачунарство
"у облаку" које садржи софтвер за употребу у
управљању базама података и складиштењу
података; електронско похрањивање података;
електронско похрањивање дигиталних садржаја,
наиме, слика, текста, видео и аудио података;
софтвер као услуга (СААС); услуге пружања
апликација (АСП); платформа као услуга (ПААС);
инфраструктура као услуга (ИААС); привремено
коришћење софтвера који се не може преузети;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за рад, управљање, аутоматизацију,
виртуализацију,
конфигурацију,
резервисање,
покретање и контролу рачунара и мреже;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети
за
управљање
информационом
технологијом,
управљање
информатичком
инфраструктуром,
даљинско
управљање
информатичком
инфраструктуром,
управљање
информатичком
имовином
и
инвентаром,
аутоматизација информатичких процеса, управљање
животним циклусом информатичких уређаја,
информатичка
безбедност,
информатичко
извештавање и предвиђање, праћење мана и
перформанси информатичке инфраструктуре, и за
функције служби за информатичку подршку и
помоћ; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за заштиту података, сигурност
података, те сигурност рачунарских апликација и
мрежа; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за регулаторну усклађеност
информационе сигурности; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за надзор
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приступа рачунарској мрежи и надзор активности;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за шифрирање и дешифрирање података,
криптографију, проверу аутентичности корисника
рачунара и за праћење, извештавање и анализу
усклађености
с
информационом
сигурношћу;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за израду сигумосних копија, поновно
успостављање података и архивирање, и отклањање
дупликата података; привремено коришћење софтвера
који се не може преузети за управљање и аутоматизацију
инфраструктуре "у облаку"; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за надзор
перформанси "облака", мреже и апликација; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за базу
података и управљање базом података, рад и
аутоматизацију
складишта
података,
рад
и
аутоматизацију центара за податке, интеграцију
апликација и база података, за пренос, похрану, обраду и
репродукцију података, те за приступање, истраживање
и анализирање информација похрањених у базама
података и складиштима података; привремено
коришћење софтвера који се не може преузети за
пословну интелигенцију, увид у процесе пословања,
анализу
података,
управљање
информацијама,
управљање знањем, управљање односима са клијентима,
и управљање пословним ресурсима и ризиком;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за складиштење, управљање, праћење и
анализу пословних података; привремено коришћење
софтвера који се не може преузети за претраживаче и
софтвера за управљање пројектима и документацијом;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети за развој, покретање, тестирање, испоруку
софтвера те за управљање животним циклусом
апликација; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за конвергиране ИТ системе; привремено
коришћење
СДС
(софтверски
дефинисана
инфраструктура) софтвера који се не може преузети;
привремено коришћење софтвера који се не може
преузети
у
областима
конвергиране
и
хиперконвергиране информатичке инфраструктуре;
услуге софтвера као услуге, односно, хостинг
софтверске инфраструктуре "у облаку" и софтверске
инфраструктуре за центре за податке за коришћење
трећих лица за управљање базама података и развој
апликација; привремено коришћење софтвера који се не
може преузети за аутоматизацију и управљање
комуналним индустријским услугама, делатностима и
фактурисањем; привремено коришћење софтвера који се
не може преузети за управљање софтверским
лиценцама.
(111) 72719
(210) Ж- 2016-1612

(181) 28.09.2026.
(220) 28.09.2016.
(151) 22.05.2017.
ЗИС / RS / IPO
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(732) MK MOUNTAIN RESORT DOO, Просторије
Хотела Гранд, 36354 Копаоник, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

Кonaci Sunčani vrhovi-Brvenik
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке,
нарочито организовање семинара, конференција,
конгреса и наставе, радионица за обуку; разонода,
нарочито организовање и вођење концерата, ноћних
клубова, модних ревија, представа и свечаности,
такмичења у лепоти, приказивање филмова у
биоскопима, извођење наступа и представа уживо,
услуге дискотека, пружање услуга казина[игре на
срећу] , забавне услуге које пружају кампови за одмор;
спортске и културне активности, нарочито вођење час
ова фитнеса, услуге спортских кампова, изнајмљивања
спортске опреме, пружање информација о рекреацији и
тренинзима, организовање спортских такмичења.
Кл. 43:
услуге пружања привременог смештаја,
нарочито хотелске услуге, услуге мотела, услуге
резервације привременог смештаја, смештајне услуге у
камповима за одмор, услуге пружања информација о
одмору и планирању у вези са смештајем,
изнајмљивање
привременог
смештаја;
услуге
обезбеђивања хране и пића, нарочито услуге пансиона,
услуге барова, услуге коктел салона; услуге кафересторана, ресторана и снек барова, услуге ресторана за
самопослуживање, кетеринг услуге за снабдевање
храном и пићем; услуге изнајмљивања простора за
одржавање конференција, састанака и изложби; услуге
пријављивања и одјављивања у хотелима; услуге
електронских информација које се односе на хотеле;
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
све горе наведено; услуге дневних обданишта или
јаслица. Кл. 44: нега лепоте за људе, нарочито услуге
турских купатила, отворених и затворених базена,
сауна, масаже, салона лепоте, соларијума, фризерских
салона, бањске услуге.
(111) 72720
(210) Ж- 2016-1613

(181) 28.09.2026.
(220) 28.09.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) MK MOUNTAIN RESORT DOO, Просторије
Хотела Гранд, 36354 Копаоник, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО патентна
канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

Konaci Sunčani vrhovi-Koznik
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке,
нарочито организовање семинара, конференција,
конгреса и наставе, радионица за обуку; разонода,
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нарочито организовање и вођење концерата, ноћних
клубова, модних ревија, представа и свечаности,
такмичења у лепоти, приказивање филмова у
биоскопима, извођење наступа и представа уживо,
услуге дискотека, пружање услуга казина[игре на срећу]
, забавне услуге које пружају кампови за одмор; спортске
и културне активности, нарочито вођење час ова
фитнеса, услуге спортских кампова, изнајмљивања
спортске опреме, пружање информација о рекреацији и
тренинзима, организовање спортских такмичења.
Кл. 43:
услуге пружања привременог смештаја,
нарочито хотелске услуге, услуге мотела, услуге
резервације привременог смештаја, смештајне услуге у
камповима за одмор, услуге пружања информација о
одмору и планирању у вези са смештајем, изнајмљивање
привременог смештаја; услуге обезбеђивања хране и
пића, нарочито услуге пансиона, услуге барова, услуге
коктел салона; услуге кафе-ресторана, ресторана и снек
барова, услуге ресторана за самопослуживање, кетеринг
услуге за снабдевање храном и пићем; услуге
изнајмљивања простора за одржавање конференција,
састанака и изложби; услуге пријављивања и
одјављивања у хотелима; услуге електронских
информација које се односе на хотеле; саветодавне и
консултантске услуге које се односе на све горе
наведено; услуге дневних обданишта или јаслица.
Кл. 44: нега лепоте за људе, нарочито услуге
турских купатила, отворених и затворених базена,
сауна,
масаже,
салона
лепоте,
соларијума,
фризерских салона, бањске услуге.
(111) 72721
(210) Ж- 2016-1614

(181) 28.09.2026.
(220) 28.09.2016.
(151) 22.05.2017.
(732) MK MOUNTAIN RESORT DOO, Просторије
Хотела Гранд, 36354 Копаоник, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО патентна
канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

Konaci Sunčani vrhovi-Maglič
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке,
нарочито организовање семинара, конференција,
конгреса и наставе, радионица за обуку; разонода,
нарочито организовање и вођење концерата, ноћних
клубова, модних ревија, представа и свечаности,
такмичења у лепоти, приказивање филмова у
биоскопима, извођење наступа и представа уживо,
услуге дискотека, пружање услуга казина (игре на
срећу), забавне услуге које пружају кампови за
одмор; спортске и културне активности, нарочито
вођење час ова фитнеса, услуге спортских кампова,
изнајмљивања
спортске
опреме,
пружање
информација
о
рекреацији
и
тренинзима,
организовање спортских такмичења.
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Кл. 43:
услуге пружања привременог смештаја,
нарочито хотелске услуге, услуге мотела, услуге
резервације привременог смештаја, смештајне услуге у
камповима за одмор, услуге пружања информација о
одмору и планирању у вези са смештајем, изнајмљивање
привременог смештаја; услуге обезбеђивања хране и
пића, нарочито услуге пансиона, услуге барова, услуге
коктел салона; услуге кафе-ресторана, ресторана и снек
барова, услуге ресторана за самопослуживање, кетеринг
услуге за снабдевање храном и пићем; услуге
изнајмљивања простора за одржавање конференција,
састанака и изложби; услуге пријављивања и
одјављивања у хотелима; услуге електронских
информација које се односе на хотеле; саветодавне и
консултантске услуге које се односе на све горе
наведено; услуге дневних обданишта или јаслица. Кл.
44: нега лепоте за људе, нарочито услуге турских
купатила, отворених и затворених базена, сауна,
масаже, салона лепоте, соларијума, фризерских
салона, бањске услуге.
(181) 10.06.2026.
(220) 10.06.2016.
(151) 23.05.2017.
(732) Televizija Fruška Gora DOO Ruma, Главна
172а, 22400 Рума, RS
(540)
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(531) 27.01.01; 27.05.10; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 39: курирске услуге (достава пошиљки или робе).
(111) 72724
(210) Ж- 2016-1842

(181) 31.10.2026.
(220) 31.10.2016.
(151) 23.05.2017.
(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2,
NL-1183 AT, Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(111) 72722
(210) Ж- 2016-1065

(531) 01.01.12; 01.15.17; 05.03.15; 05.07.01; 08.07.25;
11.03.04; 19.03.24; 25.01.25; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.15
(591) црвена, бела, браон, зелена, сива, златна, црна,
плава, наранџаста
(511) Кл. 30: кафа, кафа са какаом и циметом.
(111) 72725
(210) Ж- 2016-851

(531) 20.05.07; 26.11.11; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.03
(591) наранџаста, зелена.
(511) 35: оглашавање, рекламирање, рекламирање
преко телевизије.
38: услуге које садрзе дифузију телевизисјког
програма, емитовање телевизијског програма,
емитовање кабловске телевизије.
41: услуге продукције телевизијског програма,
образовне услуге.
(181) 01.11.2026.
(220) 01.11.2016.
(151) 23.05.2017.
(732) BEXEXPRESS DOO ŠABAC, , RS
(540)

(181) 13.05.2026.
(220) 13.05.2016.
(151) 23.05.2017.
(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Народног Фронта бр. 23, Нови Сад, RS
(540)

(111) 72723
(210) Ж- 2016-1845
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(531) 08.01.06; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, 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, колачи и посластице, сладоледи,
шећер, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф,
сирће, сосови (као додаци), зачини, лед.

ЗИС / RS / IPO
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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.
(111) 72726
(210) Ж- 2016-2046

(181) 05.12.2026.
(220) 05.12.2016.
(151) 24.05.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172, Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава, бела, црна.
(511) Кл. 1:
вештачки заслађивачи (хемијски
препарати).
Кл. 2: боје за храну за употребу у домаћинству.
Кл. 29: састојци за припремање хране, нарочито
кандирано воће, кандиране вишње и трешње, суво
грожђе, суво бело грожђе, кандирана кора
поморанџе, кандирана кора лимуна; прерађени
бадеми и орашасти плодови; пахуљице од кокоса;
припремљени надеви за печење, који се састоје
углавном од семена мака, орашастих плодова,
бадема, пахуљица од кокоса и/или воћа; желатин за
исхрану; млевено семе мака; производи као додаци
намењени побољшању ароме који нису зачини и
ароме, нарочито кора и/или пулпа агрума,
укључујући и њихов сушени и дехидрирани облик;
конзервисано, кувано, сушено и залеђено воће и
махунасто поврће; мешавине грицкалица које се
састоје од сувог воћа и прерађених орашастих
плодова; пире кромпир, кнедле од кромпира,
укључујући све горенаведене робе у облику праха;
сушено поврће, чипс од поврћа; млечна павлака,
млеко у праху (млечни производи), вештачка павлака
(замена за млечне производе).
Кл. 30: брашно; шећер; воћни шећер (фруктоза);
природни заслађивачи; какао; скроб за јело, средства
за згушњавање сосева; зрневље јечма или спелте
(крупника); сутлијаш; гриз и пудинг од гриза,
палента, кус-кус, булгур (зрневље пшенице),

ЗИС / RS / IPO

Ж
прерађена киноа; хлебне мрвице; састојци за супу на
бази хлебних мрвица и у облику тестенине, нарочито
кнедле за супу и кнедле од коштане сржи; састојци
за припремање хране, нарочито глазуре за колаче,
преливи, глазуре за торте, глазуре од шећера,
препарати за учвршћивање шлага, ароме за колаче и
уље за печење, шећерне пахуљице (јестиви украси за
торте и колаче на бази шећера), марципан, тесто од
марципана, нугат од орашастих плодова, вафли
(галете), ванила и ванилин шећер, штапићи ваниле;
прашкови за прављење пудинга и десерта; мед,
меласа; чоколада и производи од чоколаде, нарочито
рендана чоколада, чоколадни преливи, листићи
чоколаде, грануле чоколаде и пахуљице од чоколаде;
украсни производи од чоколаде и шећера, фондани;
свежи и суви квасац; састојци за подизање теста за
печење, нарочито прашак за пециво, сода бикарбона,
амонијум карбонат (средство за подизање теста),
калијум карбонат (средство за подизање теста);
зачини и зачинске мешавине; со; прехрамбени
производи за ароме за храну, нарочито екстракти
агрума, укључујући и у сушеном и дехидрираном
облику; мешавине за припрему пекарских производа,
теста за торте; прехрамбена тестенина; теста, смесе
за теста, и мешавине за њихову припрему; производи
од житарица; пецива и слаткиши, десерти,
палачинке; хлеб и производи од хлеба; колачи, торте;
бомбоне од шећера.
Кл. 31: семе мака, орашасти плодови и бадеми;
непрерађено зрневље и семење за исхрану,
сунцокретове семенке, бундевине семенке, мешавине
зрневља; свеже воће, леблебија.
(111) 72727
(210) Ж- 2016-570

(181) 01.04.2026.
(220) 01.04.2016.
(151) 24.05.2017.
(732) ДОО "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 09.09.03; 27.05.12; 27.05.13; 29.01.12
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за ципеле и
чизмице; креме за чишћење коже; лакови и креме за
обућу.
Кл. 18:
имитација коже; кишобрани; кожни
каишеви; козметичке торбице, празне; кофери;
кофери и путне торбе; путне торбе; путне торбе за
75

Ж
одећу; путни комплети [кожна роба]; ранци; руксаци;
ручне торбице; спортске торбе; торбе; торбе за
куповину; торбе [коверте, кесе] од коже за паковање;
футроле за кључеве; џепни новчаници; школске торбе.
Кл. 25: глежњаче; доколенице; кломпе; дубоке патике
за спортове у дворани; ешарпе за ношење; женске
најлонске чарапе, женске ципеле; женске чарапе; женске
чизме; каишеви [одећа]; каишеви од имитације коже;
каишеви од тканине ; камашне, доколенице и назувци;
кожне папуче; кожне ципеле; кожни каишеви [одећа];
кратке чарапе; ; најлонке [чарапе]; патике; сандале;
спортске ципеле; спортске чарапе; улошци за ципеле;
ципеле; чарапе и плетена трикотажа; чизме.
Кл. 26:
копче за ципеле; пертле за ципеле;
рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу;
услуге рекламирања преко интернета.
(111) 72728
(210) Ж- 2016-571

(181) 01.04.2026.
(220) 01.04.2016.
(151) 24.05.2017.
(732) ДОО "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 24.03.01; 26.01.05; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице;
креме за чишћење коже; лакови и креме за обућу.
Кл. 18: имитација коже; кишобрани; кожни каишеви;
козметичке торбице, празне; кофери; кофери и путне
торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; путни комплети
[кожна роба]; ранци; руксаци; ручне торбице; спортске
торбе; торбе; торбе за куповину; торбе [коверте, кесе] од
коже за паковање; футроле за кључеве; џепни новчаници;
школске торбе.
Кл. 25: глежњаче; доколенице; кломпе; дубоке
патике за спортове у дворани; ешарпе за ношење;
женске најлонске чарапе, женске ципеле; женске
чарапе; женске чизме; каишеви [одећа]; каишеви од
имитације коже; каишеви од тканине]; камашне,
доколенице и назувци; кожне папуче; кожне ципеле;
кожни каишеви [одећа]; кратке чарапе;
најлонке
[чарапе];
патике; сандале; спортске ципеле;
спортске чарапе; улошци за ципеле; ципеле; чарапе и
плетена трикотажа; чизме.
Кл. 26:
копче за ципеле; пертле за ципеле;
рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.
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Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу;
услуге рекламирања преко интернета.
(111) 72729
(210) Ж- 2016-581

(181) 04.04.2026.
(220) 04.04.2016.
(151) 24.05.2017.
(732) ДОО "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.12
(591) бела, црна и црвена.
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице;
креме за чишћење коже; лакови и креме за обућу.
Кл. 18: имитација коже; кишобрани; кожни каишеви;
козметичке торбице, празне; кофери; кофери и путне
торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; путни
комплети [кожна роба]; ранци; руксаци; ручне торбице;
спортске торбе; торбе; торбе за куповину; торбе
[коверте, кесе] од кожеза паковање; футроле за кључеве;
џепни новчаници; школске торбе.
Кл. 25: глежњаче; доколенице; кломпе; дубоке
патике за спортове у дворани; ешарпе за ношење;
женске најлонске чарапе, женске ципеле; женске
чарапе; женске чизме; каишеви [одећа]; каишеви од
имитације коже; каишеви од тканине [одећа];
камашне, докопенице и назувци; кожне папуче;
кожне ципеле; кожни каишеви [одећа]; кратке
чарапе;
најлонке [чарапе]; патике; сандале;
спортске ципеле; спортске чарапе; улошци за ципеле;
ципеле; чарапе и плетена трикотажа; чизме.
Кл. 26:
копче за ципеле; пертле за ципеле;
рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу;
услуге рекламирања преко интернета.
(111) 72730
(210) Ж- 2016-1762

(181) 21.10.2026.
(220) 21.10.2016.
(151) 25.05.2017.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir doo, Požeška 65b, Beograd, RS
(540)

(531) 05.07.06; 08.01.22; 09.01.10; 26.01.18; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02
ЗИС / RS / IPO
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(591) црвена, тамно црвена, бордо, браон, окер, крем,
беж, наранџаста, жута, бела, црна, златна.
(511) Кл. 30: чоколада са лешником.
(181) 23.11.2026.
(220) 23.11.2016.
(151) 25.05.2017.
(732) Globachem NV, Lichtenberglaan 2019, 3
800 Sint-Truiden, BE
(740) Гордана Павловић адвокат, Миливоје Павловић
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

Ж
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(111) 72731
(210) Ж- 2016-1965

PALCO
(511) Кл. 1: хемијски производи за употребу у
индустрији, науци и фотографији, као и у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива;
препарати
за
регулисање
раста
биљака.
Кл. 5:
дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 72732
(210) Ж- 2016-1688

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 25.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(531) 01.01.01; 01.15.07; 01.15.15; 01.15.21; 02.09.01;
27.03.02; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72733
(210) Ж- 2016-1689

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 25.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 03.04.07; 25.03.13; 26.11.12; 27.05.24; 27.07.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 5:
фармацеутски, ветеринарски и
санитарни
препарати;
диететске
супстанце
прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке; карте за игру.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока,
саго, замена кафе; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед, меласа,
квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови
(као зачини); зачини; лед.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље, који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе,
природне биљке и цвеће; храна за животиње, слад.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа 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.
Кл. 36: осигурарње; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; послови везани за непокретности.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовaње путовања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43: услуге обезбеђења хране и пића; привремени
смештај.
(111) 72734
(210) Ж- 2016-1690

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 25.05.2017.
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Ж
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)
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(111) 72735
(210) Ж- 2016-1640

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

МАRLBORO TOUCH XL

(531) 03.04.07; 25.03.13; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 5:
фармацеутски, ветеринарски и
санитарни
препарати;
диететске
супстанце
прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке; карте за игру.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока,
саго, замена кафе; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед, меласа,
квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови
(као зачини); зачини; лед.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље, који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе,
природне биљке и цвеће; храна за животиње, слад.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа 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.
Кл. 36: осигурарње; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовaње путовања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43: услуге обезбеђења хране и пића; привремени
смештај.
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(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за
инхалацију, који садржи никотин; течни раствори
никотина за употребу у електронским цигаретама;
артикли за пушаче, папир 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) 72736
(210) Ж- 2016-1914

(181) 10.11.2026.
(220) 10.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA),
Зрењаниснки пут 84ц, Београд Палилула, RS
(540)

(531) 17.02.02; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.02
(591) златно жута.
(511) Кл. 41: услуге игара на срећу.
(111) 72737
(210) Ж- 2016-1888

(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) "Карановић-Николић" ОАД, Реља Мирков
адвокат, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

SHOCKWAVE
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(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање
уста.
(111) 72738
(210) Ж- 2016-1650

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.05; 24.01.17; 25.05.03; 25.07.20; 26.03.23;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива бела и црвена
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72739
(210) Ж- 2016-1651

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Operations a.d., Булевар 12.
фебруара 74, 18000 Ниш, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(531) 24.01.05; 24.01.17; 24.01.19; 24.05.20; 25.07.20;
26.11.08; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, бела, златна, сива и црна
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72740
(210) Ж- 2016-1652

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.13.09; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава и љубичаста
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за
инхалацију, који садржи никотин; течни раствори
никотина за употребу у електронским цигаретама;
артикли за пушаче, папир 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) 72741
(210) Ж- 2016-1653

ЗИС / RS / IPO

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
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Ж
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.07; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.20; 26.11.07;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава и сива
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72742
(210) Ж- 2016-1900

(181) 09.11.2026.
(220) 09.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.03; 01.15.09; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.09;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.14
(591) црвена, бела, тамно плава, плава, зелена.
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 72743
(210) Ж- 2016-1901
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(181) 09.11.2026.
(220) 09.11.2016.
(151) 26.05.2017.

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.12; 01.15.09; 24.17.08; 26.04.18; 26.11.08;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.14
(591) црвена, бела, зелена, сива.
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање
уста.
(111) 72744
(210) Ж- 2015-1387

(181) 18.08.2025.
(220) 18.08.2015.
(151) 26.05.2017.
(732) Lamar Flooring doo , Bulevar oslobođenja 18c,
Beograd-Savski Venac, RS
(740) Адвокат Владимир С. Огњеновић, ђорђа
Станојевића бр.9а/45, Београд
(540)

(531) 26.01.24; 26.04.10; 27.05.17
(511) Кл. 19: паркети.
Кл. 40: обрада дрвета; брушење; обрада дрвета
(услуге пилане); тестерисање (услуге пилане);
склапање материјала по наруџбини за друге.
(111) 72745
(210) Ж- 2016-1817

(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Милорад Мирковић, Алберта Ајнштајна 10,
21000 Нoви Сад, RS
(540)

(531) 03.04.13; 03.06.01; 15.03.01; 25.01.06; 26.01.15;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.13
(511) Кл. 18: актен ташне, актовке, акцелерометри,
амови за животиње (сарачка опрема), бичеви,
камџије, бичеви, сарачка и седларска опрема, бич са
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девет чворова, блинкери (сарачка опрема) наочњаци,
брњице, брњице код дуплих узди, вентили од коже,
вештачка кожа од отпадног материјала из коже и
дрвета, вођице, узде и повоци, гумени делови за
узенгије, дршке за кишобране, женске ташне,
животињска кожа, жице за кишобране или
сунцобране, запрежна опрема за животиње,
имитација коже, јарећа кожа, јеленска кожа, која није
за чишћење, каишеви за војничку опрему, каишеви
за клизаљке, каишеви-ременици за ношење беба,
новорођенчади,
кишобрани,
кишобрани
и
сунцобрани, кожа и имитација коже, кожа од стоке,
кожа, сирова или полупрерађена, кожне нити, кожне
облоге за опруге, кожне пертле, кожне траке, коњска
опрема, кожне узенгије, кожни додаци за намештај,
кожни каишеви, кожни ремени за ношење преко
рамена, козметичке торбице, празне, коњска опрема,
копче за седла, костур седла, кофери, кофери и путне
торбе, крзна, кутије за визит карте, кутије за шешире
од коже, кутије од вулканизованих влакана, кутије од
коже или вештачке коже, ловачке торбе (ловачка
опрема), мали кофери, мараме преко рамена за
ношење беба, молескин (имитација коже), мрежасте
торбе за куповину, новчаници - од плетеног метала
за кованице, носиљке за бебе, торбе "кенгури",
обручи за кишобране, огрлице за животиње, одећа за
кућне љубимце, одећа отпорна на метке, ознаке за
пртљаг, поводци за коње, поводци од коже, подлоге
за коњска седла, позлаћена кожа, покривачи за
коњска седла, покривачи за седла за коње,
потковице, прекривачи за коње, прекривачи
намештаја од коже, путне торбе, путне торбе за
одећу, путни комплети (кожна роба), путнички
ковчези, сандуци, рамови за кишобране и
сунцобране, рамови за ручне торбе, рандсел
(јапанска школска торба за леђа), ранци, ранчеви за
камповање, ранчеви за планинарење, ремење
(сарачка опрема), руксаци, ручке за кишобране,
ручке за кофере, ручке за штапове за ходање, ручне
торбице, сандуци (пртљаг), сарачка ужад, седла за
јахање, седларска роба, спортске торбе, сунцобрани,
торбе, торбе за алат (празне), торбе за куповину,
торбе за куповину са точкићима, торбе за музичке
партитуре, торбе за плажу, торбе за храњење
(зобнице), торбе (коверте, кесе) од коже за паковање,
траке за подбрадке, од коже, траке и појасеви од
коже (седларска роба), узде, сарачка опрема, узенгије
металне, улари и повоци, футроле (етуи) за
визиткарте, футроле за кишобране, футроле за
кључеве, футроле за кредитне картице (новчаници),
футроле од коже или вештачке коже, црева, опне, за
кобасице, џепни новчаници, школске торбе,
штављена кожа, штапови за ходање, штапови за
ходање са седиштем, штитници за колена за коње.
Кл. 25: ashida (високе кломпе за кишу), datejime
(везице за стезање кимона), datemaki (појасеви за
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обмотавање кимона), geta (јапанске дрвене кломпе),
hakama (плисиране сукње за службена кимона),
haneri (одвојиви оковратници за кимона), haori-himo
(причвршћивачи од узице за haori), haori (кратки
капутићи за кимоно), hiyori-geta (ниске дрвене
кломпе), јuban (поткошуље за кимона), koma-geta
(ниске дрвене кломпе), koshihimo (повези око струка
за кимона), koshimaki (поткошуље за кимона), nagagi
(дуга кимона), nemaki (јапанске спаваћице), obiageshin (пуњене поставе за оbi-чворове), obiage (траке за
придржавање поставе за obi), obi (ленте за кимона),
suge-gasa (азијатски шешири од трске), thobes
(традиционалне арапске дугачке хаљине), асауразори (јапанске сандале са повезом за палац), аскот
кравате, бадемантили, балетанке (равне ципеле),
балске хаљине, балске ципеле, бандана мараме, бебидол пижаме, беретке, бермуде, бикини купаћи
костими, бициклистичка одећа, бициклистичке
патике, бициклистичке рукавице, бициклистички
дресови, блузе, блузе, кошуље, боди (женски доњи
веш), боди (женско рубље), бодији (одећа), бое
(женски крзнени оковратници), боксерице, болера,
боло кравате, боло кравате са врховима од
племенитих метала, бретеле за грудњаке (делови
одеће), бријачка заштитна одела, ваљенке (чизме од
ваљане вуне), вараји (waraji - јапанска обућа од
рижине трске), велови (одећа), венчанице, вечерње
хаљине, визири, штитници од сунца (покривала за
главу), виндјакне, водоотпорна одећа, водоотпорни
огртачи, врхови обуће, врхови ципела (делови
обуће), вунена одећа, вунене капе, вунене хулахопке,
вунене чарапе, габардени (одећа), гаће, гаће
пумпарице, гаћице за бебе (доњи веш), гаучо
панталоне, гимнастичке патике, глежњаче, голферске
капе, горњи делови за сандале у јапанском стилу,
горњи делови обуће, горњи делови од тканог ратана
за сандале у јапанском стилу, горњи делови са ролкрагном, горњи делови тренерке, горњи делови
чизама, готова, конфекцијска одећа, грејачи за врат,
грејачи за колена (одећа), грејачи за руке (одевни
предмети), грејачи ногу, грудњаци, грудњаци без
бретела, гумене каљаче (обућа), гумене рибарске
чизме, гумене ципеле, гумени ђонови, гумени ђонови
jikatabi обућу, гумирана одећа за скијање на води,
дебели зимски капути, дечија покривала за главу,
дечији бодији, дечји комбинезони за игру, додаци за
обућу против клизања, доколенице, доњи веш, доњи
веш за једнократну употребу, доњи веш за труднице,
доњи веш за упијање зноја, доњи делови костима,
доњи делови одеће (одећа), доњи делови пижама,
доњи делови тренерке, дрвена обућа, дрвена обућа,
кломпе, дрвена основа за кломпе у јапанском стилу,
дрвени ослонци за кломпе у јапанском стилу,
дресови без рукава, дресови за одбојку, дресови
(одећа), држачи чарапа, дубоке патике за спортовe у
дворани, дугачке јакне, дугачке хаљине, дугачки
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доњи веш, дуге гаће, дуги дамски шалови, дуги
капути са крзненим оковратником, дуже женске
боксерице, дукс мајице, ђонови за замену на
ципелама, ђонови за обућу, ђонови за папуче, ђонови
за сандале у јапанском стилу, ђонови за ципеле,
елегантне женске ципеле са високим потпетицама,
елегантне мушке чарапе, елегантне панталоне,
еспадриле, ешарпе за ношење, женска обућа, женска
уникатна модна одећа, женске боксерице (доњи
веш), 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, женски шешири који се
везују испод браде, зарови, велови, заштитне капе за
скијање, заштитне кецеље, заштитне мајице за
водене спортове, заштитни метални делови за ципеле
и чизме, заштитни огртачи за шампонирање, зимске
јакне, зимске рукавице, зимске чизме, знојнице,
знојнице за главу, зори (zori - сандале у јапанском
стилу), заштитне панталоне, јакна или кошуља од
платна или сержа за морнаре, 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, језици
и траке за обување на ципелама и чизмама, јикатаби
(jikatabi - јапанска радна обућа са одвојеним
прстима), кабанице, кабанице (одећа), каишеви за
струк (одећа), каишеви (одећа), каишеви од
имитације коже, каишеви од тканине (одећа),
каишчићи за ципеле, каки панталоне (одећа), каљаче,
камашне, доколенице и назувци, капе за бебе које се
везују у чвор на врху, капе за бејзбол, капе (за главу),
капе за купање, капе за новорођенчад, бебе, малу
децу и децу, капе за спавање, капе за туширање, капе
са гомбицом, капе са штитником, капуљаче (одећа),
капути, капути који рефлектују светлост, кафтан
тунике, качкети, кендо опрема, кецеље (одећа),
килоте (доњи веш), килтови, кимона, кишни
мантили, кломпе и сандале у јапанском стилу, кожна
одела, кожна покривала за главу, кожне јакне, кожне
панталоне, кожне папуче, кожне сандале у јапанском
стилу, кожне хаљине, кожне ципеле, кожни каишеви
(одећа), кожни мантили, кожни обруби за обућу,
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), конфекцијска постава (делови
одеће), копачке за рагби, корсети, корсети, доње
рубље, костими, костими за дечије игре маскирања,
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костими за игре са улогама, костими за маскенбале,
костими за Ноћ вештица, кошуље за голф, кошуље за
риболов, кошуље које се носе испод одела, кошуље
које се носе преко друге кошуље без упасивања,
кошуље кратких рукава, кошуље са деколтеом,
кошуље са дугим рукавима, кошуље са отвореним
изрезом, кравате, крагне (одећа), крампони за
спортску обућу, крампони за фудбалске копачке,
кратке јакне, кратке мајице, кратке панталоне, кратке
панталоне бермуде, кратке панталоне са трегерима,
кратке подсукње, 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 (oдећа), куварске
капе, купаће гаће, кућни огртачи, лабораторијски
мантили, ланена одећа, лежерна обућа, лежерна
одећа, лежерне кошуље, лептир-машне, летње
хаљине, ливреје, литургијске одоре (одећа), ловачке
јакне, ловачке кошуље, ловачке панталоне, ловачки
комбинезони, ловачки прслуци, мајице, мајице без
рукава, мајице голих рамена, мајице за бебе, мајице
за рагби, мајице које се вежу око врата, мајице
кратких рукавa за јогу, мајице кратких pукaва са
штампом, мајице (oдeћa), 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 фудбала,
мале капе уз главу, мали шешири, манжетне,
мантије, мантили за медицинске сестре, мантили од
џинса, мараме за врат, мараме за главу, мараме за
главу (одећа), мараме (одевни предмети), мараме,
шалови, маркиране прегаче за амерички фудбал,
маске за спавање, маскирне јакне, маскирне кошуље,
маскирне панталоне, маскирне рукавице, маскирни
прслуци, метални делови за обућу, метални делови за
ципеле и чизме, метални умеци за јапанске дрвене
кломпе, мини-сукње, митре (бискупске капе),
мокасине, мокасине, монашки велови, морнарска
одела, мотоциклистичка одећа, мотоциклистичке
чизме, мотоциклистичко одело за кишу, муфови за
грејање ногу, неелектрични, муфови (одећа), мушка
zoot одела, 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, најлонке (чарапе), народне ношње
(одећа), наручници, свештеничка одећа, неглижеи,
непромочива одећа, непромочиве јакне, непромочиве
јакне и панталоне, непромочиве панталоне,
непромочиве чизме за пецање, неструкиране хаљине
(одећа), неформална одећа, ноћни огртачи,
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
обликовани купаћи костими са корпама за груди,
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, огртачи за рамена (одећа), огртачи, капути,
одевни предмети за обликовање тела, одевни
предмети за позориште, 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 плажу, 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,
оквири за шешире, оковратници за хаљине,
оковратници који се скидају, 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 медицинске
сестре, панталоне за новорођенчад, панталоне за
скијање на дасци, панталоне за снег, панталоне са
великим џеповима, панталонице за бебе, папирна
одећа, папирнате кецеље, папирнате ципеле за
пролазак кроз детектор метала да се не би испрљале
чарапе и стопала, папирнати шешири као одевни
предмети, папирни шешири (одећа), папуче, папуче
за једнократну употребу, папуче за купатило, папуче
за педикир, 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, пелене за новорођенчад,
пелерине, пенасте папуче за педикир, перјане јакне,
перјани прслуци, пертле за чизме, пете за женске
чарапе, пижаме од трикоа, пилотске јакне, пилотски
комбинезони,
пиџаме,
планинарске
ципеле,
планинарске чизме, пластичне кецеље, пластичне
портикле за бебе, 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, подвезице, подвезице, гајтани за камашне,
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доколенице, подвезице за чарапе, подсукње, појасеви
(делови одеће), појасеви за ношење новца (одећа),
појасеви за смокинг, појасеви и стезници, покривала
за главу, поло мајице, полу-чизме, пончо огртачи,
пончо, одећа, портикле за бебе, не од папира,
портикле, које нису од папира, портикле, не од
тканине или папира, портикле од тканине, портикле
од тканине за децу, портикле од тканине за одрасле,
поставе за јакне, постављене јакне, постављене
спортске мајице, постављене спортске панталоне,
постављени спортски
шортсеви,
поткошуље,
поткошуље дугих рукава, поткошуље и дуге гаће из
једног дела, потпетице, потпетице за обућу, прегаче
за фудбал, предњи делови ципела, прошивени
прслуци, прслуци, прслуци-ветровке, прслуци,
грудњаци, прслуци од флиса, пуловери без рукава,
пуловери од флиса, пуњене јакне (одећа), пуњени
прслуци, равне ципеле, радна одела, радна одећа,
радне ципеле, радне чизме, радни комбинезон, одело,
радни мантили, раменице кошуља, реденгот капути,
рибарске јакне, рибарски прслуци, рибарски
шеширићи, 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, самолепљиви грудњаци, сандале, сандале за
купатило, сандале за педикир, сандале кломпе,
сандале у јапанском стилу од филца, сари, саронг,
одећа, свечане женске хаљине, свечане мушке
кошуље, свечане ципеле, свештеничке одоре,
свештеничко одело за богослужења, свилена одећа,
свилени шалови, скафандери за снег, скијашка одела,
скијашка одела за такмичења, скијашка одећа,
скијашке јакне, скијашке капе, скијашке панталоне,
скијашке чизме, слипови (доњи веш), смокинзи,
собни огртачи, 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, стезници за труднице (одећа), сукње, сукње за
голф, сукње-панталоне, таби (tabi - чарапе у
јапанском стилу), танге, танге (доњи веш), текстилни
каишеви (одећа), термо доњи веш, термо одећа,
термо покривала за главу, термо чарапе, ткана одећа,
ткане кошуље, тоге, токе, торбе специјално
прилагођене за ловачку обућу, торбе специјално
прилагођене за скијашку обућу, традиционална
јапанска одећа, траке за врат (делови одеће), траке за
главу или за груди (одећа), траке за главу (одећа),
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траке за прсте за зори (zоri - сандале у јапанском
стилу), траке за прсте за кломпе у јапанском стилу,
траке за уши (одећа), трегери, тренерке, трикои, тричетврт панталоне, троделна одела (одећа), трудничка
одећа за спавање, тунике, турбани, удобна одећа за
ношење код куће, удобне панталоне за ношење код
куће, улошци за пете, улошци за ципеле, умеци
(делови одеће), умеци за доњи веш (делови одеће),
умеци за купаће костиме (делови одеће), умеци за
назувице (делови одеће), умеци за најлонке (делови
одеће), умеци за пазух (делови одеће), умеци за
трикое (делови одеће), умеци за хулахопке (делови
одеће), униформе, униформе за бејзбол, униформе за
борилачке вештине, униформе за борилачке
спортове, улошци 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 деверуше, хаљине за медицинске сестре,
хаљине за тенис, хаљине на трегере, хеклане
патофнице за бебе, хеланке, хеланке (панталоне),
хорски огртачи, цилиндри, ципеле, ципеле за бебе,
ципеле за голф, ципеле за јахање, 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 рол-крагном, џепне марамице, џепови за
одећу, шалови, шалови за рамена, шалови мараме,
шалови (одећа), шарени мексички шалови сарапе,
шешири, шешири за забаве (одећа), шешири за
заштиту од сунца, шешири за кишу, шешири са
украсима, широке хаљине за труднице, школске
униформе, шорцеви, шорцеви 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) 72746
(210) Ж- 2016-1658

(181) 03.10.2026.
(220) 03.10.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) "Lomax company" d.o.o., Максима Горког 20,
Суботица, RS
(540)

LUKENA
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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 целулита; препарати за
депилацију, препарати за негу ноктију; остали
козметички препарати; лакови за косу, пене за косу;
пене за бријање; гелови за туширање; шампони; купке;
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 за
веш; средства за прање судова, кола и подова; средства
за чишћење стакла; вишенаменска средства за чишћење
и восак за полирање аутомобила.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
препарати за уништавање гамади; фунгициди,
хербициди.
Кл. 21: сунђери; четке; крпе за чишћење; артикли
који се користе при чишћењу.
(111) 72747
(210) Ж- 2016-1820

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
Београд
(540)

(531) 25.03.15; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, беж.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице; сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сирће; сосови
(као зачини); зачини; лед.
(111) 72748
(210) Ж- 2016-1829

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) DOLCE BY TINTOLINO DOO BEOGRAD
and Тијана Радуловић, Крунска 84, Београд, RS i
Милентија Поповића 17/2/7, Београд, RS
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(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина
15, Београд
(540)

(531) 09.01.07; 25.01.10; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21;
29.01.02; 29.01.04
(591) плава, златна.
(511) Кл. 29:
желеи, џемови и компоти.
Кл. 30: торте, сладоледи, колачи и посластице.
Кл. 43: кетеринг хране и пиће, услуге ресторана,
услуге кафеа.
(111) 72749
(210) Ж- 2016-1644

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.01; 24.01.05; 24.01.17; 24.01.19; 25.12.25;
27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, сива и златна
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72750
(210) Ж- 2016-751

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Роберт Лаћак, Дунавска улица 37, 21312
Баноштор, RS
(540)

(531) 05.13.25; 27.05.04; 27.05.21; 28.05.00
(511) Кл. 16: штампа на налепницама, етикетама,
чеповима, затварачима и капицама за флаше са
ракијом; штампа на амбалажи за паковање флаша са
ракијом.
Кл. 33: алкохолна пића, ракија (изузев пива).
(111) 72751
(210) Ж- 2016-1648

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.07; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.20; 26.11.07;
27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива и бела
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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.
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Ж
(111) 72752
(210) Ж- 2016-1649

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Products S.A, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 03.01.02; 03.01.26; 26.01.15; 26.01.18; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива, бела и црвена
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72753
(210) Ж- 2016-1646

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)
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(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72754
(210) Ж- 2016-1645

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.07; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.20; 26.01.07;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива и црвена
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72755
(210) Ж- 2016-1616

(531) 05.03.01; 24.01.05; 24.01.17; 24.01.19; 25.12.25;
27.05.24; 29.01.04
(591) плава, бела сива , црвена и златна
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(181) 29.09.2026.
(220) 29.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
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(740) Реља Мирков, адвокат"Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.05; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.21; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава, сива и бела.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за
инхалацију, који садржи никотин; течни раствори
никотина за употребу у електронским цигаретама;
артикли за пушаче, папир 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) 72756
(210) Ж- 2016-1641

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

BOND STREET COMPACT
BLUE
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који
садржи никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72757
(210) Ж- 2016-1617

(181) 29.09.2026.
(220) 29.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.05; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.21; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, сива и бела.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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) 72758
(210) Ж- 2016-1647

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.01.07; 24.01.17; 24.01.19; 25.07.20; 26.11.07;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива и црвена
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Ж
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
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.
(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Анђелковић Миодраг, Васе Смајевића бр. 1,
Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда
Карађорђа 100/л, 18000 Ниш
(540)
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(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, одмашћивање и рибање; сапуни,
детерџенти; парфимерија, етерична уља, козметика,
лосиони за косу и средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); дезодоранси за личну употребу.
(111) 72761
(210) Ж- 2016-1928

(181) 16.11.2026.
(220) 16.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172, Neckarsulm, DE
(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

(111) 72759
(210) Ж- 2016-1882

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.02
(591) бела, наранџаста.
(511) Кл. 41: разонода; услуге дискотека.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 72760
(210) Ж- 2016-1919

(181) 14.11.2026.
(220) 14.11.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172, Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена, наранџаста, бела.
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(531) 01.15.21; 25.03.25; 26.11.13; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.07
(591) бела, црвена, браон.
(511) Кл. 30: колачи и слаткиши, кекс и слатка
пецива, сви наведени производи преливени
чоколадом; чоколада, производи од чоколаде, слатке
штанглице, слатке штанглице преливене чоколадом,
чоколадне бомбоне, производи на бази чоколаде,
чоколадне штанглице, пуњене чоколадне штанглице.
(111) 72762
(210) Ж- 2016-1659

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Iceberg Salat Centar doo, Виноградска бр. 40,
Сурчин, RS
(540)

(531) 26.04.03; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела. жута, зелена.
(511) Кл. 29: воће, конзервисано; залеђено воће,
конзервисано поврће, сушено поврће, смрзнуто воће,
салате од поврћа, салате од воћа.
Кл. 31: агруми (јужно воће) свежи; бобичасто воће,
свеже; краставци, свежи, свеже поврће, бундеве
свеже, воће свеже; зелена салата, свежа.
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(111) 72763
(210) Ж- 2016-1661

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Iceberg Salat Centar doo, Виноградска бр. 40,
Сурчин, RS
(540)

(531) 04.05.01; 05.09.01; 27.01.12; 27.05.03; 29.01.15
(591) плава, бела, црвена, зелена, наранџаста, црна.
(511) Кл. 29: салате од поврћа.
Кл. 31: свеже поврће.
(111) 72764
(210) Ж- 2016-1663

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Iceberg Salat Centar doo, Виноградска бр. 40,
Сурчин, RS
(540)

(531) 04.05.01; 05.07.13; 27.01.12; 27.05.03; 29.01.14
(591) плава, бела, црвена, зелена.
(511) Кл. 29: салате од воћа.
Кл. 31: воће, свеже.
(111) 72765
(210) Ж- 2016-1662

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 26.05.2017.
(732) Iceberg Salat Centar doo, Виноградска бр. 40,
Сурчин, RS
(540)

Ж
(531) 04.05.01; 05.09.24; 27.05.01; 29.01.15
(591) плава, бела, црвена, зелена, наранџаста, црна,
жута, сива.
(511) Кл. 29: салате од поврћа; салате од воћа.
Кл. 31: краставчићи, свежи; свеже поврће; воће, свеже.
(111) 72766
(210) Ж- 2016-1997

(181) 28.11.2026.
(220) 28.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS,
GERMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL
ARTICLES, 26 Amaroussiou-Halandriou str., 15125
Amaroussion, GR
(740) Живко Мијатовић & Partners д.о.о., Студентски
трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(591) плава, бела.
(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.
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.
(111) 72767
(210) Ж- 2016-1998

(181) 28.11.2026.
(220) 28.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS,
GERMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL
ARTICLES, 26 Amaroussiou-Halandriou str., 15125
Amaroussion, GR
(740) Живко Мијатовић & Partners д.о.о., Студентски
трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(591) плава, бела.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(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.
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.
(111) 72768
(210) Ж- 2016-1868

(181) 03.11.2026.
(220) 03.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću
Polyhedra Beograd-Zvezdara, Дорјанска 16, Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво "Марић,
Малишић & Достанић", Ана П. Марић, Ресавска 32,
Београд-Врачар
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 41: организовање и вођење конгреса,
конференција и радионица (обука).
Кл. 42: истраживање и развој нових производа за
друге; писање текстова о техници.
(111) 72769
(210) Ж- 2016-441

(181) 16.03.2026.
(220) 16.03.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH
MASTI VRBAS, Кулски пут бб, 21460 Врбас, RS
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 01.15.09; 05.03.14; 05.05.04; 05.11.11; 08.01.06;
11.01.03; 26.01.16; 27.05.09; 29.01.06
(591) црна, бела, сива.
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(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање биљних и млечних
намаза; етикете и налепнице за производе и
картонска и пластична амбалажа за паковање
биљних и млечних намаза; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за биљне и
млечне намазе.
Кл. 29: биљни и млечни намази; наиме маргарин и
путер.
(111) 72770
(210) Ж- 2016-1587

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.05.21; 05.07.04; 06.19.13; 24.03.14;
24.05.25; 25.01.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) бела, жута, наранџаста, црвена, плава, браон,
бордо, црна.
(511) Кл. 30: производи од житарица, кукурузне
пахуљице.
(111) 72771
(210) Ж- 2016-1588

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

(531) 02.03.11; 05.07.04; 06.19.16; 24.03.14; 24.05.25;
25.01.01; 25.05.03; 26.11.07; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.15
(591) бела, сива, крем, црвена, светло зелена, тамно зелена.
(511) Кл. 30: производи од житарица, кукурузни гриз.
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(111) 72772
(210) Ж- 2016-1589

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 01.15.09; 05.07.04; 05.07.10; 06.19.13; 24.03.14;
24.05.25; 25.01.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) бела, жура, наранџаста, окер, браон, плава,
зелена, црвена, љубичаста, црна.
(511) Кл. 30: производи од житарица, кукурузне
пахуљице.
(531) 01.15.07; 05.07.04; 05.09.15; 08.07.08; 11.03.07;
25.01.01; 25.01.06; 27.05.03; 27.05.19; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.15
(591) бела, црвена, зелена, жута, бордо, окер, црна.
(511) Кл. 30: производи од житарица, флипс.
(111) 72773
(210) Ж- 2016-1590

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

(111) 72775
(210) Ж- 2016-1592

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

(531) 01.15.07; 05.07.04; 05.07.06; 08.07.08; 11.03.07;
25.01.06; 27.05.03; 27.05.19; 29.01.02; 29.01.15
(591) бела, браон, наранџаста, црвена, зелена, жута, окер.
(511) Кл. 30: производи од житарица, флипс.
(531) 02.03.11; 05.07.04; 06.19.16; 24.03.14; 24.05.25;
25.01.01; 25.05.03; 26.11.07; 27.05.02; 29.01.01;
29.01.15
(591) бела, жута, наранџаста, розе, браон.
(511) Кл. 30: производи од житарица, кукурузно
брашно.

(111) 72776
(210) Ж- 2016-1593

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица, Трг
Светог Димитрија бб, 22000 Сремска Митровица, RS
(540)

(111) 72774
(210) Ж- 2016-1591

(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.05.02; 02.05.18; 05.07.04; 11.03.20; 24.03.14;
24.05.25; 25.01.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) бела, жута, смеђа, црвена, плава, зелена, црна.
(511) Кл. 30: производи од житарица, палента.
(181) 23.09.2026.
(220) 23.09.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Акционарско друштво за пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска
Митровица, RS
(540)

(540)

(111) 72777
(210) Ж- 2016-1594

(531) 01.15.09; 05.07.04; 06.19.13; 24.03.14; 24.05.25;
25.01.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.15
(591) бела, жута, наранџаста, окер, браон, плава,
зелена, црвена, црна.
(511) Кл. 30: производи од житарица, кукурузне
пахуљице.
(111) 72778
(210) Ж- 2016-1864

(181) 03.11.2026.
(220) 03.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH
MASTI VRBAS, Кулски пут бб, Врбас, RS
(540)

(531) 08.01.17; 19.03.24; 26.11.06; 26.11.09; 26.11.12;
27.05.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) бела, наранџаста.
(511) Кл. 29: маргарин; путер; умућена павлака,
шлаг; производи од млека.
(111) 72779
(210) Ж- 2016-1419

(181) 25.08.2026.
(220) 25.08.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) "KITCOMMERCE" DOO, Трговачка 7/2,
Београд-Чукарица, RS
(740) Зоран С. Павловић, Браничевска 14, Београд
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(531) 26.03.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 35: услуге продаје на мало и велико: ауто
делова за путничка и теретна моторна возила, уља,
мазива и течности за моторна возила, пластичних
делова за ентеријер и екстеријер моторних возила,
ауто гума и фелни за моторна возила, свих врста
светлосних и сигурносних сигнализација за моторна
возила и свих резервних делова и обавезне опреме за
моторна возила.
(111) 72780
(210) Ж- 2016-1865

(181) 03.11.2026.
(220) 03.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS
EXPLOITATION S.A., 7, Chimaras str. 151 25
Maroussi, Athens, GR
(740) Душан Л. Петошевић, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(511) Кл. 3: сапуни, шампони, препарати за негу
косе, фарбе за косу, тоници за косу, лосиони,
препарати за обликовање косе, уља, талк, пудер за
шминку, препарати за шминку, течни пудер, креме за
лице, креме за тело, лак за нокте, руж за усне,
парфеми,
колоњске
воде,
дезодоранси
и
антиперспиранти, креме и гелови за бријање,
препарати за сунчање, препарати против бора,
козметика.
(111) 72781
(210) Ж- 2016-1866

(181) 03.11.2026.
(220) 03.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS
EXPLOITATION S.A., 7, Chimaras str. 151 25
Maroussi, Athens, GR
(740) Душан Л. Петошевић, Козјачка 15,
11040 Београд
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Ж
(511) Кл. 10: бризгалице за медицинске свхе;
искључујући бризгалице за производе хормона раста.
(111) 72785
(210) Ж- 2016-1856

(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 3: сапуни, шампони, препарати за негу
косе, фарбе за косу, тоници за косу, лосиони,
препарати за обликовање косе, уља, талк, пудер за
шминку, препарати за шминку, течни пудер, креме за
лице, креме за тело, лак за нокте, руж за усне, парфеми,
колоњске воде, дезодоранси и антиперспиранти, креме и
гелови за бријање, препарати за сунчање, препарати
против бора, козметика.
(111) 72782
(210) Ж- 2016-1867

(181) 03.11.2026.
(220) 03.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Castrol Limited, Technology Centre, Whitchurch
Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR, UK
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

CRB
(511) Кл. 4: мазива; уља за подмазивање за моторе
на моторном возилима.
(111) 72783
(210) Ж- 2016-1870

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

TRALISET
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 72784
(210) Ж- 2016-1855

(181) 02.11.2026.
(220) 02.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

TRUECLICK
ЗИС / RS / IPO

(181) 02.11.2026.
(220) 02.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) NeoStrata Company, Inc. (Delaware
corporation), 307 College Road East, Princeton, NJ
08540, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

VESPERA
(511) Кл. 3: средства за чишћење лица, лосиони за
лице, средства за хидратацију лица, креме за лице,
гелови за лице, серуми за лице, средства за тонирање
лица, купке за ексфолиацију лица, лосиони за
ексфолиацију лица, скрабови за лице, креме за лице
за заштиту од сунца, маске за лице, пилинг за лице,
креме и серуми против старења, за лице; средства за
чишћење тела, лосиони за тело, средства за
хидратацију тела, креме за тело, гелови за тело;
креме за очи, маске за очи; козметички производи,
нарочито подлоге и коректори.
(111) 72786
(210) Ж- 2016-595

(181) 07.04.2026.
(220) 07.04.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Небојша Тасић, Славољуба Вуксановића 6/19,
11090 Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; ортопедски
артикли; хируршки материјали за зашивање.
Кл. 35: прикупљање информација у компјутерске
базе података; услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података.
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Ж
Кл. 41: организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; организовање
изложби за културне или образовне потребе;
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; обука; припрема и вођење радионица;
умножавање рачунарских програма.
Кл. 42: контрола квалитета; истраживање и развој
нових производа
за
друге;
бактериолошка
испитивања; услуге из области хемије; хемијска
испитивања; биолошка истраживања; услуге научних
лабораторија; научна истраживања; клинич:ка
испитивања; израда и одржавање веб страница за
друге; конвертовање рачунарских података и
програма [не физич:ка конверзија]; изнајмљивање
веб сервера; сервер хостинг; чување резервне копије
података ван мреже; електронско похрањивање
података; пружање информација о рачунарским
технологијама и програмирању путем интернет
странице; изнајмљивање рачунарског софтвера.
Кл. 44: услуге медицинских клиника; центри за
рехабилитацију; центри за опоравак; болничке услуге;
здравствена нега; медицинска помоћ; физикална
терапија; центри за медицинску негу; услуге банке крви;
установе за смештај тешко оболелих; услуге неговања
болесника; фармацеутски савети; изнајмљивање
санитарне опреме; услуге телемедицине; бањске услуге;
фармацеутске услуге припремања лекова према рецепту;
терапеутске услуге; изнајмљивање медицинске опреме;
здравствени центри; услуге алтернатнивне медицине;
услуге говорне терапије; услуге саветовања о здрављу.
(111) 72787
(210) Ж- 2016-1234

(181) 14.07.2026.
(220) 14.07.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) ANDEX DOO SUBOTICA, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб М. Ћосовић , Булевар Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)
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соковима; сирупима и другим препаратима за
производњу пића; алкохолним пићима, нарочито
вином.
Кл. 43: услуге припреме и послуживања хране и
пића у ресторану; услуге припреме и послуживања
хране и пића у кетеринг сервису; услуге
обезбеђивања исхране и смештај а у хотелима,
пансионима или другим објектима које обезбедјују
привремени смештај.
(111) 72788
(210) Ж- 2016-1696

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат"Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 03.01.02; 03.01.26; 26.01.15; 26.01.18; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.01
(591) розе, сива, бела.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете,
кутије за дуван, табакере (кутије за цигарете),
пепељаре, луле, ручни апарати справице за увијање
цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 72789
(210) Ж- 2016-1697

(531) 07.01.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.13
(511) 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, нарочито вина.
Кл. 35: услуге трговине на велико и трговине на мало у
вези са пивом; минералним и содним водама и другим
безалкохоним пићима; воћним напицима и воћним
94

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат"Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
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(540)

(531) 03.01.02; 03.01.26; 26.01.15; 26.01.18; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.05
(591) љубичаста, сива, бела.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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 аеросол за инхалацију, који садржи
никотин; течни раствори никотина за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир
цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете,
кутије за дуван, табакере (кутије за цигарете),
пепељаре, луле, ручни апарати справице за увијање
цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 72790
(210) Ж- 2016-1698

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue , New York, New York
10022, US
(740) "Карановић & Николић" ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
(740) "Карановић & Николић" ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 02.09.10; 26.01.14; 26.04.08; 26.04.10; 27.05.24;
29.01.04
(591) црвена, бела, сива, плава, зелена.
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 72792
(210) Ж- 2016-1700

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue , New York, New York
10022, US
(740) "Карановић & Николић" ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.21; 01.15.23; 26.02.08; 26.04.18;
26.11.08; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, плава, браон.
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 72793
(210) Ж- 2016-1803

(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
Београд, RS
(540)

(531) 02.09.10; 26.01.14; 26.04.08; 26.04.10; 27.05.24;
29.01.05
(591) љубичаста, црвена, розе, сива, бела.
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 72791
(210) Ж- 2016-1699

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue , New York, New York
10022, US
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.09; 02.09.01; 03.13.04; 05.07.02; 05.07.14;
08.01.09; 08.07.25; 26.03.10; 27.03.02; 29.01.03; 29.01.15
(591) зелена, плава, црвена, жута, беж, наранџаста,
окер, браон, бела, црна.
(511) Кл. 30: десерт на бази жита са урмом.
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Ж
(111) 72794
(210) Ж- 2016-1822

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) "MONUS" d.o.o., Александра Дубчека 14,
11080 Београд-Земун, RS
(540)

NERO
(511) Кл. 34:
цигарете.

дуван; артикли за пушаче; шибице,

(111) 72795
(210) Ж- 2016-1872

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Philip Morris Brands Sárl , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

NEULAND
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, 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; производи за паљење дувана; електронски
уређаји и њихови делови који служе за паљење
цигарета или дувана а ради ослобађања садржаја
никотина за инхалирање; раствори никотина за
употребу у електронским цигаретама; артикли за
пушаче, папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, табакере (кутије за цигарете),
пепељаре, луле, ручни апарати Исправице за увијање
цигарета, упаљачи; шибице.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 72796
(210) Ж- 2016-1873

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

CALSEAL
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 72797
(210) Ж- 2016-1874
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(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 29.05.2017.

(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd., Block
F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street, Bryanston, ZA
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

PEPPADEW
(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;
конзервисани пасуљ; сухомеснати производи, сир,
конзервисани сир; издинстано воће; воћни желеи;
воћна каша; коре од воћа; чипс од воћа; воће на бази
ужине; очувани бели лук; краставци; желеи за храну;
чипс од кромпира са мало масти; мармаладе; очуване
печурке; маслиново уље за храну; очуване маслине,
очувани лук; очувани грашак; пикалили; кисели
краставци; чипс од кромпира; кобасице; супе; сос од
парадајза; сокови од поврћа за кување; очувано
поврће, суво поврће; поврће у конзерви.
(111) 72798
(210) Ж- 2016-1875

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd., Block
F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street, Bryanston, ZA
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

PEPPADEW
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена за кафу; брашно и производи
од житарица; хлеб, колачни и посластице, сладоледи,
мед, меласа, квасац, прашак за пеци во, со, сенф,
сирће, сосови (као додаци), зачини, лед, ароматични
препарати за храну, умаци, очуване баштенске
биљке, со за кување, крекери, преливи за салате,
ароме изузев есенцијалних уља; кечап; преливи,
маринаде, сосови з~ пасте, средства за омекшавање
меса, за употребу у домаћинству; паприке; песто
(сос); релиш (додатак јелу); тако; парадајз сос;
тортиље.
(111) 72799
(210) Ж- 2016-1902

(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Милош Игњатовић, Браће Рибникара 25а,
21000 Нови Сад, RS
(740) Петар Цветковић, Максима Горког 45,
Нови Сад
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(540)

(531) 26.01.18; 26.01.22; 26.11.08; 29.01.15
(591) плава, црвена, зелена, црна.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 72800
(210) Ж- 2016-2030

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 29.05.2017.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74172
Neckarsulm, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна, црна.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), нарочито
жестока пића.
(111) 72801
(210) Ж- 2016-1924

(181) 15.11.2026.
(220) 15.11.2016.
(151) 30.05.2017.
(732) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043, US
(740) Гордана Павловић, адвокат; Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, , 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 9: ручни (handheld) компјутери; преносни
компјутери; мобилни телефони; мобилни периферни
уређаји;
компјутери,
таблет
компјутери;
компјутерски хардвер; компјутерски периферни
уређаји за приступање и пренос података и садржаја
између корисничких електронских уређаја и екрана;
носиви компјутерски периферни уређаји; телевизори;
лаптоп компјутери; сет-топ-бокс уређаји; камере;
дигиталне камере; периферни уређаји за камере;
вебкамере; носиви компјутерски уређаји; звучници;
уређаји
за
стримовање
медија;
појачала;
телекомуникационе базне станице; бежични мрежни
рутери; компјутерски софтвер за постављање,
руковање, отклањање проблема и тестирање бежичних
компјутерских мрежа; каблови за компјутерске мреже,
струјни каблови и адаптери; батерије и пуњачи за
батерије; бежични пуњачи; аудио звучници;
разгласни звучници; бежични звучници за затворен и
отворен простор; звучни системи; звучници којима
се управља гласом; звучници којима се управља
путем мобилних апликација; уређаји за управљање
кућном аутоматиком; самостални информациони
уређаји за стриминг и репродуковање аудио, видео и
мултимедијалних
садржаја,
за
управљање
телевизорима, мониторима, системима за играње и
осталим уређајима за репродукцију медија, као што
су ДВД плејери и други уређаји за стриминг
садржаја; самостални информациони уређаји који
садрже дигиталне асистенте са могућношћу
комуникације гласом; самостални информациони
уређаји за управљање системима кућне аутоматике,
наиме осветљењем, кућним апаратима, уређајима за
грејање и климатизацију ваздуха, алармима и другом
сигурносном опремом, опремом за кућни надзор;
самостални информациони уређаји за приступање и
претраживање докумената, фајлова и осталих
ускладиштених информација из онлајн база
података,
вебсајтова,
мобилних
телефона,
компјутера, таблет компјутера или других
електронских комуникацијских у ређај а , по налогу;
самостални информациони уређаји за пружање
услуга личног асистента за друге који се покрећу
гласовним командама путем мобилних телефона,
компјутера, таблет компјутера или других
електронских комуникацијских уређаја, наиме за
уношење састанака, аларма, тајмера и подсетника у
календар и приступање истима; и за прављење
ресторанских, путних и хотелских резервација.
(111) 72802
(210) Ж- 2016-1876

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 30.05.2017.
(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd., Block
F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street,
Bryanston, ZA
(531) 27.05.21
ЗИС / RS / IPO
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биљке, со за кување, крекери, преливи за салате,
ароме изузев есенцијалних уља; кечап; преливи,
маринаде, сосови з~ пасте, средства за омекшавање
меса, за употребу у домаћинству; паприке; песто
(сос); релиш (додатак јелу); тако; парадајз сос;
тортиље.
(111) 72804
(210) Ж- 2016-942

(531) 05.09.15; 26.04.09; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.24
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти,јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти;
конзервисани пасуљ; сухомеснати производи, сир,
конзервисани сир; издинстано воће; воћни желеи;
воћна каша; коре од воћа; чипс од воћа,; воће на бази
ужине; очувани бели лук; краставци; желеи за храну;
чипс од кромпира са мало масти; мармаладе; очуване
печурке; маслиново уље за храну; очуване маслине,
очувани лук; очувани грашак; пикалили; кисели
краставци; чипс од кромпира; кобасице; супе; сос од
парадајза; сокови од поврћа за кување; очувано
поврће, суво поврће; поврће у конзерви.
(111) 72803
(210) Ж- 2016-1877

(181) 04.11.2026.
(220) 04.11.2016.
(151) 30.05.2017.
(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd., Block
F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street, Bryanston, ZA
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.09.15; 26.04.09; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.24
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена за кафу; брашно и производи
од житарица; хлеб, колачни и посластице, сладоледи,
мед, меласа, квасац, прашак за пеци во, со, сенф,
сирће, сосови (као додаци), зачини, лед, ароматични
препарати за храну, умаци, очуване баштенске
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(181) 24.05.2026.
(220) 24.05.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) "PETITE GENEVE PETROVIĆ" d.o.o.
Beograd, Ускочка бр. 7, 11000 Београд, RS
(740) Владимир Глумац, Алексе Ненадовића бр.
31/10, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13
(511) Кл. 14: производи од драгоцених метала,
конкретно накит, дугмад за манжетне, игле за
кравате, часовници и сатови - сва роба пореклом из
града Женеве
Кл. 35: малопродаја производа од драгоцених метала
- све пореклом из Швајцарске
(111) 72805
(210) Ж- 2016-1943

(181) 17.11.2026.
(220) 17.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Rick's Technology d.o.o., Бранка Бајића 16 ,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.03; 29.01.03
(591) тамно зелена, светло зелена.
(511) Кл. 5: дијететски суплемент за мршављење са
додатком лековитог биља.
Кл. 30:
органско јабуково сирће; производ
припремљен за конзумирање и који се састоји
углавном од напред наведеног производа.
Кл. 35:
услуге малопродаје или велепродаје
дијететских суплемената.
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(111) 72806
(210) Ж- 2016-1687

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(531) 03.04.07; 05.13.09; 08.01.09; 08.01.11; 09.01.10;
11.03.04; 25.03.13; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, зелена, окер, браон.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.
(111) 72807
(210) Ж- 2016-1685

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

Ж
(732) Flint Classic Services, Ltd.,, 1220 N. Market
Street, Suite 606, City of Wilmington, Country of New
Castle, Delaware, US
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 01.15.11; 25.01.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава, бела, сива, тегет.
(511) Кл. 34: дуван, цигарете, производи за пушаче,
шибице.
(111) 72809
(210) Ж- 2016-1686

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 03.04.07; 08.01.09; 11.03.04; 16.01.14;
20.05.24; 20.07.01; 21.03.01; 21.03.11; 24.17.10;
25.01.01; 26.04.22; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, тамно црвена, црна, сива, бела, крем, драп.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.

(531) 02.09.01; 03.04.07; 08.01.09; 11.03.04; 16.01.14;
20.07.01; 21.03.01; 21.03.11; 24.17.10; 25.01.01;
26.04.22; 27.05.24; 29.01.07
(591) црвена, тамно црвена, црна, сива, бела, крем,
браон, тамно браон.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.

(111) 72808
(210) Ж- 2016-1840

(111) 72810
(210) Ж- 2016-1691

ЗИС / RS / IPO

(181) 31.10.2026.
(220) 31.10.2016.
(151) 31.05.2017.

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 31.05.2017.
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Ж
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(511) Кл. 10:
медицински уређаји, наиме,
интраокуларна сочива и уређаји за стављање
интраокуларних сочива.
(111) 72813
(210) Ж- 2016-1758

(181) 20.10.2026.
(220) 20.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Samostalna zanatska radnja "FLORES", Miomir
Pljakić PR Kamenica, Село Каменица бб, Крагујевац, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.04.07; 05.05.20; 05.13.09; 08.01.10; 09.01.10;
11.03.04; 11.03.07; 25.03.13; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, бела, зелена, браон.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.
(111) 72811
(210) Ж- 2016-1692

(181) 07.10.2026.
(220) 07.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д., Ђуре
Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

(531) 01.03.02; 05.07.14; 05.13.08; 27.05.01; 29.01.13
(591) бела, сива, плава, тамно плава, зелена, црна.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72814
(210) Ж- 2016-1750

(181) 18.10.2026.
(220) 18.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Samostalna zanatska radnja "FLORES",
Miomir Pljakć PR Kamenica, Село Каменица бб,
Каменица, Крагујевац, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.04.07; 05.05.20; 05.07.06; 05.13.09; 08.01.10;
09.01.10; 11.03.04; 25.03.13; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, бела, зелена, , окер, жута, браон.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед.
(111) 72812
(210) Ж- 2016-1963

(181) 23.11.2026.
(220) 23.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew
Place, Santa Ana, California 92705, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4,
Београд
(540)

TECNIS
100

(531) 01.03.02; 05.07.10; 25.01.15; 27.05.17; 29.01.15
(591) бела, плава, тамно плава, црвена, зелена, црна.
(511) Кл. 33: вино.
(111) 72815
(210) Ж- 2016-1769

(181) 24.10.2026.
(220) 24.10.2016.
(151) 31.05.2017.
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(732) Samostalna zanatska radnja "FLORES",
Miomir Pljakić PR Kamenica, Село Каменица бб,
Каменица, Крагујевац, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 41: услуге тумачења и превођења; услуге
преводиоца; услуге он-лајн дигиталног издаваштва;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати; уређивање
фотографија; саветовање у вези са пословном
обуком;
превођење;
преводилачке
услуге;
лекторисање рукописа; издавачке услуге, осим
штампања; издавање штампаног материјала у
електронском формату.
(111) 72818
(210) Ж- 2016-1993

(531) 03.04.18; 03.04.20; 24.01.09; 24.15.11; 26.04.16;
27.05.03; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.15
(591) бела, сива, црвена, бордо, браон, црна.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72816
(210) Ж- 2016-1749

(181) 18.10.2026.
(220) 18.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Samostalna zanatska radnja "FLORES",
Miomir Pljakć PR Kamenica, Село Каменица бб,
Каменица, Крагујевац, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

RUJNO VINO "RUJEVICA
FLORES"
(511) Кл. 33: вино.
(111) 72817
(210) Ж- 2016-1981

(181) 25.11.2026.
(220) 25.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Flexword DOO, Новосадсгог сајма 3,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(181) 25.11.2026.
(220) 25.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) TARKETT GDL SA, 2, Op der Sang, L-9779
Lentzweiler, LU
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

POLYSTYL
(511) Кл. 19: грађевински материјали, неметални;
зидне плочице, неметалне, за грађевинарство;
шперплоче; плоче за поплочавање, неметалне;
паркетне подне даске; зидне оплате, неметалне, за
грађевинарство; облоге за зидове, неметалне, за
грађевинарство;
паркети;
фурнири;
подови,
неметални; дрвене даске за грађевинарство;
ламинатни грађевински материјали, неметални, за
прекривање подова; синтетичке стазе за трчање; дрво
за подне облоге; зидне лајсне и наставци, неметални,
за грађевинарство, посебно цокле, профилисане
лајсне, заштитни профили за гази шта степеница,
бордуре за степенице, тактилне и сигналне плоче,
лајсне за прагове, редуктори и профилисани
наставци за повезивање.
Кл. 27: теписи; отирачи; простирке; линолеум, и
прекривке од винила и гуме за прекривање
постојећих подова; зидне облоге, нетекстилне;
гимнастичке подлоге; вештачка трава; теписи за
аутомобиле; тапете; подне облоге; подне облоге од
винила; зидне облоге од пластике, винила и гуме;
зидне цокле и наставци, од линолеума или плуте,
посебно тактилне и сигналне плоче, редуктори и
профилисани наставци за повезивање.
(111) 72819
(210) Ж- 2016-2009

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) "Макел-Електро" д.о.о., Новосељански пут
165/д, 26000 Панчево, RS
(540)
(531) 01.05.02; 01.05.06; 01.05.23; 26.02.08; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.06
(591) сива, наранџаста.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 01.15.09; 26.04.06; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15
(591) црвена, бела, светло зелена, љубичаста.
(511) Кл. 11: абажури; абажури за лампе; апарати и
инсталације за осветљеље; висеће лампе: грла
електричних сијалица; електрична расвета за празнике;
електричне лампе; електричне ноћне светиљке;
електричне светиљке, живине сијалице; зидна расвета;
компактне флуоресцентне сијалице [КФС]; кугле
лампи; зидне висеће лампе и кугле за плафоне; лампе;
лампе за радне столове; лампе рефлектори; ЛЕД диоде,
уређаји за осветљење; минијатурне сијалице;
плафонска светла; Подне светиљке; расветна тела са
диодама које емитују светло [ЛЕД]; расветне
инсталације; расветне инсталације са диодама које
емитују светло [ЛЕД]; расветни панели; расипачи,
дифузори светла; рефлектори; рефлекторске сијалице;
светиљке за употребу на отвореном; светиљке за
читање; светлеће цеви за осветљавање; свеће без
пламена са диодом која емитује светлост [ЛЕД];
сигурно сна расвета; сијалице, сијалице за pacвeтy;
сијалице са диодама које емитују светло [ЛЕД];
сијалице са жарном нити; спот расвета; стаклена цев за
лампу; стандардне лампе; стакло за лампу; стоне лампе;
унутрашња плафонска расвета; уређаји за расвету;
фењери за осветљавање; флуоресцентне светиљке;
флуоресцентне сијалице; флуоресцентне цеви; халогене
светиљке; халогене сијалице.
(111) 72820
(210) Ж- 2016-2018

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) Гордана Павловић, адвокат и Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

TESAVEL
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 72821
(210) Ж- 2016-2019

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) Гордана Павловић, адвокат и Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

XELEVIA
(511) Кл. 5:
употребу.
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(111) 72822
(210) Ж- 2016-1702

(181) 10.10.2026.
(220) 10.10.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) ANTENALL d.o.o., Љиљане Крстић 24, 11080
Земун, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Земун
(540)

АNSEC
(511) Кл. 9:
електрични каблови; електронски
каблови; коаксијални каблови; рачунарски каблови;
каблови за пренос података; Интернет каблови;
оптички каблови; телекомуникацијски каблови;
пријемници за кабловску телевизију; конвертори за
кабловску телевизију; каблови за синхронизацију
података; оплате за електричне каблове; УСБ
каблови; влакна оптичких каблова; материјали за
електричне водове [жице, каблови]; каблови за
пренос звука и/или слика; електронски уређаји за
надзор; апарати и уређаји за видео надзор; камере за
видео надзор; системи видео надзора; електричне и
електронске инсталације за видео надзор; аларми;
инсталације за аларме; алармни системи; сензори за
аларме; сигурносни аларми; контролни панели за
аларме; интерфони; системи контроле приступа и
алармни надзорни системи; рачунарски програми за
омогућавање контроле приступа или улаза; локалне
мреже;
сигурносне
мреже;
антене
за
телекомуникационе мреже; локалне рачунарске мреже
[ЛАН]; мостови за рачунарске мреже; мреже широког
подручја; прекидачи за рачунарске мреже; рутери за
рачунарске мреже; сервери за рачунарске мреже;
телекомуникацијски апарати за мобилне мреже;
хардвер за рачунарске мреже; приступне тачке локалне
мреже [ЛАН] за повезивање корисника рачунарске
мреже; оперативни софтвер сервера за приступ мрежи;
приступне тачке локалне мреже [ЛАН]; рачунарске
картице локалне мреже [ЛАН]; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [ВПН]; софтвер за
комуникацију за повезивање корисника рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
носачи за телевизоре; носачи за звучнике; сателитске
антене; сателитски тањири; сателитски процесори;
сателитски пријемници; апарати, уређаји и системи
за сателитску навигацију; пријемници за кабловску
телевизију; апарати и инструменти за пренос,
примање и чување звука, слике и података у
дигиталном и аналогном формату; антене; антенска
појачала; радио и телевизијске антене; антене за
телекомуникационе мреже; антене за бежичне
уређаје за комуникацију; електрифициране ограде;
апарати и уређаји за даљинско управљање при
отварању и затварању врата.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 72823
(210) Ж- 2016-1903

(181) 09.11.2026.
(220) 09.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Donato Popsi doo, Лозничка 2/1, Београд, RS
(540)

Ж
(591) браон, светло браон, црвена, розе, плава,
зелена, жута, сива, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72826
(210) Ж- 2016-1444

(531) 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15
(591) тамнорозе, светло розе, тиркизна, окер, беж,
љубичаста, плава, зелена , лимун-жута и наранџаста боја.
(511) Кл. 29:
уштипци, крофне од кромпира.
Кл.
30:
крофне,
принцес-крофне.
Кл. 43: пружање хране и пића у продавницама
крофни, сервирање хране и пића у продавницама
крофни.
(181) 22.06.2026.
(220) 22.06.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) PD EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Радничка
15, Београд-Чукарица, RS
(540)

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(111) 72824
(210) Ж- 2016-1128

(531) 27.05.09; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.15
(591) црвена, браон, зелена, плава, сива, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72827
(210) Ж- 2016-1446

(531) 05.07.02; 07.01.13; 25.01.01; 25.05.02; 25.07.25;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава, бела.
(511) Кл. 30: тестенине.

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(111) 72825
(210) Ж- 2016-1439

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул.Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 05.07.08; 08.01.22; 08.03.01; 11.03.01;
19.03.05; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.15
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.14; 03.04.07; 03.04.11; 03.05.09; 03.06.03;
03.07.08; 03.13.04; 11.03.01; 19.03.05; 27.05.09;
27.05.19; 29.01.15
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(591) црвена, браон, плава, зелена, бордо, розе, беж,
окер, жута, наранџаста, сива, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72828
(210) Ж- 2016-1447

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

информација које се тичу давања крви и плазме;
услуге службе за трансфузију крви; пружање
информација у области трансфузије крви.
(111) 72830
(210) Ж- 2016-1931

(181) 17.11.2026.
(220) 17.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC., One
Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Maра В.Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

BIG FELLOW
(511) Кл. 8: дршке за бријаче.
(111) 72831
(210) Ж- 2016-2061

(181) 06.12.2026.
(220) 06.12.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata #407 Ote., Colonia
de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garcia Garza, N.L., MX
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)
(531) 01.15.14; 26.04.13; 26.04.18; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.07
(591) плава, бела, црна, браон.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларисјки материјал; лепкови за канцеларисјке и
кућне потребе; уметнички материјал; кичице.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
(181) 23.10.2025.
(220) 23.10.2015.
(151) 31.05.2017.
(732) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park road,
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

MASECA
(511) Кл. 30: брашно, кукурузно брашно, кукурузно
брашно за смесе (теста).
(111) 72832
(210) Ж- 2016-2029

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 31.05.2017.
(732) DOO BUSINESS, Николе Пашића 9, Нови Сад, RS
(540)

(111) 72829
(210) Ж- 2015-1741

BE THE 1
(511) Кл. 35: развијање јавне свести о потребним
донацијама крви и плазме; рек1амне, маркетиншке и
промотивне услуге у области донација крви и
плазме.
Кл. 44: обезбеђивање вебсајта са информацијама у
области донација крви; Обезбеђивање вебсајта са
информацијама у области донација плазме; пружање
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(531) 03.07.17; 17.02.02; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава.
(511) Кл. 14: накит; украс; легуре од племенитог
метала;, минђуше, огрлице, наруквице; кутије за
накит;
кутије
за
излагање
накита.
Кл. 16: постери; огласни панои од папира или
картона; слике.
(111) 72833
(210) Ж- 2016-1428

(181) 30.08.2026.
(220) 30.08.2016.
(151) 01.06.2017.
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(732) Green Oil System d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Јурија Гагарина 164 б, Београд-Нови Београд, RS
(740) Иван Тодоровић, Максима Горког 52, Београд
(540)

Ж
(531) 26.03.06; 26.03.07; 26.03.22; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 5: пелене за инконтиненцију; гаћице,
упијајуће, за инконтиненцију; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски тампони; санитарне
марамице и хигијенски улошци за сваки дан;
санитарни пешкири.
(111) 72836
(210) Ж- 2016-1742

(531) 01.15.03; 03.01.04; 03.01.16; 26.04.07; 26.04.15;
26.04.18; 26.11.07; 27.03.12; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, црвена, тамно наранџаста, светло
наранџаста, браон, сива.
(511) Кл. 9:
батерије, електричне, за возила
(акумулатори); акмулатор, електрични, за возила;
кућишта за батерије; кућишта за акумулаторе; кутија
за батерије; акумулаторске кутије.
(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 01.06.2017.
(732) Саша Миленковић, Ватрослава Јагића 014,
Београд, RS
(740) Ивана М. Марковић, Алексе Ненадовића бр.
31/10, Београд
(540)

(181) 17.10.2026.
(220) 17.10.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Skinfood Co., Ltd., 104, Je2gongdan 1-gil,
Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, KR
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(111) 72834
(210) Ж- 2016-1886

(531) 01.17.14; 20.05.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.03; 29.01.07
(591) браон, бела, зелена, наранџаста.
(511) Кл. 9: инструменти за геодетско мерење.
Кл. 42: урбанистичко планирање, геодетскио мерење,
техничко испитивање, техничко пројектне студије,
геолошка испитивања терена, научна истраживања,
геолошка истраживања, геолошк експертизе.
(111) 72835
(210) Ж- 2016-2039

(181) 02.12.2026.
(220) 02.12.2016.
(151) 01.06.2017.

(300) 015601214 30.06.2016. EM.
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., 148, Dekelias
street, 13678 Aharnes, GR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-4,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 3:
козметика за кожу, лосиони за
козметичке сврхе, козметичке креме, есенција
(козметика), креме за чишћење, креме за руке, тонер
(козметика), маске за лице за козметичке сврхе, пене
за чишћење, лоси они за тело, креме за тело,
козметика, козметички препарати за негу коже,
шминка, парфеми, уља есенције за личну употребу,
купке за тело, сапуни за личну употребу, шампони,
натопљене маске за лице за козметику, кармини,
козметика за маникир.
(111) 72837
(210) Ж- 2016-1821

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
Београд
(540)

(531) 03.04.07; 05.05.20; 05.13.09; 08.01.10; 09.01.10;
11.03.04; 11.03.07; 25.03.13; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, бордо, бела, браон, крем, беж, зелена,
плава, наранџаста.
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Ж
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице; сладоледи; мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со, сирће; сосови
(као зачини); зачини; лед.
(111) 72838
(210) Ж- 2016-1996

(181) 25.11.2026.
(220) 25.11.2016.
(151) 02.06.2017.

(732) SKKR Big Ben, Прибојска бб,
36300 Нови Пазар, RS
(540)

(531) 24.01.25; 26.04.18; 26.04.19; 27.05.14; 27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 25: шорцеви; бермуде; блузе, кошуље;
дресови [одећа]; дукс мајице; елегантне панталоне;
женске хаљине; зимске јакне; јакне без рукава; јакне
[одећа]; јакне од џинса; каишеви за струк [одећа];
каишеви [одећа]; капе [за главу]; качкети; кошуље са
дугим рукавима; кошуље кратких рукава; кратке
мајице; кратке панталоне; кратке панталоне бермуде:
кратке панталоне са трегерима; летње хаљине;
мајице; маскирне јакне; маскирне панталоне;
маскирни прслуци; одећа од џинса; одећа од плиша;
панталоне; прслуци; радна одела; спортски шорцеви;
сукње; тренерке; фармерице; џемпери; шалови;
шушкаве панталоне.
(181) 29.11.2026.
(220) 29.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Драгана Томић, Јурија Гагарина 42/6, 11070
Нови Београд, RS
(740) Драгољуб Ћосовић , Булевар Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
канцеларијски
прибор
(изузев
намештаја);
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
пластични материјал за паковање; штампарска слова;
клишеи.
Кл. 23: пређа и конац, за текстилну употребу.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; прекривачи за
кревете; прекривачи за столове.
(111) 72840
(210) Ж- 2016-1972

(181) 22.11.2026.
(220) 22.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) PD EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Радничка
15, Београд-Чукарица, RS
(540)

(531) 04.05.05; 05.07.02; 07.01.13; 08.07.11; 25.01.01;
25.05.02; 25.07.25; 27.05.24
(511) Кл. 30: брашно, производи од житарица.
(111) 72841
(210) Ж- 2016-1942

(181) 18.11.2026.
(220) 18.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) PD FEVFKI D.O.O., Житковачки пут бб,
18220 Алексинац, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска бр. 19/7,
11000 Београд
(540)

(111) 72839
(210) Ж- 2016-2002

(531) 01.01.05; 01.11.08; 07.11.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава, црна.
(511) Кл. 43:
услуге хотела, мотела; услуге
ресторана, кантина, барова, пансиона.
(111) 72842
(210) Ж- 2016-1947

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
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(181) 21.11.2026.
(220) 21.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
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(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
11000 Београд
(540)

Ж
(591) црвена, бела, плава, окер жута.
(511) Кл. 30: посластице и слаткиши, пекарски
производи, бисквити, колачи, кекс са интегралним
житарицама.
(111) 72845
(210) Ж- 2016-1461

(531) 01.15.09; 01.15.21; 03.04.07; 05.07.02; 05.07.06;
08.01.09; 08.03.01; 19.03.03; 27.01.16; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава, небо плава, окер жута, браон
(511) Кл. 30: интегрални кекс са бадемом и млеком.
(181) 21.11.2026.
(220) 21.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
11000 Београд
(540)

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(111) 72843
(210) Ж- 2016-1949

(531) 05.07.03; 08.01.20; 19.03.05; 20.05.25; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.07
(591) црвена, бордо, браон, беж, окер, плава, црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72846
(210) Ж- 2016-1459

(531) 01.15.09; 01.15.21; 03.04.07; 05.07.02; 05.07.24;
08.01.09; 19.03.03; 27.01.16; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава, окер жута, браон, љубичаста.
(511) Кл. 30: интегрални кекс са шумским воћем.

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(111) 72844
(210) Ж- 2016-1948

(181) 21.11.2026.
(220) 21.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Адвокат Иван Тодоровић, Максима Горког 52,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 03.04.07; 26.07.05; 27.01.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.14
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.15; 04.03.03; 05.07.08; 05.07.11; 05.07.17;
05.07.24; 19.03.05; 25.03.11; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.15
(591) црвена, бордо, тамно браон, браон, светло
браон, беж, окер, жута, сива, црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
107

Ж
(111) 72847
(210) Ж- 2016-1460

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 04.03.03; 19.03.05; 25.03.11; 27.05.03;
29.01.02; 29.01.15
(591) жута, црвена, плава, бордо, наранџаста, светло
зелена, зелена, лила, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72848
(210) Ж- 2016-2045

(181) 02.12.2026.
(220) 02.12.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Друштво лекара Војводине Српског
лекарског друштва, Васе Стајића 9, Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.11.03; 05.07.02; 25.01.06; 26.01.04; 26.01.12;
26.01.15; 26.11.12; 28.05.00; 29.01.04
(591) бела, плава.
(511) Кл. 16: хартија и кратон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; материјал за обуку и
наставу; пластични материјал за паковање; клишеи.
Кл. 35:
оглашавање; канцелариски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
спортске и културне активности.
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Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања.
Кл. 43: услуге обезбеђења хране и пића; привремени
смештај.
(111) 72849
(210) Ж- 2016-1910

(181) 09.11.2026.
(220) 09.11.2016.
(151) 02.06.2017.
(732) Протић Александар ; Биковић Милош and
Милутиновић Тијана, Пере Ћетковића 6-а, Београд,
RS; Петра Коњовића 12, Београд, RS i Булевар
Арсенија Чарнојевића 53/32, Нови Београд, RS
(740) Ђекић М. Стана, Кнез Михаилова 35-б,
14000 Ваљево
(540)

(531) 24.09.01; 24.09.13; 24.17.02; 27.01.05; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.11
(511) Кл. 14: ахати; казаљке за зидне сатове; полуге
од племенитих метала; накит од жутог ћилибара;
перле од амброида (пресованог ћилибара); амајлије
(накит); предено сребро (сребрна жица); сребрне
нити (накит); часовници; клатна (часовничарство);
кућишта за сатове и часовнике; наруквице (накит);
ручни часовници; каишеви за сатове; каишеви за
ручне сатове;
привесци (накит); ситни украси
(бижутерија) ; брошеви (накит); бројчаници
(часовничарство); сунчани сатови; механизми за
сатове;
ланчићи (накит);
ланци за сатове;
хронографи (сатови); хронометри; хроноскопи;
хронометријски инструменти;
огрлице (накит);
сатови и часовници, електрични; шнале за кравате;
ковани новчићи; дијаманти; нити од племенитих
метала, накит; атомски сатови; главни сатови ;
контролни сатови (главни сатови); кућишта за
часовнике; иридијум; накит од слоноваче; украси од
црног ћилибара;
црни ћилибар, сиров или
полупрерађен; бакарни жетони; накит; медаљони
(накит); медаље; племенити метали, непрерађени
или полуобрађени; сатови; опруге за сатове;
кристали за сатове; стакла за сатове; часовничарски
механизми; перидот; оливин (драги камен); злато,
непрерађено или углачано; златне нити, накит;
осмијум; паладијум; украси, накит; украсне игле;
перле, накит; полу-драго камење; драго камење ;
платина (метал); будилници; родијум; рутенијум;
спинели (драго камење); статуе од племенитих
метала; бижутерија; легуре од племенитих метала;
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анкери; часовничарство; прстење (накит); уметничка
дела од племенитих метала; кутије од племенитих
метала; украси за шешире од племенитих метала;
минђуше; украси за ципеле од племенитих метала;
дугмад за манжетне; бисте од племенитих метала;
кућишта за ручне сатове (делови ручних сатова);
кутије за излагање сатова; фигурине, статуете од
драгоцених метала; статуете од племенитих метала;
игле (накит); игле за кравату; беџеви од племенитих
метала; привесци за кључеве (обични или украсни);
привесци за кључеве (обични или украсни); сребро,
сирово или полупрерађено; штоперице; клоазоне
накит; кутије за накит; перле за израду накита;
перлице за израду накита;
копче за накит;
материјали за накит; торбице на накит; кабашони
(драго камење) за прављење накита;
акле од
племенитих метала за кључеве; кутије за излагање
накита; казаљке за сатове.
Кл. 18: акцелометри; одећа отпорна на метке;
животињска кожа; кожа животиња;
обручи за
кишобране; костур седла; поводци од коже; кожни
поводци ; копче за седла; жице за кишобране или
сунцобране; позлаћена кожа; црева, опне, за
кобасице; женске ташне; брњице од дуплих узди;
каишеви за војничку опрему; торбе за музичке
партитуре; дршке за кишобране; штапови за ходање;
штапови од трске; штапови за ходање са седиштем;
амови за животиње (сарачка опрема); рамови за
кишобране и сунцобране; ловачке торбе; школске
торбе; футроле (етуи) за визиткарте; вештачка кожа
од отпадног материјала из коже и дрвета; кутије за
шешире од коже; поводци за коње; прекривачи за
коње; јарећа кожа; брњице; путнички ковчези,
сандуци]; огрлице за животиње; кожне пертле;
штављена кожа; сарачка ужад; сарачки каишеви,
ужад; траке и појасеви од коже (седларска роба);
каишеви за клизаљке; кожни каишеви; кожно
ремење;
акцелометри;
кожа,
сирова
или
полупрерађена; кожне нити; кожне плетенице; кожни
додаци за намештај; имитација коже; кишобрани;
мараме преко рамена за ношење беба; гумени делови
за узенгије; кожне узенгије; торбе за алат (празне);
бичеви, камџије; торбе за храњење (зобнице);
футроле за кишобране; кожне облоге за опруге;
штитници за колена за коње; одећа за кућне
љубимце; прекривачи за животиње; запрежна опрема
за животиње; блинкери (сарачка опрема); наочњаци;
блиндери (сарачка опрема); наочњаци
ремење
(сарачка опрема); ранчеви; руксаци; улари и повоци
; ручке за штапове за ходање; бич са девет чворова;
траке за подбрадке, од коже молескин (имитација
коже); рамови за ручне торбе; сунцобрани; крзна ;
крзнене коже ручке за кишобране; џепни новчаници;
торбе за куповину са точкићима; торбе за куповину;
вођице, узде и повоци; актен ташне ; ранчеви за
планинарење; ранчеви за камповање; торбе за
ЗИС / RS / IPO
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плажу; ручне торбице; путне торбе ; торбе (коверте,
кесе) од коже за паковање; торбе од коже, за
паковање ; омоти, од коже, за паковање; кожне
траке, коњска опрема; седла за јахање; седларска
роба; актовке; путни комплети (кожна роба); мали
кофери; ручке за кофере; вентили од коже ; кожа од
стоке; кутије од коже или вештачке коже; новчаници
од плетеног метала за кованице; футроле од коже
или вештачке коже; сандуци (пртљаг); козметичке
торбице, празне; јеленска кожа, која није за
чишћење; реденици; кожни каишеви за рамена;
кожне траке за ношење на рамену; кожни ремени за
ношење преко рамена; прекривачи за седла за коње;
кутије од вулканизованих влакана; ранци; путне
торбе за одећу; узде, сарачка опрема ; футроле за
кључеве; мрежасте торбе за куповину; кофери;
прекривачи намештаја од коже; подлоге за коњска
седла; спортске торбе; узенгије металне; коњска
опрема; потковице; каишеви-ременици за ношење
беба, новорођенчади; носиљке за бебе, торбе
кенгури;
торбе; футроле за кредитне картице;
новчаници); кутије за визит карте; рандсел (јапанска
школска торба за леђа); ознаке за пртљаг; покривачи
за коњска седла.
Кл. 25: додаци за обућу против клизања ; одећа за
мотоциклисте; обућа; сандале за купатило; папуче за
купатило; женске чарапе; чарапе које упијају зној;
пете за женске чарапе; беретке; радни комбинезон,
одело; радне блузе, одела; бое (женски крзнени
оковратници); капе (за главу); чарапе и плетена;
трикотажа; чизме; полу-чизме; врхови обуће;
штитници за зној испод пазуха; трегери; држачи
панталона (трегери);
пертле за чизме; крагне
(одећа); шалови мараме; мараме шалови ; прслуци,
грудњаци; мушке боксерице; мале капе за главу;
боди (женско рубље); доњи веш; кабанице (одећа);
оквири за шешире; качкети; каишеви (одећа);
шалови; собни огртачи; пуловери; џемпери
(пуловери); џемпери; свештеничко одело за
богослужења; кратке чарапе; држачи чарапа;
подвезице; подвезице за чарапе; горњи делови
чизама; улошци за ципеле; блузе, кошуље; јакна или
кошуље од платна или сержа за морнаре; кошуље
кратких рукава; одећа; шешири; покривала за главу;
метални делови за обућу; крзно (одећа); оковратници
који се скидају; женске најлонске чарапе, трико;
гумирана одећа за скијање на води; комплети
(одећа); доњи веш за упијање зноја; корсети; одела;
готова, конфекцијска одећа; гаћице за бебе (доњи
веш); штитници за уши (одећа); кравате; горњи
делови обуће; камашне, доколенице и назувци;
доколенице, камашне; кратке панталоне бермуде;
панталоне; бициклистичка одећа ; спољна одећа;
рукавице (одећа); конфекцијска постава (делови
одеће); мараме, шалови; шалови, мараме; ешарпе за
ношење; плетена одећа (одећа); раменице кошуља ;
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еспадриле; крзнени шалови; фудбалске ципеле,
копачке ; фудбалске чизме; цилиндри; габардени
(одећа); корсети, доње рубље; појасеви и стезници;
каљаче; прслуци ; подвезице, гајтани за камашне,
доколенице; бретеле и нараменице за панталоне;
монашки велови; гимнастичке патике; капути;
водоотпорна одећа; грејачи ногу; грејачи за ноге,
електрични; дресови (одећа); сукње; опрема за бебе;
ливреје; спортске мајице, дресови; манжетне ;
манжетне, кошуља (одећа); кецеље (одећа); муфови
(одећа); наручници, свештеничка одећа; рукавице без
прстију; митре (бискупске капе); папуче; пелерине;
дуги капути са крзненим оковратником; одећа за
плажу; обућа за плажу; џепови за одећу ; пижаме;
хаљине; дрвена обућа, кломпе; сандале; гаће;
грудњаци; огртачи, капути; мантили; потпетице за
обућу; тоге; кожни обруби за обућу; униформе;
пуњене јакне (одећа); јакне (одећа); папирна одећа;
велови (одећа); капе за купање; купаће гаће; одећа за
купање; бадемантили; портикле, које нису од папира;
ђонови за обућу; ципеле; потпетице; спортске ципеле;
муфови за грејање ногу, неелектрирични; крампови за
фудбалске копачке; чизме за спортове; траке за главу
(одећа); виндјакне; подсукње; скијашке чизме; слипови
(доњи веш); боди (женски доњи веш); бандана мараме;
одећа за гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од
коже; зарови, велови; костим и за маскембале, сари;
мајице; турбани; аскот кравате; капе за туширање;
рибарски прслуци; појасеви за ношење новца (одећа);
џепне марамице; папирни шешири (одећа); маске за
спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа; саронг, одећа;
рукавице за скијање; хеланке (панталоне); хаљине на
трегере ; хаљине без рукава ; визири, штитници од сунца
поккривала за главу); килоте (доњи веш) ; дамски доњи
веш; спортске трегер мајице; ваљенке (чизме од ваљане
вуне); свештеничке одоре; глежњаче; сокне које упијају
зној.
(111) 72850
(210) Ж- 2016-1448

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 06.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)
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(591) бела, браон, тамно браон, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72851
(210) Ж- 2016-1443

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 06.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.23; 08.01.19; 11.01.02; 19.03.05; 27.03.15;
27.05.13; 29.01.14
(591) црвена, тамно браон, светло браон, беж, сива,
црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72852
(210) Ж- 2016-1961

(181) 22.11.2026.
(220) 22.11.2016.
(151) 06.06.2017.
(732) UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD,
Arhimadrita Jovana Rajića 2, Novi Sad, RS
(740) Весна Поповић, Бранкова 23, Београд
(540)

SPAZMOLIT UNION
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 72853
(210) Ж- 2016-1941

(531) 01.15.15; 25.01.06; 26.11.13; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.07

110

(181) 18.11.2026.
(220) 18.11.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) PD FEVFKI D.O.O., Житковачки пут бб,
18220 Алексинац, RS
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(740) Владан Стојиљковић, Македонска бр. 19/7,
11000 Београд
(540)

(531) 09.01.01; 09.01.06; 09.03.09; 09.05.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 43:
услуге хотела, мотела; услуге
ресторана, кантина, барова, пансиона.
(111) 72854
(210) Ж- 2016-1962

(181) 22.11.2026.
(220) 22.11.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Digital Vision d.o.o. Novi Sad, Хајдук Вељкова
11 хала 3, 21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.01.15; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.21
(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 диско ви са
звучним записом; снимљени диско ви са видео записом;
ЗИС / RS / IPO
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дигитални апарати; смартфони [паметни телефони];
торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове; таблет
рачунари; рачунарски софтвер; футроле, дигитални
рамови за фотографије: маске и додаци за мобилне
телефоне, преносне медија плејере, личне дигиталне
асистенте, рачунаре и таблет рачунаре; софтверске
апликације које се могу преузимати за мобилне
телефоне, рачунаре и таблет рачунаре за дистрибуцију
мултимедијалног садржаја који садржи текст, графику,
слике, аудио и/или видео запис; УСБ прикључци;
утикачи, утичнице и други контакти [електричне везе];
батерије, електричне; опрема за телефонирање без руку
[хендс фри]; пуњач за електричне батерије; слушалaце;
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 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) 72855
(210) Ж- 2016-1976

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) TAKO LAKO SHOP d.o.o., Маршала Тита 206,
11272 Добановци, RS
(740) Иван Д. Јанковић, Дејан П. Богдановић,
Катарина М. Травица, Маријана П. Козакијевић,
Мара В. Јанковић, Катарина М. Радовић, Владимир
М. Ђерић, Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.22; 29.01.04
(591) бела, плава.
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Ж
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носиоци
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем или жетоном;
регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду
података, рачунари; рачунарски софтвер; апарати за
гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72856
(210) Ж- 2016-2015

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 07.06.2017.

(300) 87/064,037 08.06.2016. US.
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation), 250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Владан О. Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

ZINBRYTA
(511) Кл. 44:
неурологије.

медицинске услуге у области

(111) 72857
(210) Ж- 2016-639

(181) 12.04.2026.
(220) 12.04.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Момир Паунић, Цетињска 5, 11250 Београд, RS
(540)

(531) 01.01.02; 05.13.08; 11.01.04; 27.05.01; 29.01.13
(591) црна, жута, окер.
(511) Кл. 29: месо, месне прерађевине; ћевапчићи,
пљескавице, суџукице; конзервисано и замрзнуто.
Кл. 43: услуге припремања и обезбеђивања хране и пића.
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(111) 72858
(210) Ж- 2016-907

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu,
distribuciju I promet nafte I naftnih derivate I
istraživanje I proizvodnju prirodnog gasa naftna
industrija Srbije a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12,
21000 Novi Sad, RS
(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31,
11000 Београд
(540)

(531) 05.07.02; 26.04.18; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.24
(526) AGRO
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди, хортикултури и шумарству нарочито
препарати за сагоревање (хемијски додаци за
моторна горива), хемијски додаци за моторна горива,
детерџентни адитиви бензину, детерџентни адитиви
нафти, супстанце против детонација за моторе са
унутрашњим сагоревањем, антифриз, хемикалије за
декарбонизацију мотора, хемикалије за аерацију
(засићење) бетона; средства за конзервацију
(заштиту) бетона, изузев боја и уља; 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 нарочито уље за
подмазивање, гасно уље, дизел уље, плинско уље,
масти за подмазивање, уље за сагоревање, моторна
уља; мазива; једињења за скупљање, влажење и
везивање прашине; горива (укључујући моторна
течна горива) и материје за осветљавање нарочито
минерална горива, пречишћен петролеј, нафта,
плинско гориво, бензин, керозин, мазут, петролеј
(прерађен или непрерађен), моторно гориво, додаци
који нису хемикалије за моторна горива, етанол
(гориво); свеће и фитиљи за осветљавање.
Кл. 16: хартија и картон нарочито папир, постери,
огласни панои од папира или картона, нотеси,
бележнице, заставе од папира, плакати од папира или
картона, натписи од папира или картона, налепнице
од папира; штампане ствари нарочито периодичне
публикације,
памфлети,
каталози,
штампани
роковници, штампане публикације, брошуре,
књижице, календари, билтени, летци (флајери);
ЗИС / RS / IPO
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књиговезачки материјал; фотографије нарочито
слике (урамљене или неурамљене); канцеларијски
материјал
нарочито
блокови
(канцеларијски
материјал), омоти за папир, фасцикле (канцеларијски
материјал),
фолије,
слајдови
(канцеларијски
материјал), налепнице, које нису од текстила,
налепнице (канцеларијске); лепкови за канцеларијске
и кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја) нарочито држачи оловака; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); пластични
материјал за паковање; штампарска слова; клишеи.
Кл. 35: оглашавање нарочито лепљење плаката,
дистрибуција рекламног материјала, презентација
робе, ажурирање огласних материјала, услуге односа
са јавношћу, рекламирање преко телевизије, услуге
рекламних
агенција,
рекламирање
слањем
наруџбеница, рекламирање на рачунарској мрежи,
презентација
производа
путем
средстава
комуникације у сврху продаје на мало, пружање
комерцијалних савета и информација (центар за
пружање савета потрошачима), писање рекламних
текстова,
производња
рекламних
филмова,
маркетинг; вођење послова; пословно управљање
нарочито услуге продаје на мало горива, уља,
мазива, гаса на бензинским станицама, услуге
продаје на велико горива, уља, мазива, гаса;
канцеларијски послови.
(111) 72859
(210) Ж- 2016-908

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu,
distribuciju I promet nafte I naftnih derivate I
istraživanje I proizvodnju prirodnog gasa naftna
industrija Srbije a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12,
21000 Novi Sad, RS
(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31,
11000 Београд
(540)

(531) 05.07.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17
(526) AGRO
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди, хортикултури и шумарству нарочито
препарати за сагоревање (хемијски додаци за
моторна горива), хемијски додаци за моторна горива,
детерџентни адитиви бензину, детерџентни адитиви

ЗИС / RS / IPO

Ж
нафти, супстанце против детонација за моторе са
унутрашњим сагоревањем, антифриз, хемикалије за
декарбонизацију мотора, хемикалије за аерацију
(засићење) бетона; средства за конзервацију
(заштиту) бетона, изузев боја и уља; 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 нарочито уље за
подмазивање, гасно уље, дизел уље, плинско уље,
масти за подмазивање, уље за сагоревање, моторна
уља; мазива; једињења за скупљање, влажење и
везивање прашине; горива (укључујући моторна
течна горива) и материје за осветљавање нарочито
минерална горива, пречишћен петролеј, нафта,
плинско гориво, бензин, керозин, мазут, петролеј
(прерађен или непрерађен), моторно гориво, додаци
који нису хемикалије за моторна горива, етанол
(гориво); свеће и фитиљи за осветљавање.
Кл. 16: хартија и картон нарочито папир, постери,
огласни панои од папира или картона, нотеси,
бележнице, заставе од папира, плакати од папира или
картона, натписи од папира или картона, налепнице од
папира; штампане ствари нарочито периодичне
публикације, памфлети, каталози, штампани роковници,
штампане публикације, брошуре, књижице, календари,
билтени, летци (флајери); књиговезачки материјал;
фотографије
нарочито
слике
(урамљене
или
неурамљене); канцеларијски материјал нарочито
блокови (канцеларијски материјал), омоти за папир,
фасцикле (канцеларијски материјал), фолије, слајдови
(канцеларијски материјал), налепнице, које нису од
текстила, налепнице (канцеларијске); лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; уметнички материјали;
кичице; писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја) нарочито држачи оловака; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање; штампарска слова; клишеи.
Кл. 35:
оглашавање нарочито лепљење плаката, дистрибуција
рекламног материјала, презентација робе, ажурирање
огласних материјала, услуге односа са јавношћу,
рекламирање преко телевизије, услуге рекламних
агенција,
рекламирање
слањем
наруџбеница,
рекламирање на рачунарској мрежи, презентација
производа путем средстава комуникације у сврху
продаје на мало, пружање комерцијалних савета и
информација (центар за пружање савета потрошачима),
писање рекламних текстова, производња рекламних
филмова, маркетинг; вођење послова; пословно
управљање нарочито услуге продаје на мало горива,
уља, мазива, гаса на бензинским станицама, услуге
продаје на велико горива, уља, мазива, гаса;
канцеларијски послови.
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Ж
(111) 72860
(210) Ж- 2016-909

(181) 20.05.2026.
(220) 20.05.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu,
distribuciju I promet nafte I naftnih derivate I
istraživanje I proizvodnju prirodnog gasa naftna
industrija Srbije a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12,
21000 Novi Sad, RS
(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31,
11000 Београд
(540)

(531) 05.07.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.08
(591) црна, бела, златно жута.
(526) AGRO
(511) Кл. 1: хемијски производи који се употребљавају
у индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству нарочито препарати за
сагоревање (хемијски додаци за моторна горива),
хемијски додаци за моторна горива, детерџентни
адитиви бензину, детерџентни адитиви нафти,
супстанце против детонација за моторе са унутрашњим
сагоревањем, антифриз, хемикалије за декарбонизацију
мотора, хемикалије за аерацију (засићење) бетона;
средства за конзервацију (заштиту) бетона, изузев боја
и уља; 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 нарочито уље за
подмазивање, гасно уље, дизел уље, плинско уље,
масти за подмазивање, уље за сагоревање, моторна
уља; мазива; једињења за скупљање, влажење и
везивање прашине; горива (укључујући моторна
течна горива) и материје за осветљавање нарочито
минерална горива, пречишћен петролеј, нафта,
плинско гориво, бензин, керозин, мазут, петролеј
(прерађен или непрерађен), моторно гориво, додаци
који нису хемикалије за моторна горива, етанол
(гориво); свеће и фитиљи за осветљавање.
Кл. 16: хартија и картон нарочито папир, постери,
огласни панои од папира или картона, нотеси,
бележнице, заставе од папира, плакати од папира или
картона, натписи од папира или картона, налепнице
од папира; штампане ствари нарочито периодичне
публикације,
памфлети,
каталози,
штампани
роковници, штампане публикације, брошуре,
књижице, календари, билтени, летци (флајери);
114
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књиговезачки материјал; фотографије нарочито
слике (урамљене или неурамљене); канцеларијски
материјал
нарочито
блокови
(канцеларијски
материјал), омоти за папир, фасцикле (канцеларијски
материјал),
фолије,
слајдови
(канцеларијски
материјал), налепнице, које нису од текстила,
налепнице (канцеларијске); лепкови за канцеларијске
и кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја) нарочито држачи оловака; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); пластични
материјал за паковање; штампарска слова; клишеи.
Кл. 35: оглашавање нарочито лепљење плаката,
дистрибуција рекламног материјала, презентација
робе, ажурирање огласних материјала, услуге односа
са јавношћу, рекламирање преко телевизије, услуге
рекламних
агенција,
рекламирање
слањем
наруџбеница, рекламирање на рачунарској мрежи,
презентација
производа
путем
средстава
комуникације у сврху продаје на мало, пружање
комерцијалних савета и информација (центар за
пружање савета потрошачима), писање рекламних
текстова,
производња
рекламних
филмова,
маркетинг; вођење послова; пословно управљање
нарочито услуге продаје на мало горива, уља,
мазива, гаса на бензинским станицама, услуге
продаје на велико горива, уља, мазива, гаса;
канцеларијски послови.
(111) 72861
(210) Ж- 2016-1172

(181) 30.06.2026.
(220) 30.06.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Jelena Miladinović-Delić, 32 Shepherds way,
Rickmansworth WD3 7NL, UK
(740) Дарко Кесић, Теразије 43/1, 11000 Београд
(540)

(531) 03.13.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10
(511) Кл. 3: парфимерија; мириси и парфимеријски
производи;
етерична
уља;
аромотерапијски
препарати; козметика; козметички производи,
козметички препарати и шминка; шампони и
препарати за негу косе; сапуни; пасте, гелови и
течности за чишћење зуба.
Кл. 5: додаци исхрани (дијететски додаци) за људе и
животиње.
Кл. 21: чешљеви и четке за косу; четке за шминку;
прибор за скидање шминке; сунђери за шминкање;
сунђери за лице и тело.
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Кл. 35:
услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало.
Кл. 44: услуге салона лепоте.
(111) 72862
(210) Ж- 2016-2021

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Soka Gakkai, 32 Shinanomachi, Shinjuku-ku,
160-0016, Tokyo, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

Ж
(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 26.01.07
(511) Кл. 16: штампане ствари; новине, периодичне
публикације, магазини, књиге; материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); бројанице; канцеларијски
материјал, материјали за писање и цртање, папир за
белешке, блокови за белешке, џепне бележнице.
Кл. 41: образовне услуге; припрема и вођење семинара,
курсева,
конференција,
предавања
и
дебата;
организовање такмичења (образовних и забавних);
организовање изложби у културне и образовне сврхе;
организовање представа, свечаности и забаве.
Кл. 45:
организовање религијских скупова и
церемонија; консултације у вези са религијским,
филозофским, етичким и моралним питањима;
пружање услуга за сахране и гробља; сакупљање
неновчаних прилога и потписа за мир у свету и
грађанске слободе.
(111) 72864
(210) Ж- 2016-2025

(531) 25.01.25; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.12
(511) Кл. 16: штампане ствари; новине, периодичне
публикације, магазини, књиге; материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); бројанице; канцеларијски
материјал, материјали за писање и цртање, папир за
белешке, блокови за белешке, џепне бележнице.
Кл. 41: образовне услуге; припрема и вођење семинара,
курсева,
конференција,
предавања
и
дебата;
организовање такмичења (образовних и забавних);
организовање изложби у културне и образовне сврхе;
организовање представа, свечаности и забаве.
Кл. 45: организовање религијских скупова и церемонија;
консултације у вези са религијским, филозофским,
етичким и моралним питањима; пружање услуга за
сахране и гробља; сакупљање неновчаних прилога и
потписа за мир у свету и грађанске слободе.
(111) 72863
(210) Ж- 2016-2023

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Soka Gakkai, 32 Shinanomachi, Shinjuku-ku,
160-0016, Tokyo, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 07.06.2017.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

LAXOGEL
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика, масти
за хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини, дијететски додаци (додаци исхрани) за људе
и животиње, спрејеви за медицинску употребу,
витамински препарати, медицински чај, додаци за
минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску
употребу, хемијско-фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење за
медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење,
масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни
ферменти за медицинску употребу, културе микро
организама за медицинску и ветеринарску употребу,
чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за
људску и ветеринарску употребу.
Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, топи ока, саго, замена кафе,
брашно и производи од житарица, хлеб, колачи,
посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак
за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини),
зачини, лед, зачински додаци, препарати од
житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице,
грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.
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Ж
(111) 72865
(210) Ж- 2016-158

(181) 01.02.2026.
(220) 01.02.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) REPRO TRADE d.o.o. , Индустријска зона,
Север бб, 21235 Темерин, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 29: конзервисано и сушено воће и поврће;
ектракти млека и млечних производа.
Кл. 30: пекарски производи; тестенина и кондиторски
производи од житарица; производи од житарица;
овсене каше; зобене каше; овсене и зобене каше;
мешавине житарица од овса и зоби са зачинима; мусли
од овса и зоби; пекарски производи од овса и зоби
посебно: хлеб, пецива; десерти од овса и зоби посебно:
пите, кексови, вафли, палачинке; пекарски производи
са додатцима чоколаде, кафе, замене кафе, какаа, меда,
мака; прашак за пециво; квасац; меласа; зачини и
њихове мешавине; биљни зачини и њихове мешавине;
дехидрирана готова јела од поврћа; смеше за готова
јела од поврћа; пуњење масе за пекарске производе
биљног порекла; каша од бадема и марципана; кнедле
од од овсененог брашна; кнедле од брашна од зоби.
Кл. 32: сокови на бази овса и зоби, безалкохолни
напитци на бази овса и зоби; напитци од поврћа на
бази овса и зоби; безалкохолна пића на бази овса и
зоби посебно: дијететка пиће, желатин, мешовине за
пића и сирупе; инстант напитци, сирупи, коктели,
концентрати за пића.
(111) 72866
(210) Ж- 2016-1637

(181) 30.09.2026.
(220) 30.09.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) Himalaya Global Holdings Ltd., 106 Elizabethan
Square, P.O. Box 1162 , Grand Cayman, KY1-1102, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

PILEX
(511) Кл. 5: биљни лекови, фармацеутски препарати,
ветеринарски препарати, дијететске супстанце,
додаци исхрани за медицинску употребу.
(111) 72867
(210) Ж- 2016-1836
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(181) 31.10.2026.
(220) 31.10.2016.
(151) 08.06.2017.

(732) A2B EXPRESS LOGISTIKA DOO,
Златиборска 7, 11080 Београд-Земун, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 БеоградЗемун
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.08; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17;
27.07.17; 29.01.03; 29.01.05
(591) љубичаста, сива, зелена, бела.
(511) Кл. 39: транспортне услуге; друмски превоз
робе; бродски превоз робе; ваздушни превоз робе;
железнички транспорт робе; достава порука
[курирска служба]; достава робе наручене поштом;
изнајмљивање
возила;
складиштење
робе;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање контејнера
за складиштење; информације о складиштењу;
изнајмљивање путничких аутобуса; информације о
саобраћају; информације о транспорту; испорука
пошиљки; испорука робе; курирске услуге [достава
пошиљки или робе]; логистичке услуге у вези
превоза [транспортна логистика]; организовање
туристичких путовања; превоз путника; путничке
резервације; резервација превоза; посредовање у
транспорту; посредовање у услугама шпедиције;
селидбене услуге; такси превоз; паковање,
умотавање
и
амбалажирање,
робе;
услуге
комерцјалног превоза терета; франкирааје поште;
шпедитерске услуге; услуге логистике у транспорту;
изнајмљивање уређаја за утовар и истовар.
(111) 72868
(210) Ж- 2016-1837

(181) 28.10.2026.
(220) 28.10.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) Зоран Мартинов, Принципова 22, Зрењанин, RS
(540)

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП
(511) Кл. 35: развој и координацију волонтерских
пројеката за добротворне организације.
Кл. 36: услуге прикупљања прилога за добротворне
сврхе, а нараочито за хендикепиране особе.
Кл. 39: прикупљање, сортирање, складиштење и
транспорт робе за рециклажу у хуманитарне сврхе.
(111) 72869
(210) Ж- 2016-1452

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
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(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 01.15.14; 08.01.22; 11.03.04; 25.05.02; 26.01.02;
26.01.16; 26.01.19; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07
(591) браон, жута, беж, окер, црвена, бордо, црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.

(531) 01.15.14; 08.01.22; 08.03.01; 11.03.01; 25.05.02;
26.01.02; 26.01.16; 26.01.19; 27.05.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута, беж, окер, црвена, бордо, црна,
бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.

(111) 72870
(210) Ж- 2016-1442

(111) 72872
(210) Ж- 2016-1441

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул.Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 02.09.15; 05.07.06; 08.01.20; 08.03.01;
19.03.05; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.15
(591) црвена, плава, браон, беж, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72871
(210) Ж- 2016-1449

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул.Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.07; 01.15.14; 08.03.01; 19.03.03; 19.03.05;
27.05.17; 29.01.15
(591) браон, црвена, розе, зелена, плава, жута, сива,
бела, црна.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;фотографије,;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице.
(111) 72873
(210) Ж- 2016-1440

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул.Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
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Ж
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 08.01.22; 08.03.01; 11.03.01; 19.03.05;
27.05.17; 29.01.07; 29.01.15
(591) браон, светло браон, црвена, плава, сива, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72874
(210) Ж- 2016-1445

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 03.04.07; 03.05.19; 03.06.03; 03.07.06;
03.11.11; 03.13.09; 19.03.05; 27.05.09; 27.05.19; 29.01.15
(591) црвена, браон, плава, зелена, бордо, розе, беж,
окер, жута, наранџаста, сива, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72875
(210) Ж- 2016-1451

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
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(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 05.07.06; 08.01.22; 08.03.01; 25.05.02;
26.01.02; 26.01.15; 26.01.19; 27.05.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута, беж, окер, црвена, бордо, црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72876
(210) Ж- 2016-1450

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6 Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.14; 08.01.22; 11.03.07; 25.05.02; 26.01.02;
26.01.16; 26.01.19; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута, беж, окер, црвена, бордо, црна, бела.
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72877
(210) Ж- 2016-1520

(181) 14.09.2026.
(220) 14.09.2016.
(151) 08.06.2017.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Владимир Новицки, Кеј ослобођења 13ц/104,
11080 Земун, RS
(540)

(531) 02.05.01; 02.05.02; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.15
(591) зелена, плава, црна, браон, крем, бела.
(511) Кл. 9: претходно снимљени компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; претходно
снимљени филмови, звучни и видео записи;
електронске публикације, књиге и новине, које се
могу преузимати; музичке датотеке, фајлови који се
могу преузимати; електронске базе података које се
могу преузимати онлајн на интернету; рачунарски
софтвер.
(111) 72878
(210) Ж- 2016-1111

(181) 21.06.2026.
(220) 21.06.2016.
(151) 08.06.2017.
(732) Светлана Живановић, Његошева 61, Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић",
Његошева 28а, Београд
(540)

(531) 05.07.24; 05.09.24; 26.01.02; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.13; 28.05.00
(526) Мали Каленић
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
Кл. 35: пословно управљање, скупљање у корист
других, различитих производа (искључујући њихов
транспорт), омогућујући клијентима да згодно
разгледају и купују наведене производе у
продавницама на мало.
(111) 72879
(210) Ж- 2016-1974

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) STAMEVSKI d.o.o., Карађорђева 9, 22300
Стара Пазова, RS
(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 09.07.19; 25.01.09; 25.01.18; 25.01.25; 27.05.07;
27.05.11; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бордо, бела, беж.
(511) Кл. 29: сушено и кувано воће, желеи, џемови,
компоти.
Кл. 30: производи од житарица, колачи, посластице,
сладоледи.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 72880
(210) Ж- 2016-1975

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) STAMEVSKI d.o.o., Карађорђева 9,
22300 Стара Пазова, RS
(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

(531) 25.01.25; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.07; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бордо, бела, беж.
(511) Кл. 29: сушено и кувано воће, желеи, џемови,
компоти.
Кл. 30: производи од житарица, колачи, посластице,
сладоледи.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 72881
(210) Ж- 2016-1977

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Шукри Селим, Карловачка бр. 31,
Земун, Београд, RS
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Ж
(740) Драган Мијаиловић, Бранкова 23, Београд
(540)

ANTHONY'S
(511) Кл. 25: обућа, чизме, полу-чизме, ципеле,
спортске ципеле, глежњаче, еспадриле.
(111) 72882
(210) Ж- 2016-2124

(181) 15.12.2026.
(220) 15.12.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany,
NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-4,
11000 Београд
(540)

APOQUEL
(511) Кл. 5: ветеринарски препарати и супстанце за
третман дерматолошких поремећаја код паса.
(111) 72883
(210) Ж- 2003-1543

(181) 20.11.2013.
(220) 20.11.2003.
(151) 09.06.2017.
(732) HIDRIA LC d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281
Spodnja Idrija, SI
(740) Михаиловић Мила, адвокат, 11000 Београд,
Хиландарска 5/I
(540)

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01
(591) бела, црвена
(511) Кл. 7: машине и машински алати; машине
(осим за сувоземна возила); машинске спојнице и
трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
полупрерађена оруђа којима се не управља ручно;
инкубатори за јаја; машине за риљање (рутери);
машине за дрљање земље; делови и фитинзи
укључени у ову класу за сву напред наведену робу.
Кл. 8: прибор за јело; хладно оружје; жилети; делови
и фитинзи укључени у ову класу за сву напред
наведену робу.
Кл. 37: услуге поправљања горе наведене робе.
(111) 72884
(210) Ж- 2016-2066

(181) 07.12.2026.
(220) 07.12.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс ,
Студентски трг 4, Београд
(540)

CHEILJEDANG
(511) Кл. 3: лосиони за негу коже против старења;
шампони за негу коже главе; лосион за тело;
тоалетна вода; сетови шминке за лице; гел маске за
очи; вишеструке маске за лице; етерична уља за
производњу козметичких препарата; шампони;
сапуни за личну употребу; средства за чишћење зуба;
средства за прање кућних љубимаца; пене за
чишћење коже; етерична уља; вештачке трепавице;
памучна вуна за козметичку употребу.
(111) 72885
(210) Ж- 2016-2067

(181) 07.12.2026.
(220) 07.12.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, Београд
(540)

CHEILJEDANG
(511) Кл. 5: витамински препарати; матични млеч
као додатак исхрани; аналгетици; фармацеутски
препарати; амино киселине за медицинску употребу;
медицински напици; додаци исхрани; пробиотик као
додатак исхрани; ензими за медицинску употребу;
протеински додаци исхрани за животиње; амино
киселине за храну за животиње; додаци исхрани за
животиње; адитиви за сточну храну.
(111) 72886
(210) Ж- 2016-2068

(181) 07.12.2026.
(220) 07.12.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, Београд
(540)

CHEILJEDANG
(511) Кл. 31: храна за живину; храна за свиње; храна
за стоку; храна за кућне љубимце; рибље брашно;
шећерне трске; хранљиви додаци за храну за
животиње (који нису за медицинску употребу);
ароме за храну за животиње; храна за јачање
животиња; препарати за товљење животиња; храна за
животиње; храна за рибе; подлоге за животиње;
зрневље (житарице); непрерађено поврће.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 72887
(210) Ж- 2016-2069

(181) 07.12.2026.
(220) 07.12.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, Београд
(540)

CHEILJEDANG
(511) Кл. 32: воћни сок; сок од поврћа; газирана
пића; смутис; замене за сирупе за прављење
напитака; пића од сурутке; препарати за прављење
напитака; есенције за прављење безалкохолних пића
[изузев етеричних уља]; газирана вода; пиво; течни
концентрати за прављење безалкохолног пића од
сирћета.
(111) 72888
(210) Ж- 2016-1932

(181) 17.11.2026.
(220) 17.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Criterion Catalysts & Technologies LP The
Corporation Trust Company, The Corporation Trust
Company, 1209 Orange Street, Corporation Trust
Centre, Wilmington, Delaware 19801, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Maра В.Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

Ж
шрафови и обујмице за везивање каблова; копче од
обичних метала (метална роба); метални делови за
намештај; ситна метална роба; сефови; метални
контејнери (складишни, транспортни).
Кл. 7: стерео гаражни лифт системи; дизалице
(лифтови); уређаји за управљање дизалицама;
лифтови, осим ски-лифтова; покретне стазе;
ременици за дизалице; уређаји за дизање; покретне
степенице; ланци за дизање (делови машина).
Кл. 37: консултације о грађењу; изградња; подизање
скела; конструисање и поправка складишта; рушење
грађевина; постављање, одржавање и поправка
машина; обнављање истрошених или делимично
оштећених мотора; постављање и поправка
електричних апарата; обнављање истрошених или
делимично оштећених машина; постављање и
поправка лифтова.
(111) 72890
(210) Ж- 2016-1929

(181) 16.11.2026.
(220) 16.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Preduzeće Piramida 72 doo Šabac, Београдски
пут бб, 15000, Шабац, RS
(540)

CRITERION
(511) Кл. 1: хемијска средства која се користе у
индустрији и науци; катализатори.
(111) 72889
(210) Ж- 2016-1938

(181) 17.11.2026.
(220) 17.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) GLARIE Elevator Co. Ltd., No.9, Xuqing RD,
National New & Hi/tech Industrial Development Zone,
Suzhou, Jiangsu, CN
(740) Зоран Граовац, Мирјевски венац 4,
11160 Београд
(540)

(531) 27.01.01; 27.01.05; 27.05.01
(511) Кл. 6:
обични метали, непрерађени или
полупрерађени; металне цеви; грађевински метални
материјали; метални каблови, неелектрични; метални

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава и бела.
(511) Кл. 3: влажне марамице за бебе; влажне марамице
за руке; влажне марамице за скидање шминке; влажне
марамице за интимну употребу; шампони за бебе; купке
– за одрасле и бебе; млеко за тело – за одрасле и бебе;
креме за бебе; шампони за косу – за одрасле и бебе;
креме за руке; тврди и течни сапуни; смекшивачи веша;
дезодоранси за тело; пене за бријање; памучни штапићи
за чишћење ушију.
Кл. 5:
пелене за бебе; влажне марамице
антибактериал; вате и блазнице; фластери;
хигијенски улошци; освеживачи просторија.
Кл. 8: Пластични ножеви, кашике и виљушке.
Кл. 16: картонска кутија за колаче; папирне салвете;
папирне марамице; убруси од папира; тоалет папир.
Кл. 21: папирни тањири; папирне и пластичне чаше;
пластични тањири за једнократну употребу; сламке
за пиће; чачкалице; грил штапићи.
(111) 72891
(210) Ж- 2016-1806

(181) 25.10.2026.
(220) 25.10.2016.
(151) 09.06.2017.
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Ж
(732) "CHIPS WAY" DOO, Милутина Мандића бб,
ЧАЧАК, RS
(540)

(531) 01.01.02; 07.03.20; 08.07.08; 19.03.05; 24.09.07;
26.01.18; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.02
(591) црна, црвена, бела, жута.
(511) Кл. 29: пржени кромпир (чипс), пахуљице од
кромпира.
(111) 72892
(210) Ж- 2016-1058

(181) 10.06.2026.
(220) 10.06.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Chrome Hearts LLC, 915 N. Mansfield,
Hollywood, California 90038, US
(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља
Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)
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(111) 72893
(210) Ж- 2016-433

(181) 15.03.2026.
(220) 15.03.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO
KATRIN COMPANY DOO NIŠ, Византиски
булевар 35, 18000 Ниш, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24
(591) бела, црна.
(511) Кл. 18: кожни каишеви, кишобрани. одећа за
кућне љубимце, ранчеви, торбе за куповину, торбе за
плажу, ручне торбице, путне торбе, путна торба за
одећу, футроле за кредитне картице (новчаници).
Кл. 24: пешкири од текстила, салвете од текстила,
завесе
за
врата,
прекривачи
за
кревете.
Кл. 25: радни комбинезон, одело: радне блузе,
одела; капе (за главу); крагне (одећа); мараме,
шалови; прслуци, грудњаци; кабанице (одећа);
качкети; шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери;
блузе, кошуље; кошуље кратких рукава; одећа; крзно
(одећа); комплети (одећа); корсети; одела; готова,
конфекцијска одећа; панталоне; конфекцијска
постава (делови одеће); мараме, шалови; ешарпе за
ношење; плетена одећа (одећа); капути; сукње;
хаљине; огртачи, капути; пуњене јакне (одећа); јакне
(одећа); одећа од имитације коже; одећа од коже;
сукње - панталоне; хаљине без рукава.
(111) 72894
(210) Ж- 2016-108

(531) 05.05.02; 05.05.20
(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.
122

(181) 20.01.2026.
(220) 20.01.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO, Knez
Mihajlova119, 22330 Nova Pazova, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 8: ножеви, виљушке, кашике, кутлаче, нож
за чишћење кромпира-љуштач, ножеви за поврће,
ренде, рибеж, виклери за косу, турпија за нокте.
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Кл. 20:
угаоне полице, вишенаменске полице,
полице са фиокама, полице са огледалом, огледала,
столице, столови, хоклице, табуреи, аутоматски
затварачи за флаше.
Кл. 21: чиније, бокали, шоље, чаше, тањири, тацне,
цедиљке за домаћинство, цедиљке за лимун,
подметачи за чаше, послужавници, ролат тацне,
тацне за торту са сталком, звона за ролате, звона за
торте, звона за путер, звона за сир, посуде за лед,
држачи за чачкалице, држачи сунђера, држачи тоалет
папира, држачи за сапун, држачи за саксије, ренде,
рибеж, сталак за четкице, ђевђири, ђубровници,
ђубровници са четком, посуде,посуде са поклопцем,
посуде за чување хране термички изоловане, канте,
кутлаче, кашике за обућу, кадице за бебе, корпе за
хлеб, корпе за веш, корпе за папир, корпице за
штипаљке, корпице за домаћинство, корпе за
трговину, кутије за хлеб, кухињске кутије, кутије за
зачине, кутије за путер, кутије са поклопцем, кутије
за четкице за зубе, кутије за сапун, кутије за прашак,
wc четке, бурад, вангле, канте за одпатке, канте за
прање подова, лавори, левци, оградице за траву,
мердевине за цвеће, вишенаменске кутије, мерице,
посуде за мешење, модле за колаче, мреже за
судопер, решетке за судопер, мухоловке, клепетуше,
но ше, овали, офингери, чивилуци, подметачи за
сапун, подметачи за флаше, саксије, жардињере,
вазе, сталак за колаче, сталак за сушење судова,
сушилник за есцајг, сталак за вазе, штипаљке, крпа
за подове, штапови за крпу за подове, шупље
вишенаменске корпе, тацне са решетком, вангле, вазе
за цвеће, вишенаменске корпе, четке за ф1аше,
чешљеви, калупи за лед, кухињске даске за сецкање,
цедиљке за чај, шерпе, кофе са оцеђивачима, котур
притискач за буре и кројачка лутка-манекен.
(111) 72895
(210) Ж- 2016-1921

(181) 15.11.2026.
(220) 15.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Јелена Миладиновић-Делић, Shepherds way,
Rickmansworth WD3 7NL, UK
(740) Дарко Кесић, Костолачка 60/59, Београд
(540)

(531) 02.09.08; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 3: парфимерија; мириси и парфимеријски
производи;
етерична
уља;
ароматерапијски
препарати; козметика; козметички производи,

ЗИС / RS / IPO

Ж
козметички препарати и шминка; шампони и
препарати за негу косе; сапуни; пасте, гелови и
течности за чишћење зуба.
Кл. 5: додаци исхрани (дијететски додаци) за људе и
животиње.
Кл. 21: чешљеви и четке за косу; четке за шминку;
прибор за скидање шминке; сунђери за шминкање;
сунђери за лице и тело.
Кл. 35:
услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало.
Кл. 44: услуге салона лепоте.
(111) 72896
(210) Ж- 2016-1854

(181) 02.11.2026.
(220) 02.11.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Quable B.V., Plesmanlaan 84, 2497CB Den Haag, NL
(740) Јован Маринковић, Устаничка 12 улаз 1,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.15
(591) црвена, тамно жута, бледо зелена, светло плава,
тамно плава.
(511) Кл. 12: кола, аутомобили.
Кл. 35:
помоћ у пословном управгљању.:
обавештења о пословима, лепљење плаката,
рекламирање преко плаката, агенције за увоз и извоз,
агенције за пружање пословних информација,
анализе цена и трошкова, дистрибуција рекламног
материјала, агенције за запошљавање, вођење књига
(књиговодство), рачуноводство, израда извода са
рачуна, ревизија пословања, пословно управљање и
организационо
саветовање,
консултације
у
пословном
управљању,
презентација
робе,
непосредно оглашавање путем поште, помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању,
ажурирање огласних материјала, дистрибуција
узорака, стручне услуге у пословној ефикасности,
услуге продаје путем лицитације, истраживање
тржишта, пословне процене, пословна истраживања,
изнајмљивање огласних материјала, консултације у
вези са пословним организовањем, објављивање
рекламних текстова, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, радио рекламирање,
истраживања за послове, услуге односа са јавношћу,
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Ж
рекламирање
преко
телевизије,
телевизијске
рекламе,
преписивање
коресподенције
(канцеларијске услуге), уређивање излога, рекламне
агенције, рекламне агенције, саветодавне услуге у
пословном управљању, маркетиншка истраживања,
компјутерско управљање подацима, професионалне
пословне
консултације,
економске
прогнозе,
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе, пословне информације, испитивање јавног
мњења, обрачунавање плата, проналажење особља,
изнајмљивање огласног простора, промоција продаје
за друге, обрачун пореза, услуге телефонског
одговарања за одсутне претплатнике, обрада текста,
услуге претплате на новине за друге, рекламирање
слањем наруџбеница, прикупљање информација у
компјутерску базу података, систематизација
информација у компјутерској бази података,
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи, услуге
набавке за трећа лица (куповина поизвода и пружање
услуга за друге пословне субјекте), претраживање
података у рачунарским базама података за трећа
лица, изнајмљивање времена за рекламирање у свим
средствима комуникације, услуге праћења штампе,
психолошко тестирање за избор запослених, услуге
поређења цена, презентација производа путем
средстава комуникације у сврху продаје на мало,
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима
(центар
за
пружање
савета
потрошачима), договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица, административна
обрада наруџбеница за куповину, комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица, услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у
пословању), фактурисање, писање рекламних
текстова, прикупљање статистичких података, услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе,
тражење спонзора, производња рекламних филмова,
маркетинг, услуге телемаркетинга, изнајмљивање
продајних штандова, пружање комерцијалних и
пословних контакта и информација, оптимизација за
претраживаче, оптимизација саобраћаја са Интернет
странице, оглашавање плаћањем по клику (рау рег
click
оглашавање),
услуге
комерцијалног
посредовања, пословно управљање за независне
пружаоце услуга, преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података,
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте,
пружање
пословних
информација путем Интернет странице.
Кл. 36: изнајмљивање некретнина, услуге агенција
за промет некретнина, посредовање у промету
некретнина, процена некретнина, управљање
непокретностима, издавање пословног простора
(непокретности).
124

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
Кл. 38:
слање порука, телефонске услуге,
телефонске
комуникације,
телекс
услуге,
информативна
агенција,
новинске
агенције,
емитовање
кабловске
телевизије,
мобилна
телефонија, комуникација преко рачуна рских
терминала, пренос порука и слика посредством
рачунара, електронска пошта, пренос факсимилом,
информације о телекомуникацијама, пејџинг услуге,
радиом, телефоном или другим видом електронског
комуницирања, изнајмљивање уређаја за слање
порука, комуникација преко мреже оптичких
влакана,
изнајмљивање
факсимил
апарата,
изнајмљивање
модема,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, изнајмљивање телефона,
сателитски пренос, услуге електронског билтена
(телекомуникационе
услуге),
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом, услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања, услуге телеконференција, обезбеђење
корисничког приступа у глобалној рачунарској
мрежи, изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама,
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телепродаје,
форуми (причаонице) на друштвеним мрежама,
омогућавање приступа рачунарским базама података,
услуге говорне поште, пренос честитки путем
Интернета, пренос дигиталних датотека, бежично
емитовање, услуге видеоконференција, пружање
услуга онлајн форума.
Кл. 41: услуге разоноде, настава, обука, образовне
услуге, услуге пружања обуке, организовање и
вођење конференција, организовање и вођење
конгреса, подучавање.
Кл. 42:
изнајмљивање рачунара, рачунарско
програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера,
ажурирање рачунарског софтвера, саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера,
графички
дизајн,
изнајмљивање
рачунарског
софтвера, итраживање и развој нових производа за
друге, поновно успостављање рачунарских података,
одржавање
рачунарског
софтвера,
анализа
рачунарских система, дизајнирање рачунарских
система, умножавање рачунарских програма, израда
и одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова ( веб сајтова), инсталирање
рачунарских
софтвера,
засејавање
облака,
конвертовање рачунарских података и програма (не
физичка конверзија), саветовање у области
рачунарског софтвера, изнајмљивање веб сервера,
заштита од рачунарских вируса, обезбеђивање алата
за претраживање (претраживача) на интернету,
дигитализација докумената (скенирање), праћење
рачунарских система
даљинским приступом,
саветовање о изради веб сајтова, софтвер у виду
сервиса ( SaaS), саветовање у вези информационих
технологија, сервер хостинг, чување резервне копије
ЗИС / RS / IPO
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података ван мреже, електронско похрањивање
података, пружање информација о рачунарским
технологијама и програмирању путем Интернет
странице, рачунарство у облаку, услуге спољних
фирми у области информационих технологија,
саветодавне услуге у области компјутерске
технологије, саветовање о сигурности рачунара.
(111) 72897
(210) Ж- 2016-1455

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Јевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.01.12; 01.15.15; 05.13.08; 08.01.19; 25.01.06;
25.03.11; 27.05.03; 29.01.15
(591) зелена, црвена, наранџаста, жута, браон, плава,
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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72898
(210) Ж- 2016-1454

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 01.01.12; 01.15.15; 05.13.08; 08.01.19; 25.01.06;
25.03.11; 27.05.03; 29.01.03; 29.01.15
(591) зелена, тамно и светло зелена, црвена,
наранџаста, жута, браон, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72899
(210) Ж- 2016-1453

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(531) 01.01.12; 01.15.15; 03.13.05; 05.07.12; 05.13.10;
08.01.19; 25.01.06; 25.03.11; 27.05.03; 29.01.15
(591) зелена, црвена, наранџаста, жута, браон, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
(111) 72900
(210) Ж- 2016-1458

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)
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(531) 01.15.15; 05.03.16; 08.01.19; 25.03.11; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.03; 29.01.03; 29.01.15
(591) зелена, тамно и светло зелена, црвена,
наранџаста, жута, браон, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.

(531) 01.01.12; 01.15.15; 05.13.08; 08.01.19; 25.01.06;
25.03.11; 27.05.03; 29.01.15
(591) зелена, тамно и светло зелена, црвена,
наранџаста, жута, браон, беж, плава, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.

(111) 72901
(210) Ж- 2016-1457

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(111) 72903
(210) Ж- 2016-763

(531) 01.15.15; 05.03.16; 08.01.19; 25.03.11; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.03; 29.01.04; 29.01.15
(591) плава, светло плава, зелена, црвена, наранџаста,
жута, браон, 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, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.

(531) 06.01.02; 08.01.06; 08.05.03; 19.03.03; 26.04.18;
27.05.03; 28.05.00; 29.01.15
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена, жута,
црвена, светло црвена, светло браон.
(511) Кл. 29: месне прерађевине; кобасице.

(111) 72902
(210) Ж- 2016-1456

(181) 31.08.2026.
(220) 31.08.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) BANAT 1894 DOO VRŠAC, Ул. Степе
Степановића број 6, Вршац, RS
(740) Миша Петровски, Господар Jевремова 45/III/8,
11000 Београд
(540)

(181) 28.04.2026.
(220) 28.04.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Д.О.О.
БЕОГРАД, Мојковачка 58, 11136 Београд, RS
(540)

(111) 72904
(210) Ж- 2016-1601

(181) 27.09.2026.
(220) 27.09.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Перица Марчић, Јеврема Нешића 5,
Сремчица-Београд, RS
(740) Милош Вучељић, Зеке Буљубаше 3, Београд
(540)

(531) 18.01.23; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена и сива.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; помоћ у
пословном управљању; обавештења о пословима;
рекламирање преко плаката; леплење плаката; услуге
агенција за пружање пословних информација;
анализе цена и трошкова; израда извода са рачуна;
презентацiја робе; помоћ у пословном или
индустријском управљању; изнајмљивање пословних
материјала; објављивање рекламних текстова;
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оглашавање; рекламирање; изнајмљивање пословног
простора; маркетинг; обезбеђивање онлине тржишта
за купце и продавце роба и услуга.
Кл. 39: транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; посредовање у вези са
бродовима; посредовање у услугама шпедиције;
посредовање у превозу робе; посредовање у транспорту;
услуге возача; информације о транспорту; информације
о саобраћају.
(111) 72905
(210) Ж- 2016-1664

(181) 04.10.2026.
(220) 04.10.2016.
(151) 09.06.2017.
(732) Worts Team d.o.o., Бечменских илегалаца бр.7,
Београд-Бечмен, RS
(540)

Gardino
(511) Кл. 6: жичане ограде; металне балконске
ограде; металне жичане ограде ; металне капије и
ограде металне; ланчане ограде; металне одбојне
ограде; металне решеткасте ограде; металне решетке
за ограде; металне шипке за ограде ;метални панели
за ограде; метални стубови за ограде; ограде од
метала; шипке за металне ограде; метални висећи
држачи за биљке; метални држачи за црева;
фиксирани држачи за пешкире, метални дршке за
метле од метала.
Кл. 8: грабуље за голф терене; грабуље [ручни алат];
лопате за снег; лопате [ручни алат]; виле; виле
[пољопривредни алат]; виле за употребу у
пољопривреди [ручни алат]; маказе; баштенске
маказе; велике маказе; вишенаменске маказе маказе
за икебану; маказе за орезивање; маказе за папир;
маказе за високе гране; маказе за кресање воћа;
маказе за кућну употребу; маказе за резање грана;
маказе за траву [ручни алат] маказе, ручно покретане
мотике [ручни алат]; косе за траву; дворучне тестере;
тестере за бушење; тестере за метал ; рамови за
ручне тестере; листови за ручне тестере; тестере за
резање грана; тестере за сечење гвожђа; тестере
[ручни алати]; бургије за дрво[ручни алат]; држачи
за бургије [ручни алат].
Кл. 16: омоти за саксије од папира; папирни омоти
за саксије; пластичне фолије; пластични омоти;
вишенаменске пластичне кесе; пластичне кесе за
кућну употребу; пластичне кесе за смеће; пластични
материјали за паковање; пластичне кесе за смеће за
кућну употребу; пластичне кесе за одлагање отпада
кућних љубимаца; спајалице-штипаљке; прекривачи
столова од папира.
Кл. 18: сунцобрани; кишобрани и сунцобрани;
рамови за кишобране и сунцобране.
Кл. 19:
ограде, неметалне; ограде од коља,
неметалне.
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Кл. 20: постоља за саксије; постоља за саксије за
цвеће [намештај], канте неметалне ; постоља за
кишобране; држачи за пешкире, неметални,
причвршћени; држачи завеса, који нису од текстила;
кутије за алате, неметалне, празне; кутије од дрвета
или пластике; корпе/ неметалне; корпе за рубље са
поклопцем наслоњаче, лежаљке; столице; столице
без наслона; степеник-столице/ неметалне; столице
за лежање [лигештули]; јастуци; јастуци за кућне
љубимце; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете,
осим постељине; дршке за метле, неметалне; кочићи
за биљке или дрвеће.
Кл. 21: саксије; омоти, навлаке за саксије, које нису
од папира; канте; канте за ђубре; канте за заливање;
канте за отпад; канте за смеће; канта за искоришћен
папир; млазнице за канте за заливање; кухињске
посуде; лавори [посуде]; посуде за воће; посуде за
колаче; посуде за лед; чаше/ папирне или пластичне;
посуде за поврће; посуде за пиће; посуде за сапун;
посуде [чиније]; чиније [посуде]; кућне или
кухињске справе и посуде; постоље за роштиљ,
кутлаче, лопатице [стоно посуђе]; четке за стаклене
лампе; држачи за сапуне; држачи за свеће; држачи
сунђера; држачи за тоалетпапир; кутије за сапун;
кутије за држање папирних убруса; кутије за
употребу у домаћинству или кухињи; прозорске
кутије за цвеће; корпе за домаћинство; корпе за
ђубре; излетничке корпе заједно са посуђем;
штипаљке за веш; носачи за цвеће и биљке [цветни
аранжмани]; земљано посуђе; кухињске рукавице;
роштиљ рукавице; рукавице за баштованство ;
рукавице за прање кола; рукавице за употребу у
домаћинству; прстенови за свеће; справе за гашење
свећа; кофе; кофе за цеђење; мопа четке; четке за
обућу; четке за рибање; четке за тоалет; четке за
прање судова; четке за стаклене лампе; четке за
чишћење резервоара и посуда; метла.
Кл. 26: вештачко цвеће; вештачко цвеће од папира;
вештачко цвеће од пластике; вештачко цвеће од
текстила; вештачке биљке.
(111) 72906
(210) Ж- 2016-1970

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 12.06.2017.
(732) KG International FZCO, P.O. Box 17122, Jebel
Ali, Dubai, AE
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080 Земун
(540)
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(531) 27.05.02; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.04
(591) плава, бела, сива.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
(111) 72907
(210) Ж- 2016-1971

(181) 24.11.2026.
(220) 24.11.2016.
(151) 12.06.2017.
(732) KG International FZCO, P.O. Box 17122, Jebel
Ali, Dubai, AE
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080 Земун
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.06; 01.05.12; 26.04.13; 27.05.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
(111) 72908
(210) Ж- 2016-1849

(181) 01.11.2026.
(220) 01.11.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) DOO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU
DELATNOST MAGYAR SZO LAPKIADO KFT,
Војводе Мишића бр.1, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Немања Алексић, Грчкошколска бр. 1,
Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине канцеларијски прибор{изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи; билтени са вестима
[штампани
материјал];
билтени
[штампани
материјал]; блокови [канцеларијски материјал];
божићне честитке; визит картице; графичке
репродукције; дијаграми; дневне новине; дописнице
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најаву посебних догађаја; дописнице, разгледнице;
жигови
[печати];
календари;
канцеларијски
материјал, изузев намештаја; књиге; коверте: летци,
флајери; магазини [периодични]; натписи од папира;
натписи од папира или картона; новине; новине са
великим тиражом; новински папир; новински
стрипови [штампани материјал]; образовне књиге;
образовне публикације; периодичне публикације;
печати; печати за нумерисање; печати за
обележавање; печати који остављају отисак; печати
са адресом; печати са мастилом; плакати од папира
или картона; роковници; челична слова [клишеи];
честитке за празнике; честитке за специјалне
прилике; честитке на преклоп са тродимензионалним
сликама; честитке, разгледнице; џепни дневници;
џепни календари; џепни нотеси; штамбиљи;
штампана предавања; штампана саопштења за
штампу; штампане белешке са семинара; штампане
периодичне публикације; штампане публикације;
штампане
ствари;
штампане
уметничке
репродукције;
штампани
визуелни
прикази;
штампани
водичи;
штампани
извештаји
о
истраживањима; штампани материјал [вискока
штампа]; штампани папирни натписи; штампани
образовни материјали; штампани роковници;
штампани сертификати; штампани сертификати за
награде; штампани узорци; штампани упитници;
штампани
хороскопи;
штампарска
слова;
штампарски бројеви и слова; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампа у виду
слика; штампа у виду фотографија; штампа у боји;
штампарски слогови; штампарски папир.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административне услуге; административно
обрађивање налога; административно рачуноводство;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама
података; ажурирање огласних материјала; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; анкетирање, анализирање и истраживање
тржиша; вођење истраживања тржишта; вођење
истраживачких интернет анкета о пословном
управљању; вођење маркетиншких истраживања и
анализа тржишта; дактилографске услуге; дељење
реклама за друге преко интернета; дељење реклама за
друге путем мреже за електронску комуникацију;
дељење реклама преко интенет мрежа за комуникацију;
дељење реклама преко интернета; дељење рекламних
огласа; дељење рекламног и промотивног материјала;
дељење рекламног, маркетиншког и материјала за
оглашавање; дизајнирање рекламног материјала;
директан маркетинг; дистрибуција и дељење рекламног
материјала; дистрибуција летака у рекламне сврхе;
дистрибуција
производа
у
рекламне
сврхе;
дистрибуција проспеката и узорака; дистрибуција
проспеката и узорака за реклмне потребе;
дистрибуција реклама и комерцијалних објава;
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дистрибуција рекланих летака; дистрибуција рекламног
материјала; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; изнајмљивање знакова за
рекламне потребе; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласног
простора
и
рекламног
материјала;
изнајмљивање огласног простора на интернет
страницама; изнајмљивање огласног простора на
интернету; изнајмљивање огласног простора преко
интернета; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
информативне, саветодавне и консултантске услуге
које се односе на пословно управљање и пословну
администрацију која се пружа електронским путем или
преко интернета; информативне услуге у вези са
запошљавањем и приликама у каријери; информативне
услуге у вези са пословним питањима; информативне
услуге у вези са рекламирањем; испитивање јавног
мњења; истраживања и анкете у вези са пословним
делатностима; истраживања тржишта; истраживање
тржишта; истраживање тржишта за рекламне потребе;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; истраживање у вези са рекламирањем;
истраживња у вези са потрошаким навикама;
канцеларијски послови; маркетинг; маркетинг,
истраживање тржишта и анализирање тржишта;
маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ;
маркетиншке и промотивне услуге; марктиншке и
промотивне активности које се односе на пословну
администрацију и управљање; обајвљивање рекламног
материјала; обавештења о пословима; обављање
телефонских разговора за друге; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање огпасног
простора; обезбе ивање огласног простора у
периодичним часописима, новинама и магазинима;
обезбе ивање онлајн тржишта за купце и продавце роба
и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
обезбеђивање статистичких података у пословне и
комерцијалне сврхе; објављивање и ажурирање
рекламних текстова; објављивање комерцијалног
именика са информацијама на интернету; објављивање
рекламних
текстова;
објављивање
рекламног
материјала и текстова; оглашавање; оглашавање и
промотивна продаја услуга; организовање и вођење
пословних изложби и сајмова; организовање и вођење
промотивних и маркетиншких догађаја; организовање
претплате на интернет публикације за друге;
организовање претплате за публикације других; помоћ
и савети у вези са пословном организацијом и
управљањем; пословне процене; пословни маркетинг;
пословно саветовање и услуге информисањa; пословно
управљање и администрација; представљање производа
у рекламне сврхе; представљање роба и услуга путем
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електронских средстава; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
преписивање кореспонденције [канцеларијске услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
прикупљање
статистичких
података;
припремање аудио-визуелних презентација за рекламне
потребе; припремање и постављање реклама за друге;
припремање и постављање реклама на јавним местима
за друге; припремање и прикупљање пословних и
комерцијалних извештаја и информација; припремање
и рекламирање за друге; пружање информација о
производима широке потрошње преко интернета;
пружање услуга о пословним информацијама путем
глобалне рачунарске мреже; пружање
услуга о
пословном
информисању
преко
интернета;
рекламирање и маркетиншке услуге преко интернета;
рекламирање на интернету за потребе других лица;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
некретнина; рекламирање некретнина за пословне
просторе; рекламирање некретнина за пословне
просторе и за становање; рекламирање некретнина за
становање; рекламирање пословних интернет страница;
рекламирање преко електронских рекламних паноа;
рекламирање преко интернета; рекламирање преко
моблиних телефонских мрежа; рекламирање преко
плаката; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације;
рекламирање
преко
телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање
услуга превоза и доставе; рекламне и комерцијалне
информативне услуге; рекламне и промотивне услуге;
рекламне и промотивне услуге и информативне услуге
које се на њих односе; рекламне, маркетиншке и
промотивне услуге; рекламне, маркетиншке и услуге
оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа са
јавношћу; рекламне услуге и оглашавање преко
телевизије медија или поште; рекламне услуге које се
пружају преко интернета; саветодавне услуге у
пословном управљању; услуге односа са јавношћу;
услуге оглашавања, промоције и маркетинга које се
односе на возила; услуге фотокопирања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; aкадемије
[образовне]; вођење културних догађаја; вођење
забавних догађаја, културних догађаја, спортских
догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и
културних
активности;
вођење
образовних
конференција;
вођење
образовних
догађаја;
електронско
издаваштво;
издавање
билтена;
издавање брошура; издавање годишњака; издавање
докумената у области образовања, науке, јавног
права и друштвених питања; издавање електронских
књига и он-лајн периодичних часописа; издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских публикација; издавање електронских
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часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа;
издавање
информативних
листова;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала; издавање и уређивање штампаног
материјала и текстова, осим рекламних текстова;
издавање и уређивање_штaмпаног материјала, књига,
новина и периодичних часописа, осим за рекламне
потребе; издавање календара; издавање каталога;
издавање књига и часописа; издавање књига,
магазина, годишњака и журнала; издавање књига,
периодичних издања, часописа, новина и билтена;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова; издавање књига, часописа и
новина на интернету; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање научно-информативних
часописа; издавање новина; издавање образовних
материјала;
издавање
периодичних
часописа;
издавање периодичних часописа и књига у
електронском формату; издавање периодичних
часописа,
каталога
и проспеката;
издавање
приручника за образовање и оспособљавање;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање текстова и слика, и у
електронском формату, осим за рекламне потребе;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже; издавање
часописа; издавање часописа и књига у електронском
формату; издавање часописа у електронском формату
на интернету; издавање штампаних именика;
издавање штампаног материјала; издавање штампаног
материјала и текстова, осим рекламних текстова;
издавање штампаног материјала, и у електронском
формату, осим у рекламне сврхе; издавање штампаног
материјала, осим рекламних текстова; издавање
штампаног материјала у електронском формату на
интернету; издавачке услуге; издавачке услуге, осим
штампања; изнајмљивање новина и часописа;
информације из области забаве и разоноде;
информације које се односе на забаву у вези са
рачунарским играма које се пружају на интернету са
рачунарске
базе
података
или
глобалне
комуникацијске мреже; информације које се односе на
образовање и забаву; информације које се односе на
образовање и забаву које се пружају на интернету са
рачунарске базе података или интернета; информације
које се односе на образовање или забаву које се
пружају на интернету или путем телевизије,
широкопојасних
и
бежичних
комуникација;
информације које се односе на образовање или забаву
које се пружају на интернету са рачунарске базе
података или интернета путем телевизијских или
радио програма; информисање о образовању;
културне активности; он-лајн издавање електронских
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књига и часописа; он-лајн публикације електронских
књига; организовање и реализација семинара,
конгреса, конференција и симпозијума; писање
текстова; производња и изнајмљивање образовног
материјала и материјала за подучавање; пружање онлајн информација и вести у области обуке за
запошљавање; пружање он-лајн информација у вези
са забавом или образовањем; пружање он-лајн
информација у вези са образовним активностима,
активностима оспособљавања, забавним, спортским
и културним активностима; пружање он-лајн
стрипова и романа у сликама који се не могу
преузети; пружање он-лајн туторијала; пружање онлајн часописа са општом тематиком, који нису за
преузимање; услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге он-лајн дигиталног издаваштва;
услуге писања песама и текстова песама;
фотографске репортаже.
(111) 72909
(210) Ж- 2016-2113

(181) 14.12.2026.
(220) 14.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Заједничка адвокатска канцеларија Емина
Сарачевић и Адис Газибеговић; Адвокатско
ортачко друштво Завишин Семиз и Партнери
Београд-Стари град; PARTNERS CONSULTING
d.o.o. and Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič,
Jeraj, Rejc d.o.o., Фра Анђела Звиздовића 1, 7
1000 Сарајево, BA; Симина 18, 11000 Београд, RS;
Miramarska 24, 10000 Zagreb, HR i Bleiweisova cesta
30, 1000 Ljubljana, SI
(740) Наташа Завишин, АОД Завишин Семиз и
партнери, Симина 18, Београд-Стари град
(540)

(531) 27.01.01; 27.05.21; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) Кл. 35:
услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; помоћ
у пословном управљању; обавештења о пословима;
ревизија пословања; пословно управљање и
организационо
саветовање;
консултације
у
пословном управљању; стручне услуге о пословној
ефикасности;
пословне
процене;
пословна
испитивања; консултације у вези са пословним
организовањем; пословна истраживања; саветодавне
услуге у пословном управљању; професионалне
ЗИС / RS / IPO
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пословне консултације; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; умножавање
докумената; израда извода са рачуна; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; секретарске услуге; обрачун
пореза; услуге пријављивања пореза; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
дактилографске услуге; обрада текста.
Кл. 36: услуге пословне ликвидације, финансијске;
услуге саветовања у вези са задуживањем;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
финансијско управљање; финансијске консултације;
банкарске хипотеке; прикупљање прилога; услуге
фондова узајамне помоћи.
Кл. 45: услуге мирног решавања спорова; услуге
арбитража;
менаџмент
ауторских
права;
консултације о интелектуалној својини; истраживање
у правним стварима; услуге припреме правних
докумената;
правно
управљање
дозволама;
лиценцирање интелектуалне својине; лиценирање
рачунарског софтвера [правне услуге]; парничне
услуге; посредовања, услуге медијације; праћење
права интелектуалне својине за правно саветодавне
сврхе; регистрација имена домена [правне услуге].

(111) 72911
(210) Ж- 2017-643

(111) 72910
(210) Ж- 2016-1839

(531) 03.07.03; 24.01.09; 24.01.15; 27.05.24
(511) Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и
безалкохолних пића.

(181) 31.10.2026.
(220) 31.10.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Flint Classic Services, Ltd.,, 1220 N. Market
Street, Suite 606, City of Wilmington, Country of New
Castle, Delaware, US
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(181) 10.05.2027.
(220) 10.05.2017.
(151) 13.06.2017.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

VIVAGREX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
кардиолошких обољења.
(111) 72912
(210) Ж- 2016-2065

(181) 07.12.2026.
(220) 07.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) RISO GALLO INTERNATIONAL S.A., Via
Passeggiata 1, CH-6828 Balerna, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг 4,
11000 Београд
(540)

(111) 72913
(210) Ж- 2016-2090

(181) 12.12.2026.
(220) 12.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Western Digital Technologies, Inc., 3355
Michelson Drive, Suite 100, 92612, Irvine California,
US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

WESTERN DIGITAL

(531) 05.13.07; 25.01.10; 27.05.01; 28.03.00; 29.01.02; 29.01.07
(591) бела, жута, окер, браон, златна.
(511) Кл. 34: дуван, цигарете, производи за пушаче,
шибице.

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 9: уређаји за похрањивање података, наиме
хард диск драјвови, дигитални диск драјвови,
мултимедијални читачи (плејери), празни дигитални
медији за похрањивање података, преносиви хард
диск драјвови, полупроводнички дискови (ССД),
флеш меморијски драјвови, хибридни драјвови и
рачунарске периферне јединице; компјутерски
уређаји за похрањивање података, наиме хардвер за
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рачунарску меморију, хард драјвови за рачунаре и
полупроводнички дискови (ССД) за рачунаре;
преносиви рачунарски бекап систем (систем за
прављење резервних копија) базиран на хард
драјвовима; уређаји за похрањивање података на
рачунарским мрежама, наиме хард диск драјвови,
дигитални диск драјвови, мултимедијални читачи
(плејери), празни дигитални медији за похрањивање
података,
преносиви
хард
диск
драјвови,
полупроводнички дискови, флеш меморијски
драјвови, хибридни диск драјвови и рачунарске
периферне јединице за похрањивање и бекаповање
електронских података локално или преко
телекомуникационе мреже или преко облака
(клауда); компјутерски производи који се користе за
пренос, стриминг (проток), преглед и репродукцију
текстуалних, аудио, видео и других података и
датотека, дигиталних слика и мултимедијалних
садржаја од уређаја за похрањивање података, хард
драјвова, диск драјвова, и рачунарских периферних
јединица до телевизора, видео монитора, пројектора,
рачунара и мобилних уређаја, наиме, таблет
рачунара,
смартфона
(паметних
телефона),
лаптопова; чипови са интегрисаним колима; чипови
за флеш меморије; дијагностички апарати, не за
медицинску употребу, наиме, апарати за употребу у
анализи и оптимизацији рачунарских система;
апарати за анализу, наиме, интегрисани хардверски и
софтверски системи и системи са уграђеним
програмима (фирмвером) за управљање дата
центрима великих капацитета, и за употребу за
анализу података, уређаја за похрањивање и рад
система за похрањивање података, који нису за
медицинску
употребу;
празне
картице
са
интегрисаним колима;
интерфејси за рачунаре;
преносиви уређаји за комуникацију, мултимедијални
читачи, и рачунарски уређаји, наиме, јединице са
магнетним тракама за рачунаре, меморијски уређаји
за рачунаре, оперативни системи за рачунаре и
улазни уређаји за рачунаре; компјутерски софтвер,
хардвер и компјутерски уграђени програми
(фирмвер)
за
похрањивање,
синхронизацију,
отпрему, проналажење, преузимање, управљање,
организацију, обезбеђивање, дељење и бекаповање
електронских података; компјутерски софтвер за
употребу у анализи и оптимизацији компјутерских
система;
рачунарски
оперативни
системи;
компјутерски уграђени програми (фирмвер) за
употребу
у
контроли
оптималног
учинка
компјутерских система и компоненти; софтвер који
се може преузимати за употребу у анализи и
оптимизацији рачунарских система; софтвер за
мобилне уређаје који се може преузимати за
употребу у анализи и оптимизацији рачунарских
система; електронска упутства за употребу која се
могу преузимати и која се користе у области уређаја
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за похрањивање података, наиме хард диск драјвова,
дигиталних диск драјвова, мултимедијалних читача
(плејера),
празних
дигиталних
медија
за
похрањивање података, преносивих хард диск
драјвова, полупроводничких дискова (ССД), флеш
меморијских драјвова, хибридних диск драјвова и
рачунарских периферних јединица.
Кл. 42: научне и технолошке услуге у виду анализе
система и оптимизације уређаја са постојаном флеш
меморијом, центара за чување и обраду података,
анализе хиперскалабилних рачунарских система
(рачунарски системи који имају могућност додавања
нових процесора, хард дискова и/или меморије
постојећем рачунарском и/или дистрибутивном
окружењу, карактеристични за сервере са великим
бројем рачунара) и анализа система рачунарства у
облаку (клауду) и оптимизација, истраживање и
дизајн свега у вези са горенаведеним; индустријска
истраживања у области анализе система и
оптимизације
уређаја
са
постојаном
флеш
меморијом, центара за чување и обраду података,
хиперскалабилних рачунарских система и система
рачунарства у облаку (клауду); дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; калибрација;
рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарских
система; анализа рачунарских система; конвертовање
рачунарских података и програма (не физичка
конверзија); умножавање рачунарских програма;
електронско похрањивање података; инсталирање
рачунарског софтвера; пружање информација о
рачунарским технологијама и програмирању;
одржавање уграђеног софтвера (фирмвера) и
софтвера; праћење рачунарских система даљинским
приступом да би се обезбедио правилан рад и
оптимизација наведених система; чување резервне
копије (бекаповање) података ван мреже; поновно
успостављање
рачунарских
података;
сервер
хостинг;
испитивање
материјала;
ажурирање
уграђеног софтвера (фирмвера) и софтвера; услуге
компјутерског
и
електронског
похрањивања
података; услуге дизајна, развоја, ажурирања и
одржавања података са хард дискова (ХДД),
полупроводничких дискова (ССД) и рачунарских
уређаја за похрањивање података; пружање услуга
дизајнирања, развоја, ажурирања и одржавања
рачунарског хардвера, софтвера и система за
похрањивање података, управљања подацима и
бекаповања (чувања резервне копије) електронских
података, у пословним просторијама и у облаку
(клауду); услуге техничке подршке у области
похрањивања података, управљања подацима и
бекаповања (чувања резервних копија) електронских
података, у пословним просторијама и у облаку
(клауду); рачунарске услуге за приступ и сакупљање
садржаја и медијског садржаја који се чувају у
облаку (клауду) или на уређајима, наиме,
ЗИС / RS / IPO
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омогућавање употребе технологија путем Интернет
страница за приступ подацима сачуваним на
дистрибуираним компјутерским серверима и
мобилним дигиталним електронским уређајима;
рачунарске услуге, наиме, омогућавање онлајн
апликационог програмског интерфејс софтвера
(АПИ)
за
приступ,
сакупљање,
креирање,
организацију и управљање садржајима и медијским
садржајима за употребу у развоју софтвера;
рачунарство у облаку (клауду) помоћу софтвера за
приступ рачунарским мрежама у облаку (клауду);
услуге софтвера за управљање ресурсима у облаку
(клауду); услуге платформи преко рачунарских
софтверских платформи за приступање и сакупљање
садржаја и медијског садржаја који су сачувани
(похрањени) у облаку (клауду) на електронским
уређајима у виду мобилних телефона, таблет
рачунара, и рачунара; рачунарске услуге у виду
пружања услуга електронског похрањивања гласа,
података или слика; услуге бежичног електронског
похрањивања
података;
услуге
бежичног
похрањивања података у сврху архивирања база
података, слика и других електронских података.
(111) 72914
(210) Ж- 2016-2088

(181) 09.12.2026.
(220) 09.12.2016.
(151) 13.06.2017.

(300) 070796 29.08.2016. JM.
(732) Western Digital Technologies, Inc., 3355
Michelson Drive, Suite 100, 92612, Irvine California,
US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

PRECISIVE
(511) Кл. 9: уређаји за похрањивање података, наиме
хард диск драјвови, дигитални диск драјвови,
мултимедијални читачи (плејери), празни дигитални
медији за похрањивање података, преносиви хард
диск драјвови, полупроводнички дискови (ССД),
флеш меморијски драјвови, хибридни драјвови и
рачунарске периферне јединице; компјутерски
уређаји за похрањивање података, наиме хардвер за
рачунарску меморију, хард драјвови за рачунаре и
полупроводнички дискови (ССД) за рачунаре;
преносиви рачунарски бекап систем (систем за
прављење резервних копија) базиран на хард
драјвовима; уређаји за похрањивање података на
рачунарским мрежама, наиме хард диск драјвови,
дигитални диск драјвови, мултимедијални читачи
(плејери), празни дигитални медији за похрањивање
података,
преносиви
хард
диск
драјвови,
полупроводнички дискови, флеш меморијски
драјвови, хибридни диск драјвови и рачунарске

ЗИС / RS / IPO

Ж
периферне јединице за похрањивање и бекаповање
електронских података локално или преко
телекомуникационе мреже или преко облака
(клауда); компјутерски производи који се користе за
пренос, стриминг (проток), преглед и репродукцију
текстуалних, аудио, видео и других података и
датотека, дигиталних слика и мултимедијалних
садржаја од уређаја за похрањивање података, хард
драјвова, диск драјвова, и рачунарских периферних
јединица до телевизора, видео монитора, пројектора,
рачунара и мобилних уређаја, наиме, таблет
рачунара,
смартфона
(паметних
телефона),
лаптопова; чипови са интегрисаним колима; чипови
за флеш меморије; дијагностички апарати, не за
медицинску употребу, наиме, апарати за употребу у
анализи и оптимизацији рачунарских система;
апарати за анализу, наиме, интегрисани хардверски и
софтверски системи и системи са уграђеним
програмима (фирмвером) за управљање дата
центрима великих капацитета, и за употребу за
анализу података, уређаја за похрањивање и рад
система за похрањивање података, који нису за
медицинску
употребу;
празне
картице
са
интегрисаним колима;
интерфејси за рачунаре;
преносиви уређаји за комуникацију, мултимедијални
читачи, и рачунарски уређаји, наиме, јединице са
магнетним тракама за рачунаре, меморијски уређаји
за рачунаре, оперативни системи за рачунаре и
улазни уређаји за рачунаре; компјутерски софтвер,
хардвер и компјутерски уграђени програми
(фирмвер)
за
похрањивање,
синхронизацију,
отпрему, проналажење, преузимање, управљање,
организацију, обезбеђивање, дељење и бекаповање
електронских података; компјутерски софтвер за
употребу у анализи и оптимизацији компјутерских
система;
рачунарски
оперативни
системи;
компјутерски уграђени програми (фирмвер) за
употребу
у
контроли
оптималног
учинка
компјутерских система и компоненти; софтвер који
се може преузимати за употребу у анализи и
оптимизацији рачунарских система; софтвер за
мобилне уређаје који се може преузимати за
употребу у анализи и оптимизацији рачунарских
система; електронска упутства за употребу која се
могу преузимати и која се користе у области уређаја
за похрањивање података, наиме хард диск драјвова,
дигиталних диск драјвова, мултимедијалних читача
(плејера),
празних
дигиталних
медија
за
похрањивање података, преносивих хард диск
драјвова, полупроводничких дискова (ССД), флеш
меморијских драјвова, хибридних диск драјвова и
рачунарских периферних јединица.
Кл. 42: научне и технолошке услуге у виду анализе
система и оптимизације уређаја са постојаном флеш
меморијом, центара за чување и обраду података,
анализе хиперскалабилних рачунарских система
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Ж
(рачунарски системи који имају могућност додавања
нових процесора, хард дискова и/или меморије
постојећем рачунарском и/или дистрибутивном
окружењу, карактеристични за сервере са великим
бројем рачунара) и анализа система рачунарства у
облаку (клауду) и оптимизација, истраживање и
дизајн свега у вези са горенаведеним; индустријска
истраживања у области анализе система и
оптимизације
уређаја
са
постојаном
флеш
меморијом, центара за чување и обраду података,
хиперскалабилних рачунарских система и система
рачунарства у облаку (клауду); дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; калибрација;
рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарских
система; анализа рачунарских система; конвертовање
рачунарских података и програма (не физичка
конверзија); умножавање рачунарских програма;
електронско похрањивање података; инсталирање
рачунарског софтвера; пружање информација о
рачунарским технологијама и програмирању;
одржавање уграђеног софтвера (фирмвера) и
софтвера; праћење рачунарских система даљинским
приступом да би се обезбедио правилан рад и
оптимизација наведених система; чување резервне
копије (бекаповање) података ван мреже; поновно
успостављање
рачунарских
података;
сервер
хостинг;
испитивање
материјала;
ажурирање
уграђеног софтвера (фирмвера) и софтвера; услуге
компјутерског
и
електронског
похрањивања
података; услуге дизајна, развоја, ажурирања и
одржавања података са хард дискова (ХДД),
полупроводничких дискова (ССД) и рачунарских
уређаја за похрањивање података; пружање услуга
дизајнирања, развоја, ажурирања и одржавања
рачунарског хардвера, софтвера и система за
похрањивање података, управљања подацима и
бекаповања (чувања резервне копије) електронских
података, у пословним просторијама и у облаку
(клауду); услуге техничке подршке у области
похрањивања података, управљања подацима и
бекаповања (чувања резервних копија) електронских
података, у пословним просторијама и у облаку
(клауду); рачунарске услуге за приступ и сакупљање
садржаја и медијског садржаја који се чувају у
облаку (клауду) или на уређајима, наиме,
омогућавање употребе технологија путем Интернет
страница за приступ подацима сачуваним на
дистрибуираним компјутерским серверима и
мобилним дигиталним електронским уређајима;
рачунарске услуге, наиме, омогућавање онлајн
апликационог програмског интерфејс софтвера
(АПИ)
за
приступ,
сакупљање,
креирање,
организацију и управљање садржајима и медијским
садржајима за употребу у развоју софтвера;
рачунарство у облаку (клауду) помоћу софтвера за
приступ рачунарским мрежама у облаку (клауду);
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услуге софтвера за управљање ресурсима у облаку
(клауду); услуге платформи преко рачунарских
софтверских платформи за приступање и сакупљање
садржаја и медијског садржаја који су сачувани
(похрањени) у облаку (клауду) на електронским
уређајима у виду мобилних телефона, таблет
рачунара, и рачунара; рачунарске услуге у виду
пружања услуга електронског похрањивања гласа,
података или слика; услуге бежичног електронског
похрањивања
података;
услуге
бежичног
похрањивања података у сврху архивирања база
података, слика и других електронских података.
(111) 72915
(210) Ж- 2016-1894

(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Preduzeće za trgovinu i usluge Pet centar doo
Beograd, Булевар милутина Миланковића 1в,
Београд, RS
(740) Млађан Марјановић, Краљице Наталије 11,
11000 Београд
(540)

REMI
(511) Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње, нарочито кућни
љубимци, акваријумске рибице и корали; свеже воће и
поврће; семе; природне биљке и цвеће; алге и морске
траве за животињску исхрану; зрневље за животињску
исхрану; крмива за животиње и храна за кућне
љубимце, нарочито храну за псе, мачке, птице, глодаре,
творове, корњаче и рибе; кекси и посластице за кућне
љубимце; јестиве жвакалице, пробављиве кости и
плочице за жвакање за кућне љубимце; потпуне и
допунске крмне смеш е; дијететска крмива; сипине
кости; слад; напици за кућне љубимце; сено; млеко,
млеко у праху и заменско млеко за животиње;
хигијенске подлоге, стеље и песак за WC посуде за
кућне љубимце и домаће животиње, и за
пребивалишта, нарочито кавезе, кућице, тераријуме,
стаје за кућне љубимце и домаће животиње,
укључујући подлоге од сламе, сена, дрвених
струготина, коре дрвета, кукурузовине, папира, глине,
песка и синтетичких материјала; пешчани папир.
(111) 72916
(210) Ж- 2016-2038

(181) 02.12.2026.
(220) 02.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Миљан Шћекић, Високог Стевана 3а, Београд, RS
(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд
(540)
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(531) 27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.
(511) Кл. 35:
консалтинг услуге у области
маркетинга, рекламирања, истраживања тржишта и
потрошача, услуге маркетиншких агенција.
(111) 72917
(210) Ж- 2016-2048

(181) 02.12.2026.
(220) 02.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) "Hladnjača Inter Food DOO Subotica", Тук
Угарнице 58а, 24000 Суботица, RS
(740) Ненад Вулетић, Браће Радића 22/3,
24000 Суботица
(540)

Ж
алге и морске траве за животињску исхрану; зрневље
за животињску исхрану; крмива за животиње и храна
за кућне љубимце, нарочито храну за псе, мачке,
птице, глодаре, творове, корњаче и рибе; кекси и
посластице за кућне љубимце; јестиве жвакалице,
пробављиве кости и плочице за жвакање за кућне
љубимце; потпуне и допунске крмне смеш е;
дијететска крмива; сипине кости; слад; напици за кућне
љубимце; сено; млеко, млеко у праху и заменско млеко
за животиње; хигијенске подлоге, стеље и песак за WC
посуде за кућне љубимце и домаће животиње, и за
пребивалишта, нарочито кавезе, кућице, тераријуме,
стаје за кућне љубимце и домаће животиње,
укључујући подлоге од сламе, сена, дрвених
струготина, коре дрвета, кукурузовине, папира, глине,
песка и синтетичких материјала; пешчани папир.
(111) 72919
(210) Ж- 2016-250

(531) 01.15.17; 26.04.13; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.06
(591) црвена, плава, бела.
(511) Кл. 29: залеђено воће; воће у конзерви;
смрзнуто воће; конзервирано воће и поврће;
конзервисано поврће; поврће у конзерви; сушено
поврће; месо; конзервисано месо; месо у конзерви;
замрзнуто месо; пакована меса; месо; риба,
живинско месо и дивљач.
Кл. 31: воће, свеже; свеже поврће; свеже воће и
поврће.
Кл. 39: изнајмљивање хладњача за храну.
(111) 72918
(210) Ж- 2016-1893

(181) 08.11.2026.
(220) 08.11.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Preduzeće za trgovinu i usluge Pet centar doo
Beograd, Булевар милутина Миланковића 1в,
Београд, RS
(740) Млађан Марјановић, Краљице Наталије 11,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) наранџаста, бела.
(511) Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње, нарочито
кућни љубимци, акваријумске рибице и корали;
свеже воће и поврће; семе; природне биљке и цвеће;

ЗИС / RS / IPO

(181) 22.02.2026.
(220) 22.02.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) ĐAK DOO BEOGRAD, Milana Rešetara 5,
11080 Zemun, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13
(591) црвена, сива, бела.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 72920
(210) Ж- 2016-1325

(181) 28.07.2026.
(220) 28.07.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) AD "Senta-Promet" TP, Poštanska 13,
Senta 24400, RS
(540)

(531) 26.02.08; 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута и бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 72921
(210) Ж- 2016-1967

(181) 23.11.2026.
(220) 23.11.2016.
(151) 13.06.2017.
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(732) Healthis doo, Боре Ханауске 30, Ветерник,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.06; 27.05.01; 29.01.03
(591) светло зелена, зелена.
(511) Кл. 3: природна козметика и средства за личну
хигијену, шампони, сапуни, креме, пасте за зубе, уља
за масажу и ароматерапију; природни парфеми.
Кл. 5: дијететски производи, суплементи и додаци
исхрани; минерални додаци исхрани(зеолит) и
производи
на
бази
од
њих.
Кл. 35:
услуге малопродаје или велепродаје
природне козметике и средстава за личну хигијену,
дијететских производа и суплемената и минералних
производа и суплемената.

(732) MD NINI DOO, Ваздухопловаца бб,
8000 Ниш, RS
(540)

(531) 25.01.01; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, светло браон и наранџаста,
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 72924
(210) Ж- 2016-2086

(181) 09.12.2026.
(220) 09.12.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 ,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) „Карановић & Николић“ ортачко адвокатско
друштво, адвокат реља Ђ. Мирков, Ресавска 23,
11000 Београд
(540)

(111) 72922
(210) Ж- 2016-1244

(181) 15.07.2026.
(220) 15.07.2016.
(151) 13.06.2017.
(732) "VINEX GROZD" DOO Rekovac, Белушић бб,
35263 Белушић, RS
(540)

ACURA
(511) Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти, пиво,
безалкохолни воћни напици, есенције за прављење
пића, воћни сокови, сирупи за пића, шира, лимунаде,
сок од поврћа, неферментисана шира, безалкохолна
пића, пилуле за газирање пића, прашкови за
газирање пића, вода засићена угљеником (газирана),
коктели безалкохолни, воћни нектар, сок од јабуке
(безалкохолни).
Кл. 33:
воћни екстракти алкохолни, битери
(алкохолно
пиће),
аперитиви,
дестилисана,
дестилована пића, јабуковача (цидер), коктели,
дигестиви (ликери и алкохолна пића), вино, ликери,
спритс (беверагес) - алкохолна пића, бренди, виски,
алкохолни екстракти, алкохолна пића која садрже
воће, водка, алкохолна пића (унапред помешана
алкохолна пића осим оних на бази пива).
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге кафе
ресторана, кафетерије и кафића, хотелске услуге,
мотелске услуге.
(111) 72923
(210) Ж- 2016-2083

(181) 08.12.2026.
(220) 08.12.2016.
(151) 13.06.2017.

(531) 26.05.01; 26.13.25; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; 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, папир
за цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете,
кутије за дуван, табакере (кутије за цигарете),
пепељаре, луле, ручни апарати за увијање цигарета,
упаљачи; шибице.
(111) 72925
(210) Ж- 2016-1346

(181) 05.08.2026.
(220) 05.08.2016.
(151) 14.06.2017.
(732) АГРО АРМ доо , Моше Пијаде 19б, ВРЧИН, RS
(540)

PADRINO
(511) Кл. 5: пестициди.
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(111) 72926
(210) Ж- 2016-1347

(181) 05.08.2026.
(220) 05.08.2016.
(151) 14.06.2017.
(732) АГРО АРМ доо, , Моше Пијаде 19б, ВРЧИН, RS
(540)

GOLDONY
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 72927
(210) Ж- 2016-1417

(181) 23.08.2026.
(220) 23.08.2016.
(151) 14.06.2017.

(300) 013927249 10.04.2015. EM.
(732) New Europe Property Investments Plc, 2nd
Floor Anglo International House, Lord Street, Douglas,
Isle of Man IM1 4LN, UK
(740) OАД Моравчевић, Војновић и Партнери,
адвокат Андреа Радоњанин, Добрачина 15,
11000 Београд
(540)

(531) 14.03.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена, бела.
(511) Кл. 35: улуге пословне анализе, истраживања и
пословних информација; услуге пословне помоћи,
управљања и администрације; комерцијалне услуге и
информативне услуге за потрошаче; услуге
оглашавања, маркетинга и рекламирања.
Кл. 36: прикупљање финансијских средстава и
спонзорисање; пружање препаид картица и токена;
улуге осигурања; финансијске и новчане услуге;
банкарске услуге; услуге агенција за некретнине;
услуге зајма на основу залога; услуге финансијске
процене.
Кл. 37:
изградња, грађевинарство и рушење;
истребљивање, дезинфекција и уклањање штеточина;
рударство и извлачење нафте и плина; изнајмљивање
алата, погона и опреме за градњу и рушење;
чишћење и нега тканине, текстила, коже, крзна и
производа од тих материјала; инсталирање,
одржавање и поправка рачунарског хардвера и
телекомуникацијских
уређаја;
инсталирање,
одржавање и поправка грејане, вентилацијске и
климатизацијске опреме; инсталирање, одржавање и
поправка дизалица; остакљивање, инсталирање,
одржавање и поправка стакала, прозора и ролетни;
допуњавање кетриџа и пуњење тонерских уложака;
одржавање и поправка зграда; сервис, поправка,
одржавање и точење горива у возила; изнајмљивање
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машина и опреме за чишћење и прање; одржавање и
поправка намештаја; постављање, одржавање и
поправка аларма, брава и сефова; одржавање и
поправка гума; постављање, одржавање и поправка
водоводних инсталација; постављање подних
површина; премазивање канализације; премазивање
циглених
радова;
премазивање
цевовода;
подешавање клавира; подешавање оштрица тестере;
опремање интеријера у просторима фабрике;
пренамена комерцијалних просторија; уградња
опреме у канецларијама; полагање електричних
мрежа; наношење водоотпорних облога; наношење
естриха; наношење подслојева; наношење малтера на
базене за пливање; наношење заштитних премаза на
површине резервоара; наношење водоотпорних
премаза за кровове; наношење премаза за поправку
зидова; наношење премаза на базене; наношење
премаза на тунеле; наношење противклизних
сигурносних
подних
заптивача;
примена
дилатацијских
спојева
моста;
наношење
површинских премаза; наношење малтера на тунеле;
наношење заштитне боје на дрво; постављање
изолације на оптичка влакна; наношење заштитних
премаза на удубљене површине; постављање
изолације на каблове; оштрење кухињских ножева;
оштрење ножева; оштрење косилица; оштрење
маказа; оштрење ножа косилице; оштрење клизаљки;
оштрење бургије; облагање подова; прикупљање
смећа и чишћење отпада; савети у свези са
спречавањем зачепљења септичких јама; савети у
вези са спречавањем зачепљења водоводних цеви;
савети у свези са спречавањем зачепљења
мастоловаца; постављање препрека и баријера за
спречавање продора масе у забрањени простор;
постављање појачаних бетонских структура помоћу
клизних вертикалних оплата; чишћење бојлера;
чишћење резервоара за складиштење; хигијенско
чишћење базена; хигијенско чишћење покретних
структура; хигијенско чишћење купатила; механичко
чишћење водених путева; чишћење и поправка
бојлера; абразивно чишћење металних површина;
абразивно чишћење неметалних површина; подводно
абразивно чишћење металних површина; подводно
абразивно чишћење неметалних површина; чишћење
индустријских бојлера; чишћење купатила; чишћење
одвода; чишћење одвода воденим млазом; чишћење
цистерни за воду; чишћење водоводних инсталација;
чишћење димњака; чишћење спољних површина и
стаза на аеродромима; чишћење улица; чишћење
грађевинских
путева;
чишћење
септичких
резервоара; чишћење поседа; чишћење покретних
санитарних објеката; чишћење ролетна; чишћење
баластних водова; чишћење камених грађевина;
чишћење машина; чишћење споменика; чишћење
електричних мотора; чишћење палуба на бродовима;
чишћење контејнера за складиштење; рашчишћавање
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проливених садржаја; пражњење цевоводних
система који се користе у рафинеријама; чишћење
цевоводних система који се користе у производној
индустрији;
чишћење
ентеријера;
чишћење
покретних структура; чишћење складишта терета;
чишћење подних површина; чишћење зидних
површина; чишћење јавних тоалета; чишћење
индустријских простора; чишћење градилишта;
исцртавање улица; заптивање и исцртавање улица;
гемонтажа скела; уклањање сметњи у електричним
уређајима; исцртавање плочника; постављање
монтажних зграда; екстракција азбеста; бушење;
пружање информација у електроничком облику о
одржавању тепиха; пружање услуга одржавања за
спортске
установе;
подмазивање
мотора;
хидроизолација подрума; информације о одржавању
мерне опреме и опреме за испитивање; информације
у вези с поправкама; постављање и уградња окова за
врата; монтажа кровова; постављање кровова од
филца; монтажа помићних кровова; уградња сидра за
земљани терен; инсталација радијских пријемника;
изнајмљивање и одржавање радних платформи;
уклањање графита; уклањање мрља; уклањање
азбеста; уклањање рђе; замена батерија; замена
кочница; замена светала; монтажа уређаја за
производњу нафте; монтажа привремених преграда и
баријера; монтажа транспортних трака; уградња
шрафова; уградња бојлера; монтажа индустријских
постројења;
постављање
шатора;
монтажа
топионичких пећи; монтажа септичких јама;
наношење противпожарних премаза; монтажа
канализацијских цеви; постављање спољње оплате
зграде; уградња цевастих облога у пешачке пролазе;
инсталација опреме и прикључака за кућне просторе;
уградња омекшивача за воду; уградња кухињских
ормарића; уградња кухињске опреме; уградња
канцеларијске опреме; постављање опреме за
доставу припремљене хране; уградња санитарних
уређаја; монтажа произведених грађевинских
јединица;
монтажа
септичких
резервоара;
постављање травњака; уградња решетки; монтажа
ограда; уградња опреме за истраживање нафте;
инсталирање
преносних
водова;
постављање
изолацијских материјала; уградња под ова за
међуспратове; монтажа уличног намештаја; уградња
авионских мотора; уградња плоча у боји на главне
венце зграда; монтажа гипсаних плоча; постављање
натписних плоча; монтажа ветробранских стакала;
монтажа лажних подова; монтажа плафона;
постављање уличних информативних плаката;
уграђивање зидних облога; постављање дрвеног
пода; уградња производа за хидроизолацију подрума;
уградња ливених производа; монтажа полица;
инсталирање интегрираних радио мрежа; уградња
грађевинских скела, радних и грађевинских
платформи; инсталација уређаја за симулацију
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возила; инсталација система централног усисавања;
монтажа система радиофреквенцијске комуникације;
монтажа привремених ограда; уградња кровних
дрвених грађа; инсталација система за управљање
прометом; уградња расветних система; уградња
система за инжењерство околине; инсталација
система за кабловску телевизију; монтажа система за
чување кућних љубимаца; монтажа пнеуматских
система за поступање с расутим материјалом;
постављање штандова за конференције; постављање
штандова за изложбе; постављање штандова за
комерцијалне сајмове; монтажа полица; монтажа
привремених објеката за пословне изложбе; монтажа
привремених објеката за комерцијалне сајмове;
монтажа постројења; уградња врата; постављање
знакова; постављање и поправка уређаја за
наводњавање; постављање и поправка електричних
апарата; уградња и поправка пећи; уградња и
одржавање фотонапонских инсталација; уградња и
одржавање соларних термалних инсталација;
уградња и одржавање система за наводњавање;
израда и одржавање цевовода; уградња, поправка и
одржавање радијатора за моторе и машине;
постављање, одржавање и поправка машина;
уградња опреме за зграде; уградња заштите од
промаје за прозоре с вишеструким оквирима;
монтажа нафтних рафинерија; инсталација мерних
система; уградња врата и прозора; уградња
уградивог
намештаја;
уградња
унутрашњих
преграда; монтажа унутрашњих преграда за зграде;
инсталирање
соларних
система;
инсталација
затворених телевизијских система; постављање и
поправка опреме за замрзавање; уградња, поправка и
одржавање кондензатора водене паре; уградња,
поправка и одржавање кондензацијских уређаја;
уградња, поправка и одржавање цеви бојлера;
уградња, одржавање и поправка канцеларијских
машина и опреме; уградња објеката за складиштење;
постављање електричних и генераторских машина;
уградња замрзивача; уградња и поправка антена;
одржавање
електронске
опреме;
одржавање
медицинских апарата и инструмената; одржавање
путева; одржавање угоститељске опреме; одржавање
медицинске опреме; одржавање канцеларијске
опреме;
одржавање
диктафона;
одржавање
електричних
апарата
потрошача;
одржавање
неелектричних грејача на шпорету; одржавање
машина за чишћење; одржавање ознака; одржавање
некретнина; одржавање кућних хладњака; поправка
или одржавање лонаца и посуда за кување; поправка
или одржавање плинских грејача воде; одржавање и
поправка оружја за летелице; одржавање и поправка
носача терета; одржавање и поправка бојлера на
чврсто гориво; одржавање и поправка спортске
опреме; одржавање и поправка инструмената;
одржавање и поправка мотора; одржавање и
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поправка подова; одржавање и поправка резервоара
за складиштење; одржавање и поправка система са
цевима за воду; поправка или одржавање апарата за
прочишћавање воде; одржавање и поправка
плинских турбина; одржавање и поправка баластних
водова; одржавање и поправка горионика;
одржавање апарата за припрему напитака;
одржавање аутомата; одржавање мотора с
унутрашњим
сагоревањем;
одржавање
комерцијалних електричних система; наводњавање
земљишта; премазивање одвода; уградња цевних
инсталација за плин и воду; санације грађевинских
радова; полирање и чишћење; полирање накита;
лакирање;
лакирање
картонских
материјала;
лакирање материјала за плоче; означавање путева;
монтажа плафонских облога; постављање тепиха;
постављање
плочица,
цигли
или
блокова;
постављање заштитне ограде; постављање подних
плочица; одржавање канализацијских система;
одржавање пнеуматских ручних алата; грађевинско
одржавање уз употребу хидромеханичке опреме за
резање; грађевинско одржавање уз употребу
млазница под притиском са водом која садржи
абразив; грађевинско одржавање уз употребу опреме
за резање помоћу воденог млаза; одржавање писаћих
машина; одржавање базена за пливање; одржавање и
поправка кровних жлебова; одржавање и поправка
канала за прикупљање кишнице; одржавање и
поправка скија; састављање и инсталација
постројења машина; састављање и постављање
полица; састављање и постављање складишних
система; састављање и постављање скелетног
система; подизање плоча за приказивање; подизање
трибина; уоквиривање и поправка драгог камења
поправке; подизање скела; закивање; постављање
паркета; пумпање и чишћење септичког резервоара;
црпљење септичких резервоара; постављање кабла у
море; постављање кабла у тло; поправка и
одржавање биоскопских пројектора; поновно
премазивање
воском
пиштоља;
поновно
премазивање воском пушака; обнављање постројења;
рестаурирање опреме за купатила; поновна израда
квачила; обнављање бетона; обнова машина;
обнављање истрошених или деломично оштећених
мотора; поправка осовина; обнављање цеви оружја;
обнављање истрошених или деломично оштећених
машина; рестаурирања када за купање; обнављање
осовине; поновно калајисање; завршна обрада
сребра; крчење тла; регулисање и поправка нафтног
горионика; регулисање уљних горионика; поновна
уградња накита; обнова кухиња; обнављање
некретнина; обнова индустријских бојлера; обнова
нуклеарних електрана; обнова електричних водова;
Обнављање ентеријера зграда; Обнова ентеријера
комерцијалних простора; поправка радијских
пријемника; поправка опреме за трговине; поправка
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фотокопир машина; поправка делова мотора;
поправка судова; поправка једара; поправка
фотографских апарата; поправке бетона; поправка
плинских боца; поправка индустријских пећи;
поправка оштећења од пожара; поправка пумпи;
поправка корита; поправка резервоара под
притиском; поправка или одржавање машина и
уређаја за сечу стабала; поправка система за
снабдевање гасом; поправка канализационих
система; поправка структура за кориснике на
високим температурама; поправка када; поправка
филтера за млеко; поправка струјних водова;
поправка хируршких апарата; поправка радијских и
телевизијских уређаја; поправка електронских
апарата; поправка медицинских машина и апарата;
поправка железничке опреме; поправке усисивача;
поправка
двогледа;
поправка
транспортних
контејнера; поправка опреме за билијар; поправка
спортске опреме; поправка хладњака; поправка
ограда; поправка скела; поправка натписних плоча;
поправка неелектричних грејача на шпорету;
поправка торби; поправка торби или торбица;
поправка
музичких
инструмената;
поправка
оптичких инструмената; поправка играчака или
лутака; поправка канцеларијских машина и апарата;
поправка слот машина и апарата; поправка машина и
апарата за обраду метала; поправка наочара;
поправка наочара за сунце; поправка ознака;
поправка замрзивача; поправка стерео система;
поправка телевизијских пријемника; поправка
турбина;
поправке
кишобрана;
поправљање
сунцобрана; поправка алата; поправка опреме за
риболов; поправка машина; поправка канцеларијских
машина; поправка ковчега; поправка или одржавање
уређаја и апарата за замрзавање; поправка или
одржавање машина и опреме за хемијску обраду;
поправка или одржавање ронилачких уређаја и
опреме; поправка или одржавање мерних уређаја и
инструмената; поправка или одржавање уређаја и
инструмената за тестирање; поправка или одржавање
оптичких уређаја и инструмената; поправка или
одржавање машина и система за производњу
интегрисаних кола; поправка или одржавање
медицинских уређаја и опреме; поправка или
одржавање индустријских пећи; поправка или
одржавање аутомата за продају; поправка или
одржавање опреме за контролу загађења воде;
поправка или одржавање машина и опреме за
дробљење отпада; поправка или одржавање
хемијских постројења; поправка или одржавање
мешалица за крмно биље; поправка или одржавање
машина или уређаја за штампу или за увезивање
књига; поправка или одржавање машина и опреме за
производњу гумене робе; поправка или одржавање
уређаја и апарата за производњу стаклених
производа; поправка или одржавање грађевинских
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уређаја и опреме; поправка или одржавање машина и
апарата за израду папира; поправка или одржавање
машина и апарата за рад са папиром; поправка или
одржавање машина и апарата за обраду напитака;
поправка или одржавање пољопривредних машина и
алата; поправка или одржавање машина и алата за
обраду биљних влакана; поправка или одржавање
свиларских машина и алата; поправка или
одржавање електричних мотора; поправка или
одржавање пумпи; поправка или одржавање
фотографских уређаја и опреме; поправка или
одржавање рибарских уређаја и инструмената;
поправка или одржавање лабораторијских апарата и
инструмената; поправка или одржавање опреме за
бензинске станице; поправка или одржавање машина
и опреме за збијање отпада; поправка или одржавање
инкубатора за јаја; поправка или одржавање
музичких инструмената; поправка или одржавање
машине за шивење; поправка или одржавање машина
за обраду дувана; поправка или одржавање машина и
опреме за паковање и увљање; поправка или
одржавање уређаја и апарата за дистрибуцију или
контролу електричне енергије; Поправка или
одржавање текстилних машина и опреме; поправка
или одржавање машина и уређаја за обраду дрвета;
поправка или одржавање машина и апарата за израду
целулозе; поправка или одржавање машина и апарата
за обраду хране; поправка или одржавање
постоларских машина и инструмената; поправка или
одржава ње уређаја и алата за обраду метала;
поправка или одржавање пројектора; поправка или
одржавање резача крмног биља; подморски
поправци; поправка и рестаурација књига; поправка
и одржавање добавних и помоћних пумпи; поправка
и одржавање грађевинских скела, радних и
грађевинских платформи; oбнова спојева малтера на
зиду од цигле; pоправка кровова; рестаурирања
малопродајног простора; рестаурирања музичких
инструмената; рестаурирања архитектонских радова;
рестаурирања уметничких дела; генерални поправку
мотора; генерални поправку машина; постављање
привремених конструкција за догађаје на отвореном;
постављање спољних зидова; постављање клизних
оплата; подизање клизних оплата; постављање
привремених седишта; уклањање отпада чишћењем;
сервисирање дизалица; услуге премазивања и
бојења; услуге премазивања подова; услуге штимања
музичких инструмената; услуге монтирања кухиња;
услуге оштрења; саветодавне услуге за уградњу
пумпи; услуге постављања електричних инсталација;
столарске услуге; услуге премазивања ради поправке
индустријских постројења; услуге премазивања ради
поправке постројења поморског инжењеринга;
услуге премазивања ради одржавања индустријских
постројења; услуге премазивања ради одржавања
бродских постројења; услуге унутрашњег заптивања
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и подбијање; услуге конзервирања и очувања
уметничких дела; саветодавне услуге у вези са
местом електрана; саветодавне услуге у вези са
местом водоводних инсталација; саветодавне услуге
за уградњу мењача; саветодавне услуге у вези са
уградњом система за грејање на бази чврстог горива;
саветодавне услуге у вези са уградњом генератора;
саветодавне услуге у вези са местом причвршћивача;
саветодавне услуге у вези са уградњом мотора;
саветодавне услуге у вези са поправком водоводних
инсталација; саветодавне услуге у вези са поправком
система за контролу животне средине; саветодавне
услуге у вези са поправком грађевинских
конструкција; саветодавне услуге у вези с поновним
ископавањем ровова; саветодавне услуге за
одржавање мерних плочица; саветодавне услуге у
вези са одржавањем зграда; саветодавне услуге у
вези са одржавањем причвршћене опреме;
саветодавне услуге у вези са одржавањем
водоводних инсталација; саветодавне услуге у вези
са одржавањем система управљања условима
околине; саветодавне услуге у вези са обнављањем
некретнина; саветодавне услуге у вези са
постављање цеви; саветодавне услуге у вези са
пројектима облагања површина; услуге контроле
ерозије тла; услуге чишћења места злочина; услуге
чишћења базена; услуге чишћења цеви; чишћење
воденим млазом; услуге индустријског чишћења;
чишћење рибањем; чишћење брушењем; Услуге
чишћења; собарске услуге које се односе на
индустријско
чишћење;
услуге
чишћења
канцеларије; собарске услуге чишћења домаћинства;
услуге одмрзавања авиона; услуге спречавања
сметњи за електричне апарате; услуге уклањања
снега; услуге дијагностичког одржавања фотокопир
апарата; услуге пражњења; услуге ископавања ради
провере локације комуналних водова; информативне
услуге у вези са обнављањем зграда; информативне
услуге у вези са уградњом сигурносних система;
информативне услуге у вези са одржавањем
безбедносних система; услуге постављања ознака;
електроинсталацијске услуге; водоинсталатерске и
стакларске услуге; услуге пуњења батерија рачунара
и телефона; сервисирање индустријских бојлера;
сервисирање машинских алата; услуге одржавање
цеви; услуге одржавања машина; услуге постављања
изолације; услуге постављања заштите од влаге;
услуге подмазивања; услуге означава ња коловоза;
услуге украсног бојења; услуге црпљења течност;
услуге производње вештачког снега; услуге
обнављања водоводних цеви; услуге обнављања
одводних цевовода; услуге обнављања станова;
услуге поправке канала; услуге поправки мотора;
услуге поправке измењивача топлоте; услуге
поправке подних облога; услуге поправке зидних
облога; услуге поправке облога степеница; услуге
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пуњења апарата за гашење пожара; сервисирање
канала; услуге одржавања подова; сервисирање
нуклеарних електрана; сервисирање мрежних услуга;
услуге одржавања и поправке које се односе на
уређаје за затварање врата; услуге подешавања скија;
услуге одржавања и поправке аутоматских преграда
и баријера; услуге одржава ња и поправке опреме за
аутоматска врата; услуге поправке медицинских
апарата; услуге поправке играчака; услуге поправке
кућних електричних уређаја; услуге поправке
бојлера; услуге поправке електронске пословне
опреме; услуге поправке електричних генератора и
ветротурбина; услуге подизања ограда; услуге
тлачног прања; добављачке услуге за радове с
гипсаним плочама; услуге наношења малтера под
притиском; тесарске услуге; механичарске услуге;
услуге уградње жичаног сидра за шупље зидове;
услуге поправке цевовода; прање аутомобила; прање
кашета за рибе; прање плетене одеће; стерилизација
хируршких инструмената; премазивање бетона;
премазивање плафона слојем са текстуром; услуге
заваривања у сврху поправљања; столарство; полирање
бетона; брушење подова; постављање папирних тапета;
текстурирање плафона или зидова; текстурирање
зидова; поправка мањих металних предмета;
антикорозивна заштита; обрада против рђе; услуге
бојења ознака; бојење распршивањем; бојење и
лакирање; кречење, унутрашње и спољно; бојење
метала распршивањем; поправка и бојење ознака.
Кл. 38: телекомуникационе услуге.
Кл. 39: амбалажирање и складиштење производа;
дистрибуција цевоводима и кабловима; паркирање и
складиштење возила, привезивање пловила; превоз
нарочито превоз путника, робе, превоз бродом,
камионом, логистичке услуге у вези превоза.
Кл. 40: кондиционирање и пречишћавање ваздуха и
воде; умножавања аудио и видео снимака;
штампање, и развијање фотографија и филмова;
производња енергије; клање; услуге израде и
састављања по наруџби; обрада хране и пића;
рециклажа и обрада отпада; обрада текстила, коже и
крзна; абразија; облагање оптичких компоненти
танком
фолијом;
прашкасто
премазивање;
електрофоретски премази; облагање нитрисање у
плазми; облагање металом; премазивање метала које
не подразумева бојење; облагање титан нитриди;
избељивање папира; мешање мазива за треће стране;
мешање сирове нафте и синтетичких уља; израда
рељефних узорака на картонским површинама;
израда рељефних узорака на дрвеним површинама;
израда рељефних узорака на папирним површинама;
наношење
премаза
отпорних
на
хабање
аутокаталитичким поступцима; наношење премаза
отпорних на хабање електролитичким поступцима;
наношење премаза отпорних на хабање на техничке
компоненте; наношење завршног премаза на плоче и
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завојнице од нерђајућег челика; апретура папира;
спаљивање искоришћеног ваздуха; печење керамике;
спаљивање гасова; обрађивање бакра; уништавање
возила; бојење; бојење стаклених плоча површинском
обрадом; бојење стакла обрадом површине; бојење
сочива; бојење контактних сочива; бојење метала не
наношењем боје; бојење стакла; обрађивање сребра;
замрзавање; криогенички конзервација; заштита
дрвета; каталитичка конверзија хемијских мешавина;
конверзија нуклеарних горива; сечење завеса;
хромирање; хромирање металних артикала; хромирање
металних предмета; обрада галванизацијом; облагање
бакром; жарење метала; блањање пилана; декапирање;
стругање намештаја; стругање дрвених предмета;
хемијска деконтаминација нуклеарних електрана;
деконтаминирање
опасних
материјала;
деконтаминација земљишта; сечење према узорку;
кондензовање паре на металним површинама; хемијско
таложење
из
парне
фазе;
десалинизација;
деацидификација папира; деоксидирање штампаних
кола;
уништавање
докумената;
уништавање
поверљивог
материјала;
уклањање
одређених
хемикалија из течност хемијских процеса; емајлирање;
емајлирање метала; екструдирање металних легура;
екструдирање
пластике;
филтрирање
гасова;
филтрирање течност; завршна обрада кугличарењем;
завршна обрада текстила; завршна обрада метала;
завршна обрада површина машинама за кугличарење;
хладно обликовање метала; стварање силаже;
фрактурирања нафтне бушотине; глодање; пружање
информација у вези са хемијском обрадом;
галванизирање
метала;
облагање
поступком
електролизе; глазирање керамике; гравирање; јеткање;
јеткање стакла; гравирање калупа; заштита од пламена;
заштита намештаја од пламена; заштита зграда од
пожара; обрада за заштиту од ватре постојећих
грађевина; изнајмљивање уређаја за компримирање
отпада; изнајмљивање машина за израду производа од
стакла; изнајмљивање машина за хемијску прераду;
изнајмљивање уређаја за уситњавање отпада;
изнајмљивање уређаја за хлађење; изнајмљивање
машина за обраду дувана; изнајмљивање машина и
апарата за израду шперплоче; изнајмљивање машина и
апарата за фурнирање дрва; изнајмљивање машина и
уређаја за сечу грађе; изнајмљивање машина и апарата
за израду папира; изнајмљивање машина и апарата за
израду папирне пулпе; изнајмљивање машина и
апарата за обраду папира; информације о обради
материјала; заштита текстила од мољаца; ламинирање;
ламинирање замене за дрво; ламинирање дрва;
ламинирање стаклених плоча; ламинирање папира;
ламинирање дрва; ламинирање метала; ламинирање
пластике; услуге укапљивање природног гаса; тврдо
лемљење метала; ковачки радови; обрада дрва;
полирање нерђајућег челика; полирање површине;
магнетизација; галванизација површина; млевење
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брашна; млевење камена; дробљење камена;
изнајмљивање машина и апарата за обраду дрвета;
димензионисање картона; димензионисање папира;
хромирање цилиндара; никлање; бушење метала;
посребривање; облагање метала златом; облагање
кадмијем;
калајисање;
облагање
металом
и
ламинисање; полимеризација; брушење; полирање
абразијом; полирање метала; полирање стакла;
металуршка прерада; прерада гвоздених оксида;
прерада коришћених катализатора издувног система за
издвајање племенитих метала; прерада гуме; обрада
керамике; хемијска обрада бојлера: хемијска обрада
цеви бојлера; прерада угља; прерада органских
хемијских течност; прерада деривата угљоводоника;
прерада гаса и нафте; прерада сувог гаса; прерада
угљоводоника; прерада бамбуса; обрада вуне; прерада
горивних материјала; прерада пластике; рафинирање
нафте; обрађивање олова; прерада коре дрвета; прерада
ратана; пресовање метала; заштита постојећих зграда
од влаге; пречишћавање гасова; пречишћавање
расхладних течности; пречишћавање минерали
хемијским
методама;
пречишћавање
минерала
магнетним методама; пречишћавање раствор; блањање;
рафинирање горива; прерађивање зубног злата; прерада
гаса; рафинирање горивних материјала; рафинирање
нафте; прерада нафтних производа; издвајање
угљоводоника из гаса; обнова племенитих метала;
дорада акрилних површина; дорада порцелана; дорада
фибергласа; обнављање искоришћених катализатора;
поновна прерада уља за подмазивање; обнављање
површине стакла; блањање дрвене грађе; кугличење;
услуге електролитичког бојења; услуге компресије
гаса; криогенички конзервација; услуге четкања
нерђајућег челика; услуге деконтаминације озраченог
подручја; услуге уситњавања тврдих дискова; услуге
филтрирања помоћу шљунка; услуге филтрирања за
нафтну индустрију; услуге филтрирања за индустрију
парапетролеја; услуге галванизирања; услуге гравирања
за плочице са називима; услуге гравирања за печате;
услуге гравирања за гумене жигове; услуге капсулација
фотографија; услуге инкапсулације мапа; услуге
капсулација за слике; услуге инкапсулирања папирних
материјала; седларски радови; услуге ласерског
урезивања; услуге за обликовање метала за
аутомобилске делове; услуге микроинкапсулације за
клијенте; уговорене услуге обликовања; услуге
анодизације; услуге полирања абразијом; услуге
прераде гаса; услуге петрохемијске прераде; услуге
темперирања; пескарење; услуге заваривања; услуге
обраде горива; обрада метала; услуге капсулација
докумената; услуге агломерације чврстих материјала;
услуге темперирања површина делова уређаја; обрада
површине пескарањем; услуге обогаћивања изотопа
урана 235; брушење сочива; брушење оптичких сочива;
полирање драгог камења; оптичко брушење; брушење
површина; пнеуматска абразија површина; брушење и
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полирање стакла за наочаре; лемљење; варење;
француско полирање; фазетирање стакла; ласерско
трасирање; ковање калаја; обрада против снијети;
третмани против мољаца; електрохемијске обрада;
обрада против развоја плесни; плисирање обрадом за
одржавање набора; заштитни третмани дрвета;
третмани за спречавања труљење зграда; хемијска
обрада издувних гасова од сагоревања фосилних
горива; потисно пескарење; обрада суве трулежи на
дрвету; тестерисање; сечење метала; сечење стаклених
плоча; тестерисање дрвета; сечење дијаманата; сечење
челика; обрада и резање дрвета; штанцање и
пресовање; обрада штанцовањем метала; обрада
оптичких компоненти ради промене оптичких
својстава; обрада сагова ради постизања антистатичких
својстава; обрада сагова ради постизања отпорности на
мрље; индустријске обрада течног отпада; обрада
природног гаса; обрада опасних гасова; топлотна
обрада метала; топлотна обрада руда: обрада дрва
средствима за заштиту од пропадања; обрада сочива
ради промене оптичких својстава; обрада опасних
течности; обрада материјала ласерским снопом; обрада
материјала за производњу керамичке робе; обрада
пластичних материјала за производњу пластичних
калупа; обрада тканине ради постизања антистатичких
својстава; обрада тканине ради постизања отпорности
на мрље; обрада метала; обрада каљењем метала;
обрада емајлирањем метала; обрада ковањем метала;
обрада гравирањем метала; обрада обликовањем
метала; обрада штимцовањем метала; обрада влажне
трулежи; обрада синтетичких полимера против
гљивичних напада; обрада прањем угља; обрада
синтетичких полимера против бактериолошких
инфекција; прерада хемикалија; обрада готових
производа електролизом; обрада полупроизвода
електролизом; обрада стакла ради промене оптичких
својстава; обрада дрвета под притиском ради
конзервације; обрада опасних материја; обрада уља
уклањањем поликлоринираних бифенила; обрада
шљаке која се појављује приликом ливења метала;
топлотна обрада и облагање челика; обрада и
рециклирање амбалаже; обрада сировог минералног
уља; ливење накита; ливење метала у калуп;
металуршко топљење; ливење; потисно ливење; ткање;
сушење дрва у сушарама; бојадисање; вулканизација
која није поправка; вулканизација којом се обрађује
материјал; вулканизирање гума.
Кл. 41: образовање, забава и спорт; објављивање и
извештавање; превођење и тумачење.
Кл. 42: услуге информационе технологије; услуге
дизајна; услуге науке и технологије; испитивање,
провера аутентичности и контрола квалитета.
Кл. 43: пружање хране и пића; пружање привременог
смештаја; смештај животиња; изнајмљивање намештаја,
текстилне робе и стоне опреме.
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Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
Кл. 44:
здравствене услуге за животиње;
пољопривредне, аквакултурне, хортикултурне и
шумарске услуге; здравствене услуге за људе;
људска хигијена и козметичка нега; услуге неге
животиња.
Кл. 45: услуге спасавања, безбедности и заштитеа;
правне услуге; астролошке и спиритуалне услуге;
услуге романтичних сусрета; детективске услуге;
верске услуге; изнајмљивање одеће; генеалошка
истраживања; саветовање на подручју личних веза;
духовно менторство; пуштање голубова у посебним
приликама; услуге пружања гробних места или
мртвачница; пружање услуга емоционалне подршке
породицама; пружање и спровођење неспецифичних,
неверских обреда грађанског склапања брака; вођење
листе за одабир свадбених дарова; информације о
моди; пружање информација о моди; планирање и
организовање венчања; услуге усвајања; припрема
поклон кутија по наруџби; писање личних писама;
поврат изгубљених добара; изнајмљивање накита;
изнајмљивање сатова; брачно саветовање; услуге
чувања станова у одсуству власника; друштвена
пратња; избор личних поклона за друге; услуге ескорт
агенције; агенције за усвајање; старатељство над децом;
услуге агенције за проналажење изгубљених ствари;
услуге обављања организације венчања у цркви: услуге
личних консултација о моди; генеалошке услуге;
услуге храњења мачака у одсуству власника; услуге
политичког лобирања; услуге подршке трудници и
породиљи током трудноће и порођаја; услуге обављања
венчања; услуге шетања паса; услуге за онлине
друштвене мреже; услуге модног саветовања у вези са
личним изгледом; услуге старатељства; услуге личног
подсетника у погледу надолазећих датума и догађаја;
услуге личног купца; Чување деце код куће; чување
кућних љубимаца код куће.
(111) 72928
(210) Ж- 2016-1348

(181) 05.08.2026.
(220) 05.08.2016.
(151) 15.06.2017.
(732) АГРО АРМ доо, Моше Пијаде 19б, ВРЧИН, RS
(540)

ELEVORE
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 72929
(210) Ж- 2016-1349

(181) 05.08.2026.
(220) 05.08.2016.
(151) 15.06.2017.
(732) АГРО АРМ доо , Моше Пијаде 19б, ВРЧИН, RS.
(540)

FLORAMIT
(511) Кл. 5: пестициди.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 72930
(210) Ж- 2016-1554

(181) 20.09.2026.
(220) 20.09.2016.
(151) 15.06.2017.
(732) Lidl Stiffung & Co. KG., Stiftsbergstr. 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Живко Мијатовић & Partners д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 07.01.08; 25.01.15; 25.01.17; 26.04.04; 27.05.03; 28.17.00
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 72931
(210) Ж- 2016-2120

(181) 15.12.2026.
(220) 15.12.2016.
(151) 15.06.2017.
(732) NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller
Plaza, New York, New Yоrk 10112, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

NBC
(511) Кл. 38: телекомуникације; услуге емитовања
телевизијског
програма;
кабловско
емитовање
телевизијског програма; сателитско емитовање
телевизијског програма; бежично емитовање; пренос
видео садржаја на захтев; комуникационе услуге,
посебно пренос гласа, аудио записа, звука, видео
записа, слика, графичких садржаја, порука и података.
путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих
мрежа,
интернета,
мрежа
информационих служби и мрежа за пренос података;
услуге преноса, посебно, кабловског преноса
телевизијског
програма,
сателитског
преноса,
телевизијског преноса и електронског преноса
података, графичких садржаја, звука и видео записа;
пренос и директно пуштање (стриминг) програма,
аудио и визуелних садржаја и забавних медијских
садржаја путем глобалних рачунарских мрежа и
бежичних комуникационих мрежа; директно пуштање
(стриминг) података; директно пуштање (стриминг) и
допремање садржаја виртуелне стварности и
дигиталних садржаја; мобилни медијски сервиси у
облику електронског преноса забавних медијских
садржаја; емитовање садржаја на интернету
(вебкастинг); подкаст сервиси; сервиси електронских
огласних табли (ББС); обезбеђивање причаоница и
форума на интернету за пренос порука међу
корисницима рачунара у вези са филмовима,
телевизијским програмима, актуелним догађајима,
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профилима, културним, политичким и питањима
животног стила; обезбеђивање причаоница на
интернету за друштвено умрежавање; обезбеђење
виртуелних
причаоница
успостављених
путем
текстуалних порука; обезбеђење форума на интернету
за комуникацију у области аудио, видео и
аудиовизуелних
садржаја;
комуникација
преко
рачунарских терминала; електронски пренос критика и
информација о забавним садржајима путем интернета,
мобилних
дигиталних
електронских
уређаја,
комуникационих
мрежа
и
бежичних
телекомуникационих мрежа; обезбеђивање приступа
трећим лицима мрежној инфраструктури за употребу у
допремању, преносу, привременом чувању и директном
пуштању аудиовизуелних и мултимедијских садржаја.
(111) 72932
(210) Ж- 2016-2121

(181) 15.12.2026.
(220) 15.12.2016.
(151) 15.06.2017.
(732) NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller
Plaza, New York, New Yоrk 10112, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)
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електронских огласних табли (ББС); обезбеђивање
причаоница и форума на интернету за пренос порука
међу корисницима рачунара у вези са филмовима,
телевизијским програмима, актуелним догађајима,
профилима, културним, политичким и питањима
животног стила; обезбеђивање причаоница на интернету
за друштвено умрежавање; обезбеђење виртуелних
причаоница успостављених путем текстуалних порука;
обезбеђење форума на интернету за комуникацију у
области аудио, видео и аудиовизуелних садржаја;
комуникација преко рачунарских терминала; електронски
пренос критика и информација о забавним садржајима
путем интернета, мобилних дигиталних електронских
уређај а, комуникационих мрежа и бежичних
телекомуникационих мрежа; обезбеђивање приступа
трећим лицима мрежној инфраструктури за употребу у
допремању, преносу, привременом чувању и директном
пуштању аудиовизуелних и мултимедијских садржаја.
(111) 72933
(210) Ж- 2017-390

(181) 21.03.2027.
(220) 21.03.2017.
(151) 15.06.2017.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

XILOZIN
(531) 03.07.04; 03.07.24
(511) Кл. 38: телекомуникације; услуге емитовања
телевизијског програма; кабловско емитовање
телевизијског програма; сателитско емитовање
телевизијског програма; бежично емитовање;
пренос видео садржаја на захтев; комуникационе
услуге, посебно пренос гласа, аудио записа, звука,
видео записа, слика, графичких садржаја, порука и
података путем телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа, интернета,
мрежа информационих служби и мрежа за пренос
података; услуге преноса, посебно, кабловског
преноса телевизијског програма, сателитског
преноса, телевизијског преноса и електронског
преноса података, графичких садржаја, звука и
видео записа; пренос и директно пуштање
(стриминг) програма, аудио и визуелних садржаја и
забавних медијских садржаја путем глобалних
рачунарских мрежа и бежичних комуникационих
мрежа; директно пуштање (стриминг) података;
директно пуштање (стриминг) и допремање садржаја
виртуелне стварности и дигиталних садржаја; мобилни
медијски сервиси у облику електронског преноса
забавних медијских садржаја; емитовање садржаја на
интернету (вебкастинг); подкаст сервиси; сервиси
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
респираторних болести.
(111) 72934
(210) Ж- 2017-391

(181) 21.03.2027.
(220) 21.03.2017.
(151) 15.06.2017.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

XILOZIN P
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
респираторних болести.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.05.2017. до 15.06.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 16454
промењена је у TURTLE WAX, INC., 2250 West
Pinehurst Boulevard, Suite 150, Addison, IL, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 34913
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(Citizen Watch Co., Ltd.) , 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17380
промењена је у PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker
Road, Minnetonka, Minnesota 55343, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 37474
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(Citizen Watch Co., Ltd.) , 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 21400
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha(Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38088
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(Citizen Watch Co., Ltd.) , 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 22209
промењена је у AMADA HOLDINGS CO.,LTD. , 200
ISHIDA, ISEHARA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 39990
промењена је у BAUSCH & LOMB INCORPORATED ,
1400 North Goodman Street, Rochester, New York 14609, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 28131
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(Citizen Watch Co., Ltd.) , 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40168
промењена је у HEMOFARM A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300
Вршац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 29771
промењена је у Syngenta Limited, Syngenta, Jealott's
Hill International Reasearch Centre, Bracknell,
Berkshire, RG42 6EY, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40441
промењена је у Wyeth LLC, 235 East 42nd Street ,
New York, NY 10017, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 29979
промењена је у Syngenta Limited, Syngenta, Jealott's
Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire,
RG42 6EY, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30030
промењена је у DuPONT TEIJIN FILMS U.S.,
LIMITED PARTNERSHIP, Chestnut Run Plaza 728
974, Centre Road P.O. Box 2915, Wilmington, DE,
19805, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30092
промењена је у SANSUI ACOUSTICS RESEARCH
CORPORATION (British Virgin Islands Corporation),
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola VG1110, VG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30253
промењена је у HOKKO CHEMICAL INDUSTRY
CO., LTD., 5-4, Nihonbashi Hon-cho 1 chome, chuo-ku,
Tokyo, 103-8341, JP;
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 40909
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha(Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42743
промењена је у GENERAL RE CORPORATION, a
Delaware corporation, 120 Long Ridge Road, Stamford,
Connecticut 06902, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42779
промењена је у DHL OPERATIONS B.V.,
Terminalweg 36, AJ Amersfoort, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42934
промењена је у Saint-Gobain Construction Products UK
Limited, Saint-Gobain House, Binley Business Park,
Coventry, CV3 2TT, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43009
промењена је у EMI (IP) LIMITED, 364-366
Kensington High Street, London W14 8NS, GB;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 43010
промењена је у EMI (IP) LIMITED, 364-366
Kensington High Street, London W14 8NS, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43084
промењена је у Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43140
промењена је у Pfizer Health AB, Vetenskapsvӓgen 10,
191 90, Sollentuna, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43214
промењена је у DuPont Nutrition Biosciences ApS,
Langebrodage 1, P.O.Box 17, DK 1001 Copenhagen K,
Denmark, DK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43384
промењена је у SPARC INTERNATIONAL, INC. ,
1671 Dell Avenue, Suite 204, Campbell, California
95008, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43385
промењена је у ELS EDUCATIONAL SERVICES,
INC., 7 Roszel Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44110
промењена је у ESAB AKTIEBOLAG, BOX 8004, 402
77 GOTHENBURG, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44249
промењена је у Valmet Technologies Inc., Keilasatama
5, 02150 Espoo, FI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45221
промењена је у Preduzeće za promet i usluge
"MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање бб, Нови Пазар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45222
промењена је у Preduzeće za promet i usluge
"MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање бб, Нови Пазар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45226
промењена је у Ziff Davis, LLC , 28 East 28th Street,
New York, , New York 10016 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46047
промењена је у Preduzeće za promet i usluge
"MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање бб, Нови Пазар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46343
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha(Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 47934
промењена је у HUMAX HOLDINGS Co., Ltd.,
Humax Bldg., 2, Yeongmun-ro, Cheoin-gu , Yongin-si,
Gyeonggi-do, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48543
промењена је у TURTLE WAX, INC., 2250 West
Pinehurst Boulevard, Suite 150, Addison, IL, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50073
промењена је у Exeltis İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. ,
Maslak Mahallesi Sümer Sokak Ayazağa Ticaret
Merkezi No: 3/9 Sarɪyer, Istanbul, TR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50615
промењена је у Preduzeće za promet i usluge
"MEDAKI" doo, Стевана Немање бб, Нови Пазар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 52655
промењена је у SCORPION PRODUCTION,
Димитрија Милованова бр.19, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53950
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54166
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54207
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54248
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54369
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54434
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54436
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 54746
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55630
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 54824
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55646
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55133
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55148
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55284
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55306
промењена је у Smithers-Oasis Company (Ohio
corporation), 295 Water Street, Suite 201, Kent, Ohio
44240, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55311
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55319
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55321
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55428
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55586
промењена је у TENSAR INTERNATIONAL
CORPORATION, 2500 Northwinds Parkway, Suite 500,
Alpharetta, Georgia 30009, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 55647
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55648
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55756
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55757
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55758
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55759
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55974
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55975
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55976
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56007
промењена је у Trane International Inc., 800-E Beaty
Street, Davidson, North Carolina, 28036, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56115
промењена је у Udruženje za međunarodnu saradnju i
slogu među narodima "Pro Concordatia Populorum" ,
Старо сајмиште 20, Београд-Нови Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 56267
промењена је у "JUGOAGENT GROUP" a.д.- у
стечају, Pomorsko rečna agencija, Булевар Михаила
Пупина 165а, 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57653
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha(Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56396
промењена је у Smithers-Oasis Company (Ohio
corporation), 295 South Water Street, Suite 201, Kent,
Ohio 44240, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57756
промењена је у Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf
Drive, Thorofare, NJ 08086, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56465
промењена је у Comtrade Distribution d.o.o. Beograd,
Савски насип 7, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56493
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56494
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih glasila
Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56495
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56496
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56497
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56498
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56677
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57836
промењена је у Hanza Media d.o.o., Koranska 2 , 10000
Zagreb , HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57837
промењена је у Hanza Media d.o.o., Koranska 2 , ,
10000 Zagreb, HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58525
промењена је у Smithers-Oasis Company (Ohio
corporation), 295 South Water Street, Suite 201, Kent,
Ohio 44240, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58676
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58678
промењена је у AMOUAGE SAOC, PO BOX 307,
CPO 111, SULTANATE OF OMAN, OM;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58934
промењена је у Block Drug Company, Inc.
,
Corporation Service Company, Princeton South
Corporate Center, Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd.,
Ewing, New Yersey 08628, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59414
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59876
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56879
промењена је у Dom Zdravlja "MEDIGROUP dr Ristić",
Ул.Париске Комуне 26, 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59917
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57566
промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha(Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60077
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 60967
промењена је у TICKETPRO LIMITED, 195 Arch.Makarios
III Ave. Neocieus House, 3030 Limassol , CY;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60996
промењена је у Društvo osnivača i izdavača štampanih
glasila Srbije GLASNIK doo , Влајковићева 6а,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61276
промењена је у LES MILLS INTERNATIONAL LTD.,
22 Centre Street, Auckland 1010, NZ;

Ж
Промена пренос права
За жиг бр. 23798 извршен је пренос на
BACARDI & COMPANY LIMITED , Aeulestrasse 5 ,
FL-9490 Vaduz, LI;
За жиг бр. 35985 извршен је пренос на HI-TEC
Sports International Holdings B.V. , Paasheuvelweg 22A
, 1105 BJ AMSTERDAM ZUIDOOST, NL;
За жиг бр. 40263 извршен је пренос на
MOŠKOTEVC Andreja,
, Stopče 31, 3231
GROBELNO, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61836
промењена је у THE END OF LINE DOO
PACKAGING SOLUTIONS, Патријарха Димитрија
24, Београд, RS;

За жиг бр. 40634 извршен је пренос на АNF
Pet, Inc. , 1500 Whitehall Ln., St. Helena, , California
94574, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62067
промењена је у Comtrade Distribution d.o.o. Beograd,
Савски насип 7, Београд, RS;

За жиг бр. 42817 извршен је пренос на Hi-TEC
Sports International Holdings B.V. , Paasheuvelweg
22A , 1105 BJ AMSTERDAM ZUIDOOST, NL;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62859
промењена је у Block Drug Company, Inc.
,
Corporation Service Company, Princeton South
Corporate Center, Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd.,
Ewing, New Yersey 0862, US;

За жиг бр. 42903 извршен је пренос на RELX
Inc. , Seventh Floor, 230 Park Avenue, , New York, New
York 10169, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63254
промењена је у Himalaya Global Holdings Ltd., 106
Elizabethan Square, , P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63658
промењена је у SOFIDEL ROMANIA S.A., Str.
Bucuresti, nr 358, 910058 Calarasi (CL), RO;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69155
промењена је у PREDUZEĆE ZA PROMET I
PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK, 34 307
Stojnik, Aranđelovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72068
промењена је у Arconic Inc., 201 Isabella Street, 15212
Pittsburgh, Pennsylvania, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72071
промењена је у Arconic Inc., 201 Isabella Street, 15212
Pittsburgh, Pennsylvania, US , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72267
промењена је у Драган Милић, Уроша Мартиновића
6/21, Београд, RS;
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За жиг бр. 43629 извршен је пренос на RELX
Inc., Seventh Floor, 230 Park Avenue, New York, New
York 10169, US;
За жиг бр. 46569 извршен је пренос на RELX
Inc. , Seventh Floor, 230 Park Avenue, New York, New
York 10169, US;
За жиг бр. 49319 извршен је пренос на Efes
Holland Technical Management Consultancy B.V. ,
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, NL;
За жиг бр. 49320 извршен је пренос на Efes
Holland Technical Management Consultancy B.V. ,
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, NL;
За жиг бр. 49321 извршен је пренос на Efes
Holland Technical Management Consultancy B.V. ,
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, NL;
За жиг бр. 50012 извршен је пренос на Efes
Holland Technical Management Consultancy B.V.,
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, NL;
За жиг бр. 50892 извршен је пренос на
NOVINSKO-IZDAVAČKO
DRUŠTVO
COLOR
MEDIA INTERNATIONAL DOO Novi Sad,
Темеринска бр.102 , Нови Сад-град, Нови Сад, RS;
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За жиг бр. 53212 извршен је пренос на
Привредна комора Србије, , Ресавска 13-15, 11000
Београд, RS;

За жиг бр. 55284 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 53299 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 55311 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 53632 извршен је пренос на CTCUNIT д.о.о., Нићифора Нинковића 5/2, 11000
Београд, RS;

За жиг бр. 55319 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 53950 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55321 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд , RS;

За жиг бр. 54166 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55428 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54207 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55630 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54248 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55745 извршен је пренос на АBC
Farmaceutici S.p.A, Corso Vittorio Emanuele II 72,
10121 Torino, IT;

За жиг бр. 54369 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55975 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54434 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55976 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54436 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 56493 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54746 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

а жиг бр. 56494 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 54824 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 56495 извршен је пренос на Привредно
друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. , Влајковићева
бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55133 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 56496 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 55148 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 56497 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;
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За жиг бр. 56498 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 62970 извршен је пренос на Coty
Brands Management Inc.c/o General Counsel, Coty Inc,
350 5th Ave, New York, NY 10118, US;

За жиг бр. 56677 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 64040 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 58676 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 64936 извршен је пренос на
„АНЂЕЛКОВИЋ АЛ“ д.о.о. , Ул. Бабин луг бр.5е, ,
Београд, Винча, RS;

За жиг бр. 59246 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 65206 извршен је пренос на
„АНЂЕЛКОВИЋ АЛ“ д.о.о. , Ул. Бабин луг бр.5е,
Београд, Винча, RS;

За жиг бр. 59414 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 65207 извршен је пренос на
„АНЂЕЛКОВИЋ АЛ“ д.о.о. , Ул. Бабин луг бр.5е ,
Београд, Винча, RS;

За жиг бр. 59876 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 65208 извршен је пренос на
„АНЂЕЛКОВИЋ АЛ“ д.о.о. , Ул. Бабин луг бр.5е ,
Београд, Винча, RS;

За жиг бр. 59917 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 65679 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 60077 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 65921 извршен је пренос на
„АНЂЕЛКОВИЋ АЛ“ д.о.о. , Ул. Бабин луг бр.5е ,
Београд, Винча, RS;

За жиг бр. 60996 извршен је пренос на
Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. ,
Влајковићева бр.6а, Београд, RS;

За жиг бр. 65938 извршен је пренос на CTCUNIT д.о.о., Нићифора Нинковића 5/2, 11000
Београд, RS;

За жиг бр. 61845 извршен је пренос на
Tokheim UK Ltd. , Units 1 & 3 Baker Rd., West
Pitkerro Industrial Estate,, Dundee, United Kingdom
DD5 3RT, UK;

За жиг бр. 66550 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 61846 извршен је пренос на
Tokheim UK Ltd. , Units 1 & 3 Baker Rd., West
Pitkerro Industrial Estate, , Dundee, United Kingdom
DD5 3RT, UK;
За жиг бр. 61943 извршен је пренос на Coty
Brands Management Inc. c/o General Counsel, Coty Inc,
350 5th Ave, New York, NY 10118, US;
За жиг бр. 61997 извршен је пренос на
Gvozdanović Ivo, Hrvatskih iseljenika 5, 10000 Zagreb , HR;
За жиг бр. 62969 извршен је пренос на Coty
Brands Management Inc. c/o General Counsel, Coty Inc,
350 5th Ave, New York, NY 10118, US;
ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 66553 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;
За жиг бр. 66554 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;
За жиг бр. 66555 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;
За жиг бр. 66953 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, , Brentford, Middlesex TW8
9GS, England, UK;
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За жиг бр. 68406 извршен је пренос на Ведран
Хасанагић, 525 Highland rd West, Ontario, Kitchener,
CA;

За жиг бр. 54500 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 70545 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 57030 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 72404 извршен је пренос на
VASNIA TRADING LIMITED, 13 Karaiskakis Street,
P.C. , 3032 Limassol, CY;

За жиг бр. 57032 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

Упис лиценци

За жиг бр. 57033 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 57090 уписана је лиценца на
Институт за безбедност у радној и животној средини
д.о.о. . , Александра Тишме 17 , 21 000 Нови Сад, RS;
Упис залоге

За жиг бр. 57034 уписана је залога на UNICREDIT
BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. Рајићева бр. 2729, Београд, RS;

За жиг бр. 48464 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 62149 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 48465 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 62150 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53716 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, л.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 62151 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53717 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 62152 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53718 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 62189 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53719 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 70897 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53720 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 70898 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

За жиг бр. 53721 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, л.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;

Упис ограничења списка робе и/ или услуга

За жиг бр. 54499 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул.
Рајићева бр. 27-29, Београд, RS;
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За жиг рег. број 55821 уписано је ограничење
списка робе и/или услуга.
За жиг рег. број 11278 уписано је ограничење
списка робе и/или услуга.
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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 17/2017 – 21/2017 (11.05.2017 – 08.06.2017)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1262787
(151) 09.06.2015
(540)

(732) RWA Raiffeisen
Ware Austria
Aktiengesellschaft
(511) 06 07 12 37 39 44
(111) 1343184
(151) 25.10.2016
(540)

PANTECNICA

(732) Birkenstock Sales
GmbH
(511) 10 18 25 35
(111) 1266881
(151) 10.03.2015
(540)

(540)

HATHERWOOD
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 05 29 30 31 32 33
(111) 1343209
(151) 08.06.2016
(540)

(732) PANTECNICA
S.P.A.
(511) 07 12 17
(111) 1343189
(151) 18.11.2016
(540)

(111) 1343212
(151) 29.08.2016
(540)

Techwin
(732) Hanwha Techwin
Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1343175
(151) 19.09.2016
(540)

(732) Widex A/S
(511) 09 10 35 44
(111) 1343206
(151) 12.05.2016
(540)

(732) GRUPA
LEONARDO R.
Pikiewicz Spółka Jawna
(511) 41 42
(111) 1343208
(151) 17.06.2016

ЗИС / RS / IPO

(732) REÇBER KABLO
SANAYĪ VE TĪCARET
LĪMĪTED ŞĪRKETĪ
(511) 09
(111) 1343239
(151) 23.01.2017
(540)

(732) Grob-Werke
GmbH & Co. KG
(511) 07 09 38 42

(732) Swissgear Sàrl
(511) 09 14 18
(111) 1343162
(151) 18.01.2017
(540)

(540)

(732) PAKTEN SAĞLIK
ÜRÜNLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05
(111) 1343213
(151) 07.09.2016
(540)

(732) BRADO S.p.A.
(511) 20
(111) 1343214
(151) 02.09.2016

(732) Vcom
Communication
Technology Co., Ltd
(511) 09
(111) 1343257
(151) 14.02.2017
(540)

REBLOZYL
(732) Celgene
Corporation
(511) 05
(111) 1343271
(151) 23.02.2017
(540)

(732) Shenzhen Zhiwei
Technology Co., Ltd.
(511) 07
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(111) 1343283
(151) 16.02.2017
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1343314
(151) 24.02.2017
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1343326
(151) 18.11.2016
(540)

(732) MC TEKSTİL
TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1343294
(151) 12.12.2016
(540)

THIS CHANGES
EVERYTHING
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

WIDEX
(732) Widex A/S
(511) 09 10 35 44
(111) 1343329
(151) 28.12.2016
(540)

TESUS
(732) BKS GmbH
(511) 06 07 09 20 42 45
(111) 1343330
(151) 06.12.2016
(540)

(732) Coloplast A/S
(511) 03 05 10 41 44
(111) 1343347
(151) 28.11.2016
(540)
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

COLOR
CATCHERS
154

SPEXAN
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09

No verbal elements
found
(732) CELLTRION,
INC.
(511) 05

(111) 1343542
(151) 22.12.2016
(540)

Vemondo
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 05 29 30 31 32 33
(111) 1343451
(151) 09.01.2017
(540)

StartSmart
(732) Gorokhovskaya
Tatyana Germanovna
(511) 41

(732) Gorokhovskaya
Tatyana Germanovna
(511) 41
(111) 1343485
(151) 08.09.2016
(540)

Capaboard
(732) DAW SE
(511) 01 17 19
(732) FIDIFARM d.o.o.
(511) 05

(732) NÜVE SANAYİ
MALZEMELERİ
İMALAT VE TİCARET
ANONİM SİRKETİ
(511) 09 10 11 35

(111) 1343440
(151) 10.11.2016
(540)

(111) 1343452
(151) 09.01.2017
(540)

(111) 1343304
(151) 23.01.2017
(540)

(111) 1343308
(151) 27.01.2017
(540)

(540)

(111) 1343389
(151) 15.03.2017
(540)

(732) Willem
Timmermans
(511) 21
(111) 1343291
(151) 22.04.2016
(540)

(540)

(732) COTTON CLUB
INVESTMENT LLC
(511) 03 05 10 16 21 24
(111) 1343565
(151) 20.02.2017
(540)

PIKMI POPS
(732) MOOSE
CREATIVE
MANAGEMENT PTY
LTD
(511) 16 28
(111) 1343587
(151) 03.02.2016
(540)

Reskinol
(732) MEDIS,
farmacevtska družba,
d.o.o.
(511) 03 05 10
(111) 1343605
(151) 02.08.2016
(540)

(111) 1343536
(151) 25.01.2017

(111) 1343371
(151) 05.04.2017
ЗИС / RS / IPO
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(732) ALNO IP AG &
Co. KG
(511) 09 20 42
(111) 1343638
(151) 14.02.2017
(540)

(732) Anhui Jianghuai
Automobile Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1343643
(151) 21.12.2016
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«Upravlyayushchaya
kompaniya «Buket»
(511) 29 30
(111) 1343644
(151) 21.12.2016
(540)

(540)

Ж
(540)

(111) 1343897
(151) 01.03.2017
(540)

ORIFLAME
VOLARE
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) PHARMAVISION
EUROPE LTD
(511) 05

(111) 1343694
(151) 02.11.2016
(540)

(111) 1343835
(151) 08.09.2016
(540)

ORIFLAME
COLOURBOX

RESOLUTION
PRIME

(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) Nokia Solutions
and Networks OY
(511) 37 42

(111) 1343735
(151) 23.02.2017
(540)

(111) 1343848
(151) 23.01.2017
(540)

(732) BRANDBLACK,
LLC
(511) 25
(111) 1343930
(151) 06.01.2017
(540)

KARMA
(732) SHANDONG
FENGYUAN TIRE
MANUFACTURE CO.,
LTD
(511) 12
(111) 1343738
(151) 27.02.2017
(540)

(732) Cosmetic Warriors
Limited
(511) 03
(111) 1343856
(151) 19.01.2017
(540)

(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 17 25 28
(111) 1343931
(151) 23.01.2017
(540)

RAYCONNECT
(732) A. RAYMOND et
Cie
(511) 06 17 20

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«Upravlyayushchaya
kompaniya «Buket»
(511) 29 30
(111) 1343666
(151) 13.01.2017
(540)

ADRIS

(732) GUANGDONG
HUILE TOYS
INDUSTRIAL CO.,LTD.
(511) 28
(111) 1343799
(151) 01.03.2017
(540)

WESTLAND

(732) ADRIS GRUPA
d.d.
(511) 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45

(732) REMY
COINTREAU
INTERNATIONAL
SPIRITS LIMITED
(511) 33

(111) 1343692
(151) 09.08.2016

(111) 1343810
(151) 07.11.2016

ЗИС / RS / IPO

(732) SHIFANG ANDA
CHEMICALS CO. LTD.
(511) 01
(111) 1343893
(151) 17.02.2017
(540)

CLEARSIGHT
(732) Asahi Glass
Company, LTD
(511) 19

(111) 1343934
(151) 25.01.2017
(540)

MAVALA SWISS
SKIN SOLUTION
(732) Mavala SA
(511) 03
(111) 1343935
(151) 19.01.2017
(540)

(111) 1343896
(151) 13.02.2017
(540)

(732) Artsana S.p.A.
(511) 10
155
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(732) Lamello AG
(511) 20
(111) 1343952
(151) 13.02.2017
(540)

SHOPKINS
(732) Moose Creative
Pty Ltd
(511) 41
(111) 1343953
(151) 21.02.2017
(540)

PIKMI POPS
SURPRISE!
(732) MOOSE
CREATIVE
MANAGEMENT PTY
LTD
(511) 16 28
(111) 1343959
(151) 07.02.2017
(540)

(732) Takeda GmbH
(511) 09 38
(111) 1343965
(151) 02.12.2016
(540)

(732) Pivovarna Laško
Union d.o.o.
(511) 30 32 35

FUCHS
CARPARTS
(732) CAR Centraler
Autoersatzteile Ring
GmbH & Co. KG
(511) 07 12 35
(111) 1343989
(151) 12.07.2016
(540)

(732) EP Infrastructure,
a.s.
(511) 04 09 35 36 37 39
40
(111) 1343990
(151) 12.07.2016
(540)

(111) 1344039
(151) 14.01.2017
(540)

EOFALK
(732) Dr. Falk Pharma
GmbH
(511) 05
(111) 1344040
(151) 14.01.2017
(540)

SEOFALK
(732) Dr. Falk Pharma
GmbH
(511) 05
(111) 1344056
(151) 14.02.2017
(540)

(111) 1343994
(151) 20.09.2016
(540)

(732) Celgene
Corporation
(511) 05

(111) 1344006
(151) 05.12.2016
(540)

W5
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 03 04 05 07 08
11 20 21 22 24
(111) 1344017
(151) 09.11.2016

156

(732) GEELY HOLDING
GROUP CO., LTD.
(511) 12 37

(732) EP Power Europe,
a.s.
(511) 04 09 35 36 37 39
40

(732) Gaugler & Lutz
oHG
(511) 10 27 28 41

(111) 1343967
(151) 09.08.2016
(540)

(732) EUROPEAN CAR
AUCTION AND
DISTRIBUTION
SOLUTIONS, afgekort
ECADIS, naamloze
vennootschap
(511) 12 35 39

(111) 1343969
(151) 04.11.2016
(540)

softX Cork Roll

(732) PUMA SE
(511) 03 18 25

(540)

RYBLOZEL

(111) 1344080
(151) 25.01.2017
(540)

(732) Albrecht Jung
GmbH & Co. KG
(511) 09 11 37
(111) 1344081
(151) 25.01.2017
(540)

(732) Albrecht Jung
GmbH & Co. KG
(511) 09 11 37
(111) 1344092
(151) 24.02.2017
(540)

SKECH-AIR
(732) SKECHERS
U.S.A., INC. II
(511) 25
(111) 1344103
(151) 22.02.2017
(540)

(111) 1344061
(151) 21.02.2017
(540)

BOOM BLAST
STIX
(732) Moose Creative
Management Pty Ltd
(511) 16 28
(111) 1344072
(151) 21.02.2017
(540)

(732) KERVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 30
(111) 1344104
(151) 17.02.2017
(540)

Tuning Creme
(732) Dr. Kurt Wolff
GmbH & Co. KG
(511) 03
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1344108
(151) 21.03.2017
(540)

(111) 1344154
(151) 08.07.2016
(540)

Bioverativ
(732) Bioverativ
Therapeutics Inc.
(511) 42
(111) 1344127
(151) 29.09.2016
(540)

(732) COMPAGNIE
GERVAIS DANONE,
Société Anonyme
(511) 29 30 32

(732) OSRAM GmbH
(511) 09 10 11 16 28 35
37 42
(111) 1344164
(151) 18.11.2016
(540)

(732) Widex A/S
(511) 09 10 35 44
(111) 1344166
(151) 29.12.2016
(540)

(111) 1344128
(151) 29.09.2016
(540)
(732) ÇELİKPAN
ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 11 35 37

(732) COMPAGNIE
GERVAIS DANONE,
Société Anonyme
(511) 29 30 32
(111) 1344135
(151) 20.12.2016
(540)

ЗИС / RS / IPO

(540)

(111) 1344373
(151) 04.11.2016
(540)

(732) Shanghai Baifeng
Investment Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1344213
(151) 17.01.2017
(540)

LENOVO LEGION
(732) Lenovo (Beijing)
Limited
(511) 09
(111) 1344308
(151) 08.03.2017
(540)

(732) ASSAN PANEL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 17
(111) 1344314
(151) 10.03.2017
(540)

(732) HELIOS
sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in
razvoj, d.o.o.
(511) 01 16
(111) 1344374
(151) 19.10.2016
(540)

BLOCKTECH
(732) FAST
RETAILING CO., LTD.
(511) 25 35
(111) 1344378
(151) 19.08.2016
(540)

(111) 1344167
(151) 03.01.2017
(540)

BETTY
SPAGHETTY
(732) The Ohio Art
Company
(511) 16 28

(732) Paris Presents
Incorporated
(511) 21 24
(111) 1344186
(151) 01.07.2016
(540)

(732) Organisation
Internationale de
Métrologie Légale,
Organisation
Internationale
(511) 35 42 45

Ж

(732) Motorola
Trademark Holdings,
LLC
(511) 09
(111) 1344195
(151) 25.10.2016

(732) CHINA
TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO.,
LTD.
(511) 34

(111) 1344414
(151) 01.02.2017
(540)

(111) 1344368
(151) 03.03.2017
(540)

AZINHAGA DE
OURO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 33

(732) Bosch Security
Systems, Inc.
(511) 09
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Ж
(111) 1344416
(151) 20.12.2016
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1344469
(151) 10.03.2017
(540)

GARNIER
COLOR herbalist
(732) L'OREAL, Société
anonyme
(511) 03
(732) Otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo
"Borisovsky zavod
meditsinskikh
preparatov"
(511) 05
(111) 1344451
(151) 07.04.2017
(540)

SKYRA
(732) BASF SE
(511) 01 05
(111) 1344462
(151) 14.02.2017
(540)

(111) 1344488
(151) 20.09.2016
(540)

softX Cork Ball
(732) Gaugler & Lutz
oHG
(511) 10 27 28 41
(111) 1344499
(151) 18.01.2017
(540)

VITAL SIGNS
(732) Apple Inc.
(511) 41
(111) 1344502
(151) 02.02.2017
(540)

YOUNG LIVING
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1344463
(151) 14.02.2017
(540)

DOSE OF DEW
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1344465
(151) 25.01.2017
(540)

BEAUTY
SCHOOL
DROPOUT

(732) Young Living
Essential Oils, LC
(511) 35

(732) Barilla G. e R.
Fratelli - Società per
Azioni
(511) 29 30 35 41 43
(111) 1344523
(151) 03.02.2016
(540)

(732) MEDIS,
farmacevtska družba,
d.o.o.
(511) 03 05 10
(111) 1344527
(151) 04.10.2016
(540)

Bio:Vio

(732) Albrecht Jung
GmbH & Co. KG
(511) 09 11 37
(111) 1344591
(151) 07.02.2017
(540)

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 18 20 21 24 25 27
35
(111) 1344533
(151) 28.11.2016
(540)

(732) Larsen Strings A/S
(511) 15

(732) Barilla G. e R.
Fratelli - Società per
Azioni
(511) 29 30 43

(111) 1344541
(151) 29.12.2016
(540)

(111) 1258959
(151) 08.04.2015
(540)

IL CANNONE

EBU
(732) European
Broadcasting Union
(EBU)
(511) 09 16 25 28 35 38
41 42 45

MicellAIR

(111) 1344518
(151) 07.02.2017
(540)

(111) 1344587
(151) 25.01.2017
(540)

Redermina

(111) 1344517
(151) 03.03.2017
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Albrecht Jung
GmbH & Co. KG
(511) 09 11 37

(732) ÇELİKPAN
ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 11 35 37
(111) 1344586
(151) 25.01.2017
(540)

(111) 1258977
(151) 06.05.2015
(540)

(732) Dr. Regenold
GmbH
(511) 35 42 44
(111) 1295310
(151) 16.12.2015

Smart Visu Server
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(540)

(732) DECATHLON
(511) 09 10 14 18 25 28
(111) 1344628
(151) 15.03.2017
(540)

Therm Trace
(732) HTS Global
Technologies AG
(511) 11
(111) 1344635
(151) 03.11.2016
(540)

DESHEDDING
MEANS LESS
SHEDLINGS

(732) ZHEJIANG
JOYEE SEWING
MACHINE CO., LTD.
(511) 07
(111) 1344662
(151) 17.01.2017
(540)

NEXTROAD
(732) PIRELLI
INDUSTRIAL S.R.L.
(511) 12
(111) 1344666
(151) 16.03.2017
(540)

MultiFactor Oil
Serums
(732) WOLF OIL
CORPORATION N.V.
(511) 04
(111) 1344667
(151) 15.03.2017
(540)

(732) Spectrum Brands,
Inc.
(511) 03 07 08 09 16 18
21 25 28
(111) 1344643
(151) 29.08.2016
(540)

Ж
(111) 1344738
(151) 14.02.2017
(540)

LIP HALO
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1344744
(151) 05.10.2016
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP
AG Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36
(111) 1344752
(151) 26.10.2016
(540)

(111) 1344709
(151) 30.01.2017
(540)

(111) 1344755
(151) 07.12.2016
(540)

ORIFLAME THE
ONE
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03
(111) 1344758
(151) 22.12.2016
(540)

(732) Qiaodan Sports
Co., Ltd.
(511) 25
(111) 1344656
(151) 12.01.2017
(540)

(732) DOPAT, S.A.
(511) 18 25 35
(111) 1344717
(151) 14.02.2017
(540)

TRUE INSTINCT
(732) AFFINITY
PETCARE, S.A.
(511) 31

ЗИС / RS / IPO

(111) 1344760
(151) 09.12.2016
(540)

Rich Fish
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41
(111) 1344761
(151) 22.12.2016
(540)

THUNDER
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 28 41
(111) 1344762
(151) 28.12.2016
(540)

(732) FERHAT SUCU
(511) 03
(732) KiK Textilien und
Non-Food GmbH
(511) 25

(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41

PANDORA
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41
(111) 1344759
(151) 09.12.2016
(540)

Turbo Slot
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41
(111) 1344787
(151) 23.08.2016
(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol. s r.o.
(511) 05 31 44
(111) 1344788
(151) 23.08.2016
(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol. s r.o.
(511) 05 31 44
(111) 1344789
(151) 23.08.2016

Slot Ghosts
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(540)

(111) 1344846
(151) 08.02.2016
(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol. s r.o.
(511) 05 31 44
(111) 1344792
(151) 10.11.2016
(540)

NEOS
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 28 41
(111) 1344815
(151) 21.12.2016
(540)

(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41
(111) 1344816
(151) 21.12.2016
(540)

(732) MEGACAR
EXPERT LTD.
(511) 12 35 37 39
(111) 1344853
(151) 17.06.2016
(540)
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(732) SLAM S.P.A.
(511) 18 25 35
(111) 1344924
(151) 26.01.2017
(540)

XB BIONIC
(732) Franz Hauer
Gesellschaft m.b.H. &
Co. KG.
(511) 07

(732) ECZACIBASI
MEDIKAL VE
KOZMETIK
URUNLERI SANAYI
VE TICARET ANONIM
SIRKETI
(511) 03 05 10 35
(111) 1344870
(151) 27.01.2017
(540)

DIONYSUS

(111) 1344929
(151) 22.02.2017
(540)

(732) Adalya Tobacco
International SPRL
(511) 34

(111) 1344881
(151) 13.02.2017
(540)

(111) 1344886
(151) 10.08.2016
(540)

(732) Dimitar Hristov
BALEV
(511) 03 05
(111) 1344919
(151) 20.01.2017

KeraSlate
(732) EUROKERA
(511) 11 21
(111) 1344980
(151) 27.02.2017
(540)

LONG RANGE

(111) 1344997
(151) 27.10.2016
(540)

PROLUBE

(111) 1344942
(151) 28.02.2017
(540)

(732) Artsana S.p.A.
(511) 09

(111) 1344975
(151) 01.02.2017
(540)

(111) 1344937
(151) 09.02.2017
(540)

(732) Sigmapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05

PIC SOLUTION

(732) SPAX International
GmbH & Co. KG
(511) 06

(732) Montres Tudor SA
(511) 14

(732) GUCCIO GUCCI
S.P.A.
(511) 25

VERANO AZUL
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41

(111) 1344959
(151) 03.04.2017
(540)

SPEEDpoint

(732) Louisiana Spirits,
LLC
(511) 43
(111) 1344813
(151) 14.12.2016
(540)

(540)

THINKAGILE
(732) Lenovo
(Singapore) Pte Ltd.
(511) 09

(732) Ingram Macrotron
GmbH
(511) 02 09 11 16 20
(111) 1345010
(151) 02.02.2017
(540)

(111) 1344949
(151) 02.03.2017
(540)

(732) Heraeus Kulzer
GmbH
(511) 07 10 11

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 35 38 42

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1345020
(151) 20.01.2017
(540)

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30
(111) 1345021
(151) 23.01.2017
(540)

(732) Merkur
Versicherung AG
(511) 09 16 41
(111) 1345030
(151) 03.03.2017
(540)

LONDON
DOLLAR

(540)

(540)

(732) Fédération
Internationale de
Basketball (FIBA)
(511) 12 32 33 43
(111) 1345089
(151) 13.02.2017
(540)

NOCOSPRAY

(111) 1345108
(151) 21.03.2017
(540)

(732) LINN
MARKETING INC
(511) 33

(111) 1345086
(151) 10.02.2017

ЗИС / RS / IPO

(111) 1345150
(151) 23.01.2017
(540)

(732) MMag. Dr. Jakob
Margreiter, LL.M.
(511) 35 36
(111) 1345211
(151) 12.05.2016
(540)

(732) ITERCHIMICA
S.r.l.
(511) 01 02 04 17 19 35
42
(111) 1345228
(151) 30.12.2016
(540)

LOGISTICS FOUR
ZERO
(732) EKOL LOJISTIK
ANONIM SIRKETI
(511) 39
(111) 1345257
(151) 22.06.2016
(540)

(111) 1345112
(151) 21.07.2016
(540)
(732) Azmont
Investments DOO
(511) 09 16 35 36 39 41
43
(111) 1345212
(151) 12.05.2016
(540)
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1345116
(151) 13.04.2017
(540)

Stephansbräu

(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03

(732) Kanso e.U.
(511) 03 05 12 20

(732) OXY'PHARM
(511) 11

(111) 1345047
(151) 27.06.2016
(540)

(111) 1345059
(151) 20.02.2017
(540)

(540)

FIBA

(732) London Dollar Ltd
(511) 34

(732) WENZHOU WOIL
IMPORT AND EXPORT
CO.,LTD
(511) 25

Ж

(732) Privatbrauerei
Eichbaum GmbH & Co.
KG
(511) 32
(111) 1345129
(151) 22.09.2016

PORTO NOVI
(732) Azmont
Investments DOO
(511) 09 16 35 36 39 41
43
(111) 1345213
(151) 12.05.2016
(540)

PORTONOVI
(732) Azmont
Investments DOO
(511) 09 16 35 36 39 41
43
(111) 1345215
(151) 03.05.2016

(732) Beach Resorts
Investment limited
(511) 35 39 41 43 44
(111) 1345259
(151) 31.08.2016
(540)

(732) EMPRESA
PUBLICA PARA LA
GESTION DEL
TURISMO Y DEL
DEPORTE DE
ANDALUCIA, S.A.
(511) 09 16 35 38 41
(111) 1345275
(151) 18.11.2016
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(540)

GOLDEN HOUR
(732) SEPHORA
(511) 03
(111) 1345288
(151) 13.02.2017
(540)

NOCOLYSE
(732) OXY'PHARM
(511) 05
(111) 1345324
(151) 29.07.2016
(540)

(732) BRUSAFERRI &
C. S.R.L.
(511) 10 20
(111) 1345345
(151) 08.09.2016
(540)

(732) GRUPPO
MASTROTTO S.p.A.
(511) 18 39
(111) 1345359
(151) 18.01.2017
(540)

MAVANCLAD
(732) Merck KGaA
(511) 05
(111) 1345404
(151) 27.02.2017
(540)

Sunny Moments
(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31
(111) 1345405
(151) 27.02.2017
(540)

Nature's Richness

162

(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31

(111) 1345520
(151) 30.03.2016
(540)

(111) 1345422
(151) 20.04.2016
(540)

(732) Hu Hongjia
(511) 07
(111) 1345424
(151) 12.08.2016
(540)

GOFLOW
(732) Mundipharma AG
(511) 05 10
(111) 1345437
(151) 22.06.2016
(540)

trend it up expert

(732) Industrija piva i
sokova "Trebjesa" DOO
Nikšić
(511) 32 35
(111) 1345523
(151) 03.06.2016
(540)

(732) BOXMARK
Leather Holding GmbH
(511) 12 18 20 37 40
(111) 1345464
(151) 15.09.2016
(540)

(111) 1309242
(151) 07.03.2016
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 05 09 11 34
(111) 1321270
(151) 03.05.2016
(540)

(111) 1345526
(151) 05.10.2016
(540)

(732) TECHNOPART
GmbH
(511) 07 11 12

TECHNOPART

(111) 1328448
(151) 30.05.2016
(540)

(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12

(732) LUXI GROUP
CO., LTD
(511) 01

(111) 1345527
(151) 12.08.2016
(540)

(111) 1345562
(151) 27.06.2016
(540)

AEROWAVE
(732) Mundipharma AG
(511) 05 10
(111) 1280045
(151) 12.01.2015
(540)

DHL eCommerce
(732) MÜSTER e
DIKSON SERVICE SpA
(511) 03

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 08 10 11 14
16 18 20 21 22 24 25 26

(732) Yulong Computer
Telecommunication
Scientific (Shenzhen)
Co., Ltd.
(511) 09

(732) AYT
KUMAŞCILIK SANAYİ
VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
(511) 24 35
(111) 1345456
(151) 25.05.2016
(540)

(111) 1305853
(151) 11.02.2016
(540)

(732) DHL International
GmbH
(511) 09 16 35 36 38 39
42

(732) ELTOS EL
ALETLERİ HIRDAVAT
MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 06 07 08 09 12 17 35
(111) 1345579
(151) 23.09.2016
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
(540)

Ж

(732) Al Nour company
for dairy products S.A.E
(511) 29

(732) Bacardi &
Company Limited
(511) 33

(540)

(111) 1345644
(151) 19.01.2017
(540)

(111) 1345750
(151) 10.02.2017
(540)

(732) Frideco AG
(511) 07
(111) 1345842
(151) 13.03.2017
(540)

(732) Odvjetnik Darko
Marjanovic
(511) 09 38 41
(111) 1345589
(151) 11.11.2016
(540)

(732) RENO DE
MEDICI S.P.A.
(511) 16
(111) 1345666
(151) 14.04.2016
(540)

(732) Magda Rose
GmbH & Co KG
(511) 03 04 09 14 18 20
21 24 25
(111) 1345616
(151) 14.06.2016
(540)

MAX
VERSTAPPEN

(732) HANGZHOU
TAIJI BAGS &
LUGGAGE CO., LTD.
(511) 18 25 35
(111) 1345671
(151) 05.10.2016
(540)

(732) MAVIC s.a.r.l.
(511) 03 06 09 14 16 18
21 24 25 26 28 35 38 41
42
(111) 1345622
(151) 30.07.2016
(540)

MYTHOS
ZELENE DOLINE
(732) MLEKARNA
CELEIA, d.o.o.
(511) 05 29 30
(111) 1345638
(151) 04.01.2017
(540)

(732) RENAULT s.a.s.
(511) 12
(111) 1345706
(151) 20.03.2017
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1345749
(151) 10.02.2017
(540)

MACDUFF

ЗИС / RS / IPO

(732) Bacardi &
Company Limited
(511) 33
(111) 1345803
(151) 20.09.2016
(540)

BAYOU
(732) Louisiana Spirits
LLC
(511) 33
(111) 1345810
(151) 02.02.2017
(540)

(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34
(111) 1345915
(151) 04.05.2016
(540)

HUA WEI GT3
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09

(732) Allpa B.V.
(511) 03 04 06 07 09 11
12 17 20 21 22 24 25 28
35

(111) 1345812
(151) 01.02.2017
(540)

(111) 1345917
(151) 19.05.2016
(540)

(732) ERGOMED
ISTRAŽIVANJA
ZAGREB d.o.o.
(511) 42 44

(732) Soliton Systems
Kabushiki Kaisha
(511) 09 42

(111) 1345828
(151) 14.07.2016
(540)

(111) 1345929
(151) 28.02.2017
(540)

CRNA RUKA
(732) Original Brands
Holding Ltd
(511) 25 33
(111) 1345838
(151) 09.03.2017
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Ж
(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1345945
(151) 01.02.2017
(540)

(732) SHENZHEN AEE
TECHNOLOGY CO., LTD
(511) 09
(111) 1345973
(151) 07.02.2017
(540)

(732) BeiJing
HuangJiHuang
Restaurant Management
Co., Ltd
(511) 43

(732) JAMNICA d.d.
(511) 32

(111) 1345996
(151) 24.03.2017
(540)

(111) 1346122
(151) 07.02.2017
(540)

(111) 1346006
(151) 21.02.2017
(540)

DENSISOLUTIONS
(732) L'OREAL, Société
anonyme
(511) 03
(111) 1346027
(151) 25.10.2016
(540)

(732) Trimble Inc.
(511) 09 35 42
(111) 1346080
(151) 08.11.2016
(540)

(732) VPC GmbH
(511) 35 37 39 42
(111) 1346062
(151) 01.06.2016
(540)

(732) TROTON Spółka z
o.o.
(511) 01 02
(111) 1346104
(151) 26.01.2017
(540)

(732) FIRST S.r.l.
(511) 29 35 43
(111) 1346067
(151) 23.09.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 07 09
(732) DIPLAZOR
LIMITED
(511) 28 30
(111) 1346074
(151) 27.10.2016

164

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1346124
(151) 07.02.2017
(540)

Silarom
(732) Silesia Gerhard
Hanke GmbH & Co. KG
(511) 03 29 30 32 33
(111) 1346108
(151) 01.02.2017
(540)

NEUTROMED
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(111) 1346000
(151) 19.05.2016
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1346123
(151) 07.02.2017
(540)

(111) 1345976
(151) 07.02.2017
(540)

(732) Shenzhen Collesun
Lighting Co., Ltd
(511) 11

(540)

(111) 1346116
(151) 24.01.2017
(540)

tzmo
(732) Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych, Spółka
Akcyjna
(511) 03 05 10 16 24 25

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1346147
(151) 24.02.2017
(540)

(732) Gerry Weber
International AG
(511) 03 09 14 18 24 25
35 45
(111) 1346153
(151) 07.02.2017

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1346227
(151) 24.02.2017
(540)

Ж
(111) 1346318
(151) 21.12.2016
(540)

(540)

(732) JIANGSU
SANYUAN TIRE CO.,
LTD
(511) 12
(732) Barilla G. e R.
Fratelli - Società per
Azioni
(511) 35 41
(111) 1346174
(151) 19.05.2016
(540)

(732) JAMNICA d.d.
(511) 32
(111) 1346185
(151) 02.03.2017
(540)

(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1346286
(151) 17.10.2016
(540)

(111) 1346298
(151) 24.11.2016
(540)

(732) COMERCIAL
TISSUAN, S.L.
(511) 16

(732) BENEDICT,
Christine
(511) 01 02

(111) 1346199
(151) 27.02.2017
(540)

(111) 1346302
(151) 29.12.2016
(540)

(732) Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH
(511) 30
(111) 1346205
(151) 15.12.2016
(540)

(732) Pearson plc
(511) 09 16 41 42
ЗИС / RS / IPO

(111) 1346319
(151) 10.01.2017
(540)

PALLENE
(732) Belchim Crop
Protection
(511) 05
(111) 1346345
(151) 16.03.2017
(540)

ESKANZA
(732) GROB-Werke
GmbH & Co. KG
(511) 07 09 38 42

WS-Plast

MILKA DARK
MILK

(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41

(111) 1346338
(151) 06.03.2017
(540)

MEGABET
(732) Mega Brands
Limited
(511) 41

(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 35 37 41 42
(111) 1346320
(151) 10.01.2017
(540)

(111) 1346347
(151) 29.03.2017
(540)

APOLLO GAMES
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 35 37 41 42
(111) 1346321
(151) 28.12.2016
(540)

(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03
(111) 1346361
(151) 10.03.2017
(540)

(111) 1346304
(151) 10.11.2016
(540)

BAD BOY
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41

(732) BYD COMPANY
LIMITED
(511) 07 12 37

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1346333
(151) 23.02.2017

(732) Carolina Herrera
Ltd
(511) 03
(111) 1346380
(151) 10.01.2017
(540)

EFFITRAILER
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Ж
(732) COMPAGNIE
GENERALE DES
ETABLISSEMENTS
MICHELIN, Société en
Commandite par Actions
(511) 09 12 35 37 39 42

(732) Vito
SANTACROCE
(511) 09 37
(111) 1346555
(151) 16.12.2016
(540)

(111) 1346482
(151) 24.01.2017
(540)

(111) 1346483
(151) 20.02.2017
(540)

DIFFERENT FOR
A REASON
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34 41

(111) 1346645
(151) 01.03.2017
(540)

SKECHERS ONTHE-GO
(732) MAN SE
(511) 01 04

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(732) MC TEKSTİL
TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 35

(111) 1346559
(151) 20.04.2017
(540)

(732) "Ocaq Scoring"
Limited Liability
Company
(511) 09 35 38 42
(111) 1346568
(151) 22.12.2016
(540)

(111) 1346534
(151) 29.11.2016
(540)

INTERGEO TV
(732) DVW- Gesellschaft
für Geodäsie,
Geoinformation und
Landmanagement e.V.
(511) 35 38 41 42
(111) 1346553
(151) 16.11.2016
(540)

166

YUMEARTH
(732) YummyEarth, Inc.
(511) 05 30
(111) 1346680
(151) 27.02.2017
(540)

(732) SKECHERS
U.S.A., INC. II
(511) 25
(111) 1346666
(151) 25.02.2017
(540)

Trash Hero
(732) Roman Peter
(511) 36 40
(111) 1346675
(151) 25.08.2016
(540)

(111) 1346512
(151) 13.07.2016
(540)

(732) A.C.M. Kälte
Klima S.r.l. Società con
Unico Socio
(511) 11 37

(111) 1346679
(151) 01.02.2017
(540)

(732) Shenzhen
Chuangxinwei Bicycle
Ltd.,Co.
(511) 12
(111) 1346688
(151) 02.03.2017
(540)

SKECHERS GO
DRI
(732) SKECHERS
U.S.A., INC. II
(511) 25

(732) H. Lundbeck A/S
(511) 05
(111) 1346588
(151) 22.12.2016
(540)

(732) ENKA HİJYEN
ÜRÜNLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 16

(111) 1346694
(151) 30.06.2016
(540)

(111) 1346676
(151) 25.08.2016
(540)

(732) GIP Development
(Société à responsabilité
limitée)
(511) 02 03 04 07 08 09
10 11 12 14 15 16 17 18
21 25 28 35

(732) OPTEX CO., LTD.
(511) 42

(111) 1346695
(151) 30.06.2016
(540)

(111) 1346612
(151) 22.04.2016
(540)
(732) ENKA HİJYEN
ÜRÜNLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 16

BLAUPUNKT
(732) GIP Development
(Société à responsabilité
limitée)

ЗИС / RS / IPO
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(511) 02 03 04 07 08 09
10 11 12 14 15 16 17 18
21 25 28 35

(732) United Trade Mark
Limited
(511) 09 16 42 45

(111) 1346719
(151) 23.09.2016
(540)

(111) 1346737
(151) 26.10.2016
(540)

Ж
(732) CHINA
MERCHANTS GROUP
LIMITED
(511) 35 36 37 39 41 42
(111) 1346777
(151) 20.12.2016
(540)

(732) Belchim Crop
Protection
(511) 05
(111) 1346863
(151) 10.03.2017
(540)

(732) DIPLAZOR
LIMITED
(511) 28 30
(111) 1346731
(151) 28.09.2016
(540)
(732) PRVO
PLINARSKO
DRUŠTVO
(511) 01 04 39
(111) 1346745
(151) 04.11.2016
(540)
(732) FRUCTAL
Živilska industrija d.o.o.
(511) 30 32 35
(111) 1346732
(151) 28.09.2016
(540)

(732) PHOENIX
Pharmahandel GmbH &
Co. KG
(511) 09 16 35 36 39 41
42 44
(111) 1346751
(151) 07.11.2016
(540)

(732) FRUCTAL
Živilska industrija d.o.o.
(511) 30 32 35

(732) 404 KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANOMİM ŞİRKETİ
(511) 01 16 17

(111) 1346736
(151) 18.10.2016
(540)

(111) 1346776
(151) 20.12.2016
(540)

(732) CHINA
MERCHANTS GROUP
LIMITED
(511) 35 36 37 39 41 42
(111) 1346786
(151) 23.01.2017
(540)

(111) 1346904
(151) 24.02.2017
(540)

1270
(732) Ou Shuxiao
(511) 09
(111) 1346787
(151) 26.01.2017
(540)

Silesia

(732) DOMAINE
CHATEAU DE
FONTPINOT S.A.S.
(511) 03 04 33
(111) 1209295
(151) 08.04.2013
(540)

(732) Silesia Gerhard
Hanke GmbH & Co. KG
(511) 03 29 30 32 33
(111) 1346822
(151) 27.02.2017
(540)

(732) QUANZHOU
ZHENGDA DAILYUSE COMMODITY
CO., LTD
(511) 05
(111) 1346856
(151) 06.03.2017
(540)

VOYAGER

ЗИС / RS / IPO

(732) CHINA
TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., LTD.
(511) 34

(732) General Electric
Company
(511) 07 09 10 11 12 17
35 36 37 40 41 42 44
(111) 1227201
(151) 25.06.2014
(540)

(732) arwe Holding
GmbH
(511) 35 39
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Ж
(111) 1241947
(151) 16.05.2014
(540)

LMEwire
(732) The London Metal
Exchange
(511) 09 16 35 36 38 41
(111) 1267902
(151) 20.11.2014
(540)

(540)

(540)

TYCO
(732) TYCO
INTERNATIONAL
SERVICES GmbH
(511) 01 06 07 09 11 14
16 17 19 35 36 37 38 39
41 42 45
(111) 1346908
(151) 06.02.2017
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(732) Stokke AS
(511) 12 16 18 20 21 24
25 35
(111) 1309434
(151) 27.11.2015
(540)

BENNINGHOVEN
(732) Benninghoven
GmbH & Co. KG
(511) 06 07 09 11 17 18
21 24 25 34 35 37 38 41
42
(111) 1312050
(151) 25.02.2016
(540)

(111) 1346909
(151) 18.02.2017
(540)

(732) EFE AYAKKABI
PAZARLAMA SAN.
İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
(511) 10 25
(111) 1346941
(151) 02.12.2016
(540)

(732) Metzeler Schaum
GmbH
(511) 10 20 24
(111) 1346992
(151) 18.01.2017
(540)

TRIO CELL
(732) Metzeler Schaum
GmbH
(511) 10 20 24
(111) 1347006
(151) 26.04.2016
(540)

(111) 1347007
(151) 11.08.2016
(540)

URSA PUREONE
(732) URSA Salgótarján
Glass Wool Close Co.,
Ltd.
(511) 17 19

(111) 1347008
(151) 11.08.2016
(540)

(732) E.S.H.R.E. i.v.z.w.
(511) 16 41 42

(732) COFICAB
TUNISIE SA
(511) 09
(111) 1347023
(151) 21.02.2017
(540)

(111) 1319049
(151) 28.04.2016
(540)

(732) GEOX S.P.A.
(511) 18 25

(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) 1324604
(151) 17.03.2016

(111) 1346991
(151) 18.01.2017

CIMCORP
(732) Cimcorp Oy
(511) 07 09 37 42
(111) 1347035
(151) 23.12.2016
(540)

AGRISEL
(732) K + S Czech
Republic a.s.
(511) 31
(111) 1347040
(151) 07.02.2017
(540)

(732) Nataliia
Hordiichuk
(511) 01

(732) COFICAB
TUNISIE SA
(511) 09

(111) 1346983
(151) 20.05.2016
(540)

168

MONO CELL

(540)

(732) GUANGZHOU
ADS AUDIO SCIENCE
& TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1347052
(151) 20.02.2017
(540)

(732) Karelia Tobacco
Company Inc., Mrs G
Doukas
(511) 34
(111) 1347053
(151) 03.03.2017
(540)

(732) Pongratz TrailerGroup GmbH
(511) 07 12
(111) 1347025
(151) 23.09.2016
ЗИС / RS / IPO
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(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 29 30
(111) 1347054
(151) 03.03.2017
(540)

(540)

Ж
(540)

(732) NEXTEV CO.,
LTD.
(511) 12 37

Devolli Prince
(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1347073
(151) 27.10.2016
(540)

(732) IMMOFINANZ
AG
(511) 35 36 37 39 40 42

(111) 1347172
(151) 09.02.2017
(540)

(111) 1347116
(151) 08.12.2016
(540)

B/S/H/
(732) BSH Hausgeräte
GmbH
(511) 07 09 11 37
(111) 1347132
(151) 24.10.2016
(540)

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1347055
(151) 03.03.2017
(540)

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1347070
(151) 08.03.2016
(540)

PNYX
(732) PNYX SOSYAL
ARAŞTIRMALAR LTD.
ŞTĪ.
(511) 09 35 42
(111) 1347071
(151) 06.04.2016

ЗИС / RS / IPO

(732) Fédération
Internationale de Football
Association (FIFA)
(511) 01 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 14 15 16
18 20 21 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 45
(111) 1347093
(151) 13.02.2017
(540)

(732) OXY'PHARM
(511) 05 10
(111) 1347096
(151) 16.12.2016
(540)

MAN
(732) MAN SE
(511) 01 04
(111) 1347101
(151) 05.08.2016

(732) ABDULLAHOĞLU
ELEKTRİK
AYDINLATMA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 09 11
(111) 1347148
(151) 03.11.2016
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1347156
(151) 11.11.2016
(540)

PreKern
(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol. s r.o.
(511) 31
(111) 1347168
(151) 18.04.2016
(540)

(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30
(111) 1347180
(151) 22.11.2016
(540)

(732) L'OREAL, Société
Anonyme
(511) 03
(111) 1347193
(151) 20.12.2016
(540)

(732) CHINA
MERCHANTS GROUP
LIMITED
(511) 35 36 37 39 41 42
(111) 1347200
(151) 22.08.2016
(540)

(732) DELAMARIS
D.O.O.
(511) 29 30 35
(111) 1347201
(151) 26.10.2016
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Ж
(540)

(540)

(732) Zlatevski Ljubisa
(511) 32
(111) 1347203
(151) 13.09.2016
(540)

(732) MEHMET ÖZEN
MAKINE SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
(511) 07

(540)

(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1347268
(151) 27.02.2017
(540)
(732) OSRAM GmbH
(511) 11

(111) 1347235
(151) 24.01.2017
(540)
(732) Shenzhen CRDC
Technology Co., Ltd
(511) 09

(111) 1347374
(151) 24.02.2017
(540)

(111) 1347284
(151) 03.06.2016
(540)
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30 31 32 33

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34 35 42

(111) 1347210
(151) 03.01.2017
(540)

(111) 1347250
(151) 17.03.2017
(540)

(111) 1347326
(151) 24.02.2017
(540)

ARGUS
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 32
(111) 1347212
(151) 04.01.2017
(540)

Croamore
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30 31 32 33

(732) Alfred Kärcher
GmbH & Co. KG
(511) 03 07 09 11 35 37

(732) Public Joint Stock
Company "Egorjevsk
Shoes"
(511) 03 09 10 16 18 25
28 35 40 42

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

(111) 1347254
(151) 24.02.2017
(540)

(111) 1347372
(151) 10.03.2017
(540)
(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1347376
(151) 24.02.2017
(540)

KEf
(732) KNORR-BREMSE
AG
(511) 12
(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1347255
(151) 22.02.2017
170

(111) 1347375
(151) 24.02.2017
(540)

SKECHERS GO

(111) 1347214
(151) 18.01.2017
(540)

(111) 1347224
(151) 15.03.2017

(732) OSRAM GmbH
(511) 11

(732) CHINA
TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO.,
LTD.
(511) 34
(111) 1347373
(151) 24.02.2017

ЗИС / RS / IPO
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(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1347377
(151) 24.02.2017
(540)

(540)

(540)

HUAWEI GT5
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1347427
(151) 28.02.2017
(540)

EuroBasket

(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1347378
(151) 24.02.2017
(540)

(732) FIBA Europe e.V.
(511) 12 18 32 33 36 39
43

(111) 1347440
(151) 29.03.2017
(540)

(111) 1347415
(151) 11.11.2016
(540)

Caruso
(732) Jürgen Buchert
(511) 09 35 37 38 39 42
(111) 1347416
(151) 23.11.2016
(540)

ORIFLAME
LOVING CARE

(732) Metzeler Schaum
GmbH
(511) 10 20 24
(111) 1347475
(151) 05.12.2016
(540)

PrograMill
(732) Ivoclar Vivadent
AG
(511) 05 07 09 10 11 38
42
(111) 1347483
(151) 28.12.2016
(540)

(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) Soliton Systems
Kabushiki Kaisha
(511) 09 42

(111) 1347424
(151) 02.02.2017

(111) 1347485
(151) 16.02.2017

ЗИС / RS / IPO

SIRI REMOTE
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1347530
(151) 04.05.2016
(540)

Sugarfree
(732) Siduri Ltd
(511) 18 25 35
(111) 1347550
(151) 11.10.2016
(540)

(111) 1347432
(151) 23.01.2017
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) OSRAM GmbH
(511) 11

Ж

(732) Felföldi
Édességgyártó Kft.
(511) 29 30 32
(111) 1347552
(151) 19.10.2016
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1347582
(151) 23.02.2017
(540)

(732) QINGDAO
TOPSCOMM
COMMUNICATION
CO., LTD
(511) 09
(111) 1347605
(151) 24.03.2017
(540)

(732) ÖNCÜ GRUP
KAĞIT PLASTİK VE
MATBAACILIK
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 21 24 27
(111) 1347609
(151) 21.03.2017
(540)

(732) Bioverativ
Therapeutics Inc.
(511) 42
(111) 1347635
(151) 09.01.2017
(540)

(732) AGORA
DISTRIBUTION
(511) 03 21
(111) 1347665
(151) 24.02.2017
(540)

(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1347670
(151) 14.03.2017
(540)

NEOVADIOL
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1347671
(151) 14.03.2017
(540)

MINERAL 89
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1347709
(151) 06.09.2016
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Ж
(540)

(732) TecAlliance GmbH
(511) 09 35 37 38 39 42
(111) 1347712
(151) 08.11.2016
(540)

(732) Christian Benzing
(511) 03 05 10 14 16 21
25 29 30 31 32 35 41 42
44
(111) 1347749
(151) 01.07.2016
(540)

(732) TİRYAKİLER
OTO MAKİNA
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 12 35
(111) 1347795
(151) 16.03.2017
(540)

(732) Guangdong Dali
Metal Manufacturing
Co.,Ltd.
(511) 06
(111) 1347819
(151) 21.03.2017
(540)

SEAT BARNA
(732) SEAT, S.A.
(511) 12
(111) 1347825
(151) 02.03.2017
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
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(111) 1347830
(151) 08.03.2017
(540)

(732) BIOFARMA,
Société par actions
simplifiée
(511) 05

(732) URSA Salgótarján
Glass Wool Close Co.,
Ltd.
(511) 17 19
(111) 1347866
(151) 09.12.2016
(540)

(732) Rosa Jagodić
(511) 07 09 11
(111) 1347855
(151) 11.11.2016
(540)

WE AREX X
(732) Yoshiki Pictures
LLC
(511) 09 25 41
(111) 1347857
(151) 21.11.2016
(540)

Boost
(732) TRUMPF GmbH +
Co. KG
(511) 09 42
(111) 1347955
(151) 15.07.2016
(540)

(111) 1347854
(151) 13.09.2016
(540)

QUADRO

(111) 1347932
(151) 28.02.2017
(540)

IMPLANTICA
(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1347871
(151) 12.12.2016
(540)

Cyborg Towers

(732) Milux Holding
S.A.
(511) 09 10 36 44
(111) 1347971
(151) 19.10.2016
(540)

(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1347885
(151) 25.11.2016
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 28 42
(111) 1347978
(151) 17.01.2017
(540)

capelli newyork

(732) FrieslandCampina
Nederland B.V.
(511) 29 30

(732) PEAK OYUN
YAZILIM VE
PAZARLAMA
ANONIM SIRKETI
(511) 09 41

(111) 1347858
(151) 19.10.2016
(540)

(111) 1347894
(151) 26.01.2017
(540)

(732) GMA
ACCESSORIES, INC.
(511) 14 18 20 24 25
(111) 1348005
(151) 02.03.2017
(540)

STERLING
(732) AVERE Sp. z o.o.
(511) 07 08 16

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1347865
(151) 02.12.2016
(540)

URSA TERRA

(111) 1348016
(151) 15.03.2017
(540)

MALLING
(732) Silesia Gerhard
Hanke GmbH & Co. KG
(511) 03 29 30 32 33

(732) East Malling
Services LTD.
(511) 31

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1348020
(151) 14.03.2017
(540)

SINTOPLAN
(732) IMPER ITALIA
S.R.L.
(511) 19
(111) 1348027
(151) 16.03.2017
(540)

(540)

(732) transmed Transport
GmbH
(511) 36 39
(111) 1348139
(151) 30.11.2016
(540)

(732) ALINOR S.p.A.
(511) 29 30 32 35
(111) 1348154
(151) 03.11.2016
(540)

(732) Mykhailo
GRYSHULENKO
(511) 09 39
(111) 1348070
(151) 29.03.2017
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 28

(732) Aktsionernoe
obshchestvo "OTP Bank"
(511) 35 36
(111) 1348121
(151) 26.01.2017
(540)

(732) KAIROS S.r.l.
(511) 01
(111) 1348127
(151) 04.11.2016

ЗИС / RS / IPO

(111) 1348226
(151) 02.12.2016
(540)

URSA
(732) URSA Salgótarján
Glass Wool Close Co.,
Ltd.
(511) 17 19
(111) 1348252
(151) 02.02.2017
(540)

(732) CHOICE
INTERNATIONAL
INVESTMENT CO.,
LTD
(511) 34
(111) 1348203
(151) 06.04.2017
(540)

(732) ADRIA RESORTS
d.o.o.
(511) 29 31 39 40 44

(732) Fresh Trading
Limited
(511) 29 30 32
(111) 1348326
(151) 01.03.2017
(540)

RICHTER
CycleBalance
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1348327
(151) 01.03.2017
(540)

(732) ANHUI
SUNSHINE
STATIONERY CO.,
LTD
(511) 16

(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

(111) 1282636
(151) 30.04.2015
(540)

(111) 1348357
(151) 02.12.2016
(540)

PregnaSelect

Saltage

(111) 1348194
(151) 20.03.2017
(540)

(732) ELSEA S.r.l.
(511) 07
(111) 1348079
(151) 14.04.2017
(540)

Ж

(732) Ivoclar Vivadent
AG
(511) 05 10 11

(732) Kaufland
Warenhandel GmbH &
Co. KG
(511) 04 08 11 16 20 21
24 25
(111) 1282996
(151) 05.10.2015
(540)

(732) TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
(511) 09 11 12
(111) 1330849
(151) 16.08.2016
(540)

(111) 1348358
(151) 05.12.2016
(540)

PrograPrint
(732) Ivoclar Vivadent
AG
(511) 05 07 09 10 11 38
42
(111) 1348362
(151) 06.02.2017
(540)

(732) MARALD S.P.A.
(511) 03 09 14 18 25 35
(111) 1348372
(151) 19.10.2016
(540)

INNOCENT
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(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28

(540)

(732) CHINA
TOBACCO
INTERNATIONAL
EUROPE COMPANY
SRL
(511) 34

(111) 1348403
(151) 01.03.2017
(540)

Restoria
(732) Dr. Andreas
Paschy
(511) 05
(111) 1348424
(151) 08.03.2017
(540)

HEETS BRONZE
LABEL
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1348449
(151) 09.09.2016
(540)

(732) MARALD S.P.A.
(511) 03 09 14 18 25 35
(111) 1348508
(151) 06.03.2017
(540)

AVON
LUMINATA
(732) Avon Products,
Inc.
(511) 03
(111) 1348519
(151) 30.05.2016
(540)

(111) 1348496
(151) 10.02.2017
(540)

(732) NUOVA
ACCADEMIA SRL
(511) 41
(111) 1348497
(151) 06.02.2017
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DUNE
(732) CHINA
TOBACCO
INTERNATIONAL
EUROPE COMPANY
SRL
(511) 34

(111) 1348524
(151) 24.11.2016
(540)

PANREAC
(732) PANREAC
QUIMICA, S.A.
(511) 01 05
(111) 1348527
(151) 11.11.2016
(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol. s r.o.
(511) 31
(111) 1348539
(151) 18.01.2017
(540)

DANUBE

FRED
(732) VariCom GmbH
(511) 29 31 32
(111) 1348618
(151) 28.02.2017
(540)

DEVILLE
(732) INVICTA GROUP
(511) 11
(111) 1348630
(151) 14.02.2017
(540)

(111) 1348544
(151) 09.03.2017
(540)

Slim'matic
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 03 20 21 27

(732) FLORIM
CERAMICHE SOCIETA' PER AZIONI
ABBREVIABILE IN:
"FLORIM S.P.A."
(511) 19 20

(111) 1348542
(151) 18.01.2017
(540)

(540)

(111) 1348565
(151) 28.03.2017
(540)

MERKUR

(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05 10
(111) 1348648
(151) 01.03.2017
(540)

Quisco ProAgil

(732) Merkur
Versicherung
Aktiengesellschaft
(511) 36 44

(732) Dr. Andreas
Paschy
(511) 03 05

(111) 1348592
(151) 17.03.2017
(540)

(111) 1348675
(151) 30.12.2016
(540)

SWISSMATIC
(732) Tissot SA
(511) 14
(111) 1348604
(151) 11.08.2016
(540)

(732) COFICAB
TUNISIE SA
(511) 09
(111) 1348608
(151) 30.11.2016

LOJİSTİK DÖRT
SIFIR
(732) EKOL LOJISTIK
ANONIM SIRKETI
(511) 39
(111) 1348677
(151) 12.12.2016
(540)

FOR ART'S SAKE
(732) VISUAL
VISIONARY LTD
(511) 09

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
(111) 1348678
(151) 06.02.2017
(540)

THE HAPPOS
FAMILY
(732) Turner
Broadcasting System
Europe Limited
(511) 41
(111) 1348710
(151) 09.03.2017
(540)

SOLVAIR
(732) Solvay SA
(511) 01 40
(111) 1348740
(151) 24.01.2017
(540)

(111) 1348785
(151) 26.01.2017
(540)

Ж
(111) 1348841
(151) 03.08.2016
(540)

(111) 1348887
(151) 14.11.2016
(540)

APLERIA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1348786
(151) 26.01.2017
(540)

ENPLERASA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) MAVIC S.à r.l.
(511) 03 06 09 14 16 18
21 24 25 26 28 35 38 41 42
(111) 1348843
(151) 07.12.2016
(540)

(111) 1348820
(151) 14.03.2017
(540)

(111) 1348782
(151) 02.03.2017
(540)

ENSEMBYS
(732) Janssen Sciences
Ireland UC
(511) 05

(732) CANTAREUS R
Ltd.
(511) 03
(111) 1348822
(151) 24.02.2017
(540)

(111) 1348783
(151) 02.03.2017
(540)

(732) Janssen Sciences
Ireland UC
(511) 05
(111) 1348784
(151) 02.03.2017
(540)

IZENBI
(732) Janssen Sciences
Ireland UC
(511) 05

ЗИС / RS / IPO

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 16 28
(111) 1348855
(151) 25.07.2016
(540)

(732) OSRAM GmbH
(511) 11
(111) 1348839
(151) 21.03.2017
(540)

(111) 1348902
(151) 07.11.2016
(540)

(111) 1348914
(151) 02.12.2016
(540)

Disyso
(732) Ivoclar Vivadent AG
(511) 05 07 09 10 11 38
41 42
(111) 1348920
(151) 27.12.2016
(540)

(732) KRAŠ,
prehrambena industrija, d.d.
(511) 16 28 30 41

LEXIBITY

(732) TAISHAN
SPORTS INDUSTRY
GROUP CO., LTD.
(511) 25 27 28

(732) PHARMAVISION
EUROPE LTD
(511) 03 05 10

LS ZERO
(732) Albrecht Jung
GmbH & Co. KG
(511) 09 11 37

(732) MARIANN
PELLER
(511) 41

(111) 1348861
(151) 02.08.2016
(540)

(732) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe "LUMAR"
Lucjan Walkowicz
(511) 30
(111) 1348925
(151) 16.01.2017
(540)

(732) GUERLAIN
SOCIETE ANONYME
(511) 03
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(732) Garware Polyester
Limited
(511) 17

(111) 1349022
(151) 18.04.2017
(540)

(111) 1348930
(151) 21.12.2016
(540)

(111) 1348938
(151) 19.12.2016
(540)

(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15

(732) La Lorraine Bakery
Group, naamloze
vennootschap
(511) 30 35 43

VISUSTORE
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09 35 42

(540)

(732) MIRATO S.P.A.
(511) 05
(111) 1349023
(151) 18.04.2017
(540)

(732) EVER NEAR
(511) 09 35 41 42 44 45

(111) 1349060
(151) 02.12.2016
(540)

GREUTOL
(732) Greutol AG
(511) 01 02 06 07 17 19
37 41
(111) 1349078
(151) 24.10.2016
(540)

(111) 1348959
(151) 16.01.2017
(540)

SUBERTECH
(732) AMORIM
REVESTIMENTOS,
S.A.
(511) 19

(732) Zakrytoe
aktsionernoe obshchestvo
«Stavropolsky broyler»
(511) 29
(111) 1348990
(151) 15.03.2017
(540)

(732) MIRATO S.P.A.
(511) 05
(111) 1349029
(151) 03.05.2016
(540)

(111) 1349088
(151) 01.03.2017
(540)

CycleBalance
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1349094
(151) 01.03.2017
(540)

(732) EQUILINE S.r.l.
(511) 18 25

(732) ALVIC SPORT
Kft.
(511) 18 25 28 35

(111) 1348994
(151) 16.03.2017
(540)

(111) 1349035
(151) 04.08.2016
(540)

SILOSTOP
(732) CHINA COSCO
SHIPPING
CORPORATION
LIMITED
(511) 06 12 36 37 39
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(732) Bruno Rimini Ltd
(511) 16 17 19 22
(111) 1349058
(151) 04.08.2016

RONDO
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1349095
(151) 01.03.2017
(540)

VISION

(111) 1349096
(151) 01.03.2017
(540)

SPECTRUM
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1349097
(151) 01.03.2017
(540)

SUPERLONA
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1349098
(151) 28.02.2017
(540)

JAZZ SWING
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1349099
(151) 28.02.2017
(540)

BEBOP
(732) THOMASTIKINFELD Gesellschaft
m.b.H.
(511) 15
(111) 1349105
(151) 17.03.2017
(540)

NIVEA FRESH
PURE
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1349113
(151) 02.11.2016

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1349193
(151) 25.11.2016
(540)

MOL Group
Partner Card

(732) Union des
Associations
Européennes de Football
(UEFA)
(511) 01 03 04 06 07 08
09 10 11 12 14 15 16 18
20 21 24 25 26 27 28 29
30 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45
(111) 1349120
(151) 06.02.2017
(540)

(732) MOL Magyar Olajés Gázipari Nyilványosan
Müködö
Részvénytársaság
(511) 04 09 35 36 37 43
(111) 1349207
(151) 01.08.2016
(540)

APLISENS
(732) APLISENS S.A.
(511) 09
(111) 1349231
(151) 21.11.2016
(540)

(732) XCELENS
INTERNATIONAL
SAGL
(511) 05 44
(111) 1349132
(151) 27.03.2017
(540)

(732) SNEF, SA
(511) 37 38 42
(111) 1349147
(151) 26.01.2017
(540)

Ж
(540)

(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1349414
(151) 16.03.2017
(540)

(111) 1349247
(151) 25.11.2016
(540)

MOL Group Gold
Card
(732) MOL Magyar Olajés Gázipari Nyilványosan
Müködö
Részvénytársaság
(511) 04 09 35 36 37 43
(111) 1349267
(151) 21.12.2016
(540)

(732) sigikid GmbH
(511) 11 14 16 18 21 24
25 27 28 35
(111) 1349435
(151) 08.03.2016
(540)

DIVAS' DREAM

(111) 1349443
(151) 02.12.2016
(540)

GLOBACHEM
(732) Louisiana Spirits,
LLC
(511) 33
(111) 1349236
(151) 07.10.2016
(540)

(732) GLOBACHEM
(511) 35 42 44
(111) 1349355
(151) 14.03.2017
(540)

ALBER'S

(111) 1349409
(151) 28.03.2017
(540)

ЗИС / RS / IPO

sigikid

(111) 1349333
(151) 14.03.2017
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) Limited Liability
company «VEDA»
(511) 03 05 31

(111) 1349430
(151) 18.08.2015
(540)

(732) BULGARI S.P.A.
(511) 03 09 14 18

VILGAL

КОТ BAYOUN

(732) Avigo GmbH
(511) 39 41 43

(732) PITTI IMMAGINE
S.R.L.
(511) 35 38 41

(732) Alber S.r.l.
(511) 25

(111) 1349158
(151) 25.01.2017
(540)

Avigo

(732) TINK LABS
(SINGAPORE) PTE.
LTD.
(511) 09 35 38 41 42
(111) 1349237
(151) 03.11.2016

(732) Greutol AG
(511) 01 02 06 07 17 19
37 41
(111) 969305
(151) 05.06.2008
(540)

KABA
(732) Kaba AG
(511) 06 07 09 12 19 35
37 40 42 45
(111) 986963
(151) 22.08.2008
(540)

(732) Kaba AG
(511) 06 07 09 12 19 35
37 40 42 45
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1029828
(540)

(111) 1234879
(540)

(111) 1331134
(540)

(111) 857276
(540)

CRUSHER
(732) Rigo Trading S.A.
(511) 30
(732) Obchtchestvo s
ogranitchennoi
otvetstvennostyou
Naoutchno-proizvodstvennaya
firma "Issledovatelsky
Tsentr"
(511) 03 05

(732) Velinor AG
(511) 05 10 16 36 41 42
44

(111) 1089194
(540)

STORY
(732) NOVADI SARL
(511) 29 31 32

(732) DAIMLER AG
(511) 36 37
(732) SEDICISEI SRL
(511) 18
(111) 1262478
(540)

TAXIFY
(732) Taxify OÜ
(511) 09 35 39 42

(732) OBSHCHESTVO
S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
Nauchno-proizvodstvennoe
predpriyatie "BIONOKS"
(511) 05
178

(111) 1334838
(540)

SILA

RILKEA
(732) Almirall, S.A.
(511) 05
(111) 1115880
(540)

(732) NELBA S.A.M
(511) 05 32
(111) 1339740
(540)

(111) 1304549
(540)

SKILARENCE

(111) 1205020
(540)

(732) ALMIRALL S.A.
(511) 05
(111) 1111562
(540)

(111) 1112929
(540)

(732) Almirall, S.A.
(511) 05

(111) 1020493
(540)

SOLARAZE

(111) 1248845
(540)

(111) 1067855
(540)

(732) GS Yuasa
Corporation
(511) 09

(111) 1334456
(540)

(732) MAN Truck & Bus
AG
(511) 16 35 36

(732) Joint-Stock
Company "Krasnyj
Octyabr"
(511) 30
(111) 1311714
(540)

(732) Pfleiderer
Holzwerkstoffe GmbH
(511) 17 19 20

(732) Bayerische
Motoren WERKE
Aktiengesellschaft
(511) 02 03 04 06 07 08
09 11 12 14 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26 27 28
29 30 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44

(732) Tabacalera SL
(511) 34
(111) 1220559
(540)

(111) 812722
(540)

ROADTEC
(732) PIRELLI TYRE
S.P.A.
(511) 12

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/6
Intellectual Property Gazette 2017/6
(732) IMMERGAS
S.p.A.
(511) 09 11 37
(111) 1232759
(540)

F5
(732) F5 Networks, Inc.
(511) 09
(111) 1302689
(540)

Combogesic
(732) AFT
Pharmaceuticals Limited
(511) 05
(111) 1327816
(540)

(732) GS Yuasa
Corporation
(511) 01 04 06 07 09 11
12 37
(111) 867918
(540)

Ж
(732) SGS Group
Management SA
(511) 41
(111) 1237868
(540)
(732) Backaldrin
Österreich The Kornspitz
Company GmbH
(511) 30 41

Queen Size
(732) GIZEH
Raucherbedarf GmbH
(511) 34
(111) 882879
(540)

FRONT ROW
(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1285724
(540)
(732) Klingspor AG
(511) 03 07 08
(111) 1242158
(540)

(111) 1122594
(540)

(732) SCHNEIDER
CONSUMER, SAS
(511) 07 08 09 11 14
(111) 491870
(540)

DECEUNINCK
(732) DECEUNINCK
NV
(511) 17 19
(111) 587632
(540)

Karoo
(732) PIRELLI TYRE
S.P.A.
(511) 12

(732) NUTRINAT AG
(511) 05 29 30 32
(111) 1154711
(540)

ORANGE

(111) 1299345
(540)

(111) 1243700
(540)

(732) CASEN
RECORDATI, S.L.
(511) 05

CITRAFLEET
(732) Joint-Stock
Company
"Voronezhskaya
Conditerskaya Fabrika"
(511) 30

(732) NUTRINAT AG
c/o Engel Copera AG
(511) 29 30 32

CASENLAX

(111) 1299446
(540)

(111) 1211362
(540)

(111) 1214530
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1287648
(540)

(732) Orange Brand
Services Limited
(511) 09 35 36 37 38 39
41 42

(732) Orange Brand
Services Limited
(511) 09 35 36 37 38 42
44

DIABLO

(111) 853533
(540)

(732) Swiss Automotive
Group AG
(511) 12 25 35 38 39 42

(732) Swiss Automotive
Group AG
(511) 04 09 12 37 39 40
41

(111) 783345
(540)

(732) PIRELLI TYRE
S.P.A.
(511) 12

(111) 1284600
(540)

(111) 1243716
(540)

(732) Joint Stock
Company "Yasnaya
Polyana"
(511) 30

(732) CASEN
RECORDATI, S.L.
(511) 05
(111) 778954
(540)

Zipper
(732) Cofresco
Frischhalteprodukte
GmbH & Co. KG
(511) 16
(111) 883222
(540)

APPLE STORE
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(732) Apple Inc.
(511) 35
(111) 928872
(540)

Triflex Towersafe

(732) STV
SERRATURE S.r.l.
(511) 06
(111) 1267178
(540)

DON TOMAS

(732) Triflex GmbH &
Co. KG
(511) 01 02 06 17 19 27
37

(732) General Cigar Co.
Inc.
(511) 34

(111) 1092838
(540)

(111) 1267179
(540)

MACANUDO
(732) General Cigar Co. Inc.
(511) 34

(111) 759927
(540)

KRONOSPAN
(732) Kronoplus Limited
(511) 19
(111) 807256
(540)

eltherm
(732) eltherm production
GmbH
(511) 09 11
(111) 836565
(540)

(111) 1311798
(540)

(732) ÏD GROUP
(511) 14 16 24 25 26 28
35 41
(111) 1104238
(540)

(732) Konecranes Global
Corporation
(511) 07 09 12 35 37 41 42
(111) 1105506
(540)

KONECRANES
(732) Konecranes Global
Corporation
(511) 07 09 12 35 37 41 42

(732) ID GROUP
(511) 03 25 28
(111) 1337909
(540)

Six & More
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09
(111) 583120
(540)

(111) 1258297
(540)

IVOCLAR
VIVADENT

(732) BARON
PHILIPPE DE
ROTHSCHILD, S.A.
(511) 33
(111) 860897
(540)

SUPERGA
(732) Superga Trademark
S.A.
(511) 09 18 25
(111) 930737
(540)

EMGRANULE
(732) Emsland-Stärke
GmbH
(511) 01 02 05 30

EMFLAKE
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(111) 976383
(540)

(111) 1067551
(540)

(111) 930738
(540)

(732) BODEGAS VEGA
SICILIA, S.A.
(511) 33

(732) Toyota Boshoku
Kabushiki Kaisha,
trading as Toyota
Boshoku Corporation
(511) 07 12 27

(732) Ivoclar Vivadent
AG
(511) 03 05 10 11 17 41

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1333453
(540)

(111) 937745
(540)

(732) Emsland-Stärke
GmbH
(511) 01 02 05 30

(732) GS Yuasa
Corporation
(511) 09
(111) 1105832
(540)

SAG Swiss
Automotive Group
(732) Swiss Automotive
Group AG
(511) 01 02 04 07 09 11
12 37 39 40 41
(111) 1112562
(540)

(732) LIXIL Group
Corporation
(511) 35 36 37 42 44
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(111) 1115512
(540)

(732) Swiss Automotive
Group AG
(511) 12 25 35 37 38 39
41 42
(111) 1121939
(540)

Ж

(732) SHANDONG
HUASHENG
PESTICIDE
MACHINERY CO.,
LTD
(511) 07
(111) 995937
(540)

(732) Swiss Automotive
Group AG
(511) 04 07 12

(732) BULIT IMPEX
OOD
(511) 18 25 35
(111) 1342509
(540)

(732) DMK Baby GmbH
(511) 16 38 42
(111) 669873
(540)

PERMETAL
(732) LABUD d.d.
(511) 03
(111) 864678
(540)

ACTIZEN
(732) DECATHLON
(511) 09 18 25 28
(111) 935906
(540)
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Д

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

182

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

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) 11128
(51) 23-01
(21) Д-45/ 2016
(15) 23.1.2017.
(22) 16.5.2016.
(30) 201516180 16.11.2015. AU
(28) 1
(54) VENTIL SA KONUSNOM PRIRUBNICOM
(73) Reliance Worldwide Corporation (Aust). Pty.Ltd.,
Level 54 Rialto Towers, 525 Collins Street, Melbourne
Victoria 3000, AU
(72) RYCROFT Alex, c/-Reliance Worldwide
Corporation (Aust). Pty.Ltd.,Level 54 Rialto Towers,
525 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, AU
(74) PETOŠEVIĆ d.о.о., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS

(11) 11129
(51) 29-02
(21) Д-28/ 2016
(15) 24.1.2017.
(22) 31.3.2016.
(30) Д-0028/2016 31.3.2016. RS
(28) 2
(54) LANSER ZA ISPALJIVANJE
PROTIVGRADNIH RAKETA SA ZAŠTITNIM
KONTEJNEROM
(73) ŠPIRIĆ Zdravko i MACURA Dragan, Šaljapinova 2,
21000 Novi Sad, RS i Majke Jugovića 7,
78250 Laktaši, BA
(72) ŠPIRIĆ Zdravko, Šaljapinova 2, 21000 Novi Sad,
RS i MACURA Dragan, Majke Jugovića 7,
78250 Laktaši, BA
(74) MAMIĆ Ana, Gospodar Jevremova 41,
11000 Beograd, RS
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Д
(11) 11130
(51) 06-01
(21) Д-83/ 2015
(15) 31.1.2017.
(22) 13.11.2015.
(30) Д-0083/2015 13.11.2015. RS
(28) 1
(54) STOLICA "MILENA"
(73) OSTOJIĆ Momčilo, Ivana Gradnika 9,
11000 Beograd, RS
(72) OSTOJIĆ Momčilo, Ivana Gradnika 9,
11000 Beograd, RS

(11) 11131
(51) 06-01
(21) Д-84/ 2015
(15) 2.2.2017.
(22) 13.11.2015.
(30) Д-0084/2015 13.11.2015. RS
(28) 1
(54) STOLICA "DANA"
(73) OSTOJIĆ Momčilo, Ivana Gradnika 9,
11000 Beograd, RS
(72) OSTOJIĆ Momčilo, Ivana Gradnika 9,
11000 Beograd, RS
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(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS,
Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS
(72) NOVAKOVIĆ Ivan, Husinskih Rudara 43,
11000 Beograd, RS i MITIĆ Damnjan, Užička 2/PR
001, 11000 Beograd-Borča, RS
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/12, 11070 Novi Beograd, RS

(11) 11133
(51) 09-01
(21) Д-90/ 2015
(15) 8.2.2017.
(22) 1.12.2015.
(30) Д-0090/2015 1.12.2015. RS
(28) 1
(54) AMBALAŽA ZA TEČNOST ZA HIGIJENSKU
UPOTREBU
(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS,
Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS
(72) NOVAKOVIĆ Ivan, Husinskih Rudara 43,
11000 Beograd, RS i MITIĆ Damnjan, Užička 2/PR
001, 11000 Beograd-Borča, RS
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 54/12, 11070 Novi Beograd, RS

(11) 11132
(51) 09-01
(21) Д-89/ 2015
(15) 8.2.2017.
(22) 1.12.2015.
(30) Д-0089/2015 1.12.2015. RS
(28) 1
(54) AMBALAŽA ZA TEČNOST ZA HIGIJENSKU
UPOTREBU
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од од 16.11.2016. до 15.12.2016.године:
Дизајн бр. 10781 чији је носилац БАБИЋ
Ивица, Светосавска 17, 31210 Пожега, RS, престао је
да важи 26.11.2016. године.
Дизајн бр. 10794 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, Mc Lean, VA
22101-3883, US, престао је да важи 15.12.2016.
године.
Дизајн бр. 10801 чији је носилац ASFC SGPS,
S.A., Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711, 1°(Tras),
4149-10 Porto, PT, престао је да важи 03.12.2016.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
од 16.05.2017. до 15.06.2017. године
Промена пренос права
За дизајн бр. 10786 извршен је пренос на
Gvozdanović Ivo, Hrvatskih iseljenika 5, 10000 Zagreb,
HR.
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MULTINATIONAL WORKSHOP
ON THE PROTECTION AND ENFORCEMENT
OF THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
IN THE DIGITAL ERA
Tirana, Albania, December 5-7, 2016

РАДИОНИЦА „СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ
ЗАШТИТИ У ЕВРОПИ: STATUS QUO И
ПЕРСПЕКТИВЕ“
Минхен, 20. до 21. март 2017. године

WORKSHOP „CERTIFICATE ON ADDITIONAL
PROTECTION IN EUROPE: STATUS QUO AND
PERSPECTIVES”
Munich, March 20-21, 2017

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА ОS12-2017
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
5. ГОДИШЊИ СКУП “COMMUNICATION
CORRESPONDENT’ NETWORK (CoCoNet)”
Хаг, 11. и 12. мај 2017. године

EUROPEAN PATENT OFFICE
European Union Intellectual Property Office
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The Hague, May 11 -12, 2017
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ВИШЕНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА О ЗАШТИТИ И ОСТВАРИВАЊУ
АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ
Тирана, Албанија 5. до 7. децембра 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Зорица Гулас, руководилац Групе за ауторско и сродна права
Јелена Радојевић, саветник у Групи за ауторско и сродна права
Наташа Хасура, саветник у Групи за ауторско и сродна права
Милош Расулић, саветник у Групи за ауторско и сродна права
У организацији TAIEX-a (Technical Assistance
and Information Exchange) и Албанског Завода за
ауторска права, у Тирани од 5. - 7.12.2016. године,
организована је вишенационална Радионица о
заштити и остваривању ауторског и сродних права у
дигиталном добу.
Циљ вишенационалне радионице био је да
пружи корисницима информацијe о принципима и
функционисању ауторског и сродних права у
области заштите интелектуалне својине. Предавачи
су се фокусирали на међународне уговоре и ЕУ
директиве о ауторском праву са посебним освртом
на она права за која је потребно колективно
остваривање. Ова радионица је била посвећена и
изазовима са којима се данас, у дигиталном свету,
ауторско право сусреће.
Делегацију Завода за интелектуалну својину
Републике Србије чинили су руководилац групе за
ауторско и сродна права Зорица Гулас, саветник у
Групи за ауторско и сродна права Јелена Радојевић,
саветник у Групи за ауторско и сродна права Наташа
Хасура и саветник у Групи за ауторско и сродна
права Милош Расулић. Првог дана обрађене су теме
као што су: међународни уговори о ауторском праву
и утицај дигиталне технологије; директиве ЕУ које
уређују област ауторског и сродних права;
колективно остваривање права - од традиционалног
модела до он лине лиценцирања. Другог дана
говорници су се посветили следећим темама:
остваривање ауторског права у дигиталном добу;
одговорност интернет сервис провајдера док је трећи
дан био посвећен специфичним областима које су
уређене ауторским правом, попут коришћења дела
сирочића, учење на даљину, примена технолошких
мера и примена и значај електронских информација
о правима.
Предавач који је отворио радионицу био је г.
Jorgen Blomkvist, који је излагао на тему:
„Међународни уговори из ауторског права и утицај
дигиталне технологије“. У оквиру предавања, дат је
преглед најпознатијих међународних, уговора из
области ауторског права: Бернска конвенција 1886
(1967/1971); Универзална конвенција о ауторском
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праву, 1951 (1971); Римска конвенција, 1961; Trips
Споразум 1994; Конвенција о фонограмима, 1971;
Сателитска конвенција, 1974; Интернет уговори WIPO уговор о ауторском праву (WCT) и WIPO
уговор о интерпретацијама и фонограмима (WPPT);
Пекиншки
уговор
о
аудиовизуелним
интерпретацијама (BTAP 2012), са освртом на главне
одредбе, као и Маракешки уговор (VIP 2013) који
уговор има јасну хуману и социјално развојну
димензију, са главним циљем да креира сет
обавезних ограничења и изузетака у корист слепих и
слабовидих особа, као и других лица која нису у
могућности да читају уобичајене формате.
Поред уводне теме, г. Jorgen Blomkvist, говорио
је и о остваривању и управљању ауторским правима
у дигиталном добу. Сам почетак остваривања
ауторских права је отпочео кроз индивидуално
лиценцирање на релацији писци и издавачи,
композитори и музички издавачи, односно драмски
писци, композитори, либретисти и позоришта. Први
примери нових модела управљања ауторским
правима биле су агенције као посредници између
аутора драмских дела и позоришта и позоришних
издавача, а тек потом настају колективне
организације (Друштво аутора и композитора
драмских дела (SACD)1, које на колективан начин
остварују ауторска права великог броја аутора. Један
од значајних примера за колективно управљање
правима музичких аутора је
француска
професионална
асоцијација
за
колективно
прикупљање и дистрибуцију накнадa композиторима
и музичким издавачима SACEM2.
Даљи развој колективног управљања ауторским
правима текао је на начин да су аутори ликовних
дела оснивали своје организације ради остваривања
права слеђења, односно права на накнаду у случају
да је након прве продаје од стране аутора, његово
1

SACD Paris, La Société des auteurs et compositeurs
dramatiques ( аuteurs, compositeurs, interprètes, Propriété
littéraire, artistique),
2

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) songwriters, composers, and music
publishers.
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дело препродато. Потом су се аутори писаних дела и
њихови издавачи удруживали ради остваривања тзв.
репрографских права. Стопама аутора кренули су
нешто касније и поједини носиоци сродних правапроизвођачи фонограма и интерпретатори који су
оснивали организације за колективно остваривање
права на накнаду од јавног саопштавања фонограма
и на њима забележених интерпретација.
Предавач Jørgen Blomqvist обрадио је и две
теме које представљају новину у ауторском праву, а
део су Предлога директиве Европског Парламента и
Савета од 14.9.2016. године о ауторском праву у
јединственом дигиталном тржишту:
1)

Анализа текста и података као изузетак
ауторског права (text and data mining - ТDM)

Тзв. „Text and data miningˮ представља област
информатике која се бави откривањем нових
образаца у великим скуповима података, тако што се
из постојећих података извлачи сазнање које се
трансформише у нова знања за даљу употребу (извор
Википедија). Дакле TDM се односи на технологије
преко којих се прегледа велики обим дигиталног
садржаја, а затим исти анализира од стране
компјутера. TDM се користи у науци и истраживању
ради откривања веза између података похрањених у
материјалима из различитих научних области, а на
основу којих се затим генеришу нова сазнања.
Европска комисија је у септембру 2016. године
предложила измене ауторског права (члан 3.
Предлога директиве) којима се успоставља нови
изузетак ауторског права. Наиме, истраживачима
који користе иновативне технике анализе података
ће бити дозвољено да анализирају велики опсег
научних података којима иначе имају законит
приступ, умноже податке и екстрахују их, а све у
сврху научног истраживања. Предложени изузетак
обавезивао би земље ЕУ у односу на истраживачке
организације које делују у јавном интересу. Циљ је
како је Европска комисија навела да се
истраживачима обезбеди слобода да обављају свој
посао у циљу откривања нових решења за највеће
социјалне проблеме, без правних последица.
2)

Ауторска дела ван промета (Out-of-commerce
work - OOC)

„Out-of-commerce workˮ су дела која су још
увек под ауторском правном заштитом, али у
целини, у свим својим верзијама и манифестацијама
нису више доступна у уобичајним начинима продаје.
Како би се олакшала дигитализација и чињење
доступним јавности OOC дела од стране европских
библиотека, септембра 2011. године потписан је
Меморандум
о
споразумевању
између
заинтересованих
страна,
укључујући
ауторе,
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издавачке асоцијације и организације библиотека, а
уз помоћ Комисије ЕУ. Овим споразумом подстичу
се организације за колективно остваривање права да
дају лиценце установама културе, како би оне могле
да дигитализују и чине доступним јавности путем
интернета дела која нису више у промету, уз
поштовање права аутора. Ова могућност предвиђена
је чак и у погледу аутора чије директно овлашћење
колективна организација не поседује, већ само под
претпоставком да га има, али је у том случају
обавезна да уложи напор како би упозорила носиоца
права на наведено, у ком случају он задржава право
да се искључи из система колективног остваривања
права. Искључење би у том случају могло да се
односи за поједино или сва дела.
Пет година касније, у Предлогу директиве из
2016. године у члану 7. регулисана је употреба дела
ван промета, од стране институција културног
наслеђа. На основу тог члана, организације за
колективно остваривање права би у име својих
чланова, са институцијама културног наслеђа могле
да закључе неискључиве лиценце у некомерцијалне
сврхе, за дигитализацију, дистрибуцију, јавно
саопштавање или чињење дела доступним јавности
дела ван промета или друге предмете који су
перманентни у колекцији институције. Таква
лиценца би се проширила (законска претпоставка) и
на ауторе које организација за колективно
остваривање права не заступа директно на основу
лиценце, под условом да та организација заступа
већину носилаца права, гарантује једнак третман
свим носиоцима права и да сви носиоци права могу
да приговоре и искључе примену лиценце у односу
на њихово дело. Дело ван промета је у Предлогу
директиве дефинисано на начин сличан као у
Меморандуму о споразумевању, с тим да поред тога
што дело мора да у свим својим верзијама,
преводима и манифестацијама није доступно у
продаји, потребан услов је и да није разумно
очекивати да ће бити у продаји.
Занимљиво излагање о пракси Европског суда
правде и изазовима и проблемима са којима се тај
суд сусреће и како их решава, имао је господин
Михали Фичер. Г. Фичер нас је упознао са детаљима
спора пред Европским судом правде (Svensson, Case
C-466/12), у вези са питањем које се односило на то
да ли повезивање (хипер линковање), садржаја једне
интернет странице, са садржајем који је заштићен
ауторским правом, а који је постављен на другој
интернет страници, представља радњу јавног
саопштавања ауторског дела у смислу члана 3.1.
Директиве 2001/29? Радило се о ситуацији у којој је
линковано дело (новински чланак), било првобитно
постављено на интернет уз сагласност носиоца
права, а затим је то дело било линковано од стране
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уређивача интернет странице која својим клијентима
представља пописе интернет веза (линкова) на које је
могуће кликнути, а који воде до објављених чланака
на другим интернет страницама. Суд правде ЕУ је
заузео став да стварањем хипер линка у конкретном
случају Svensson, Case C-466/12, није учињена
повреда
ауторског
права
јер
та
радња
(хиперлинковање), иако свакако представља радњу
саопштавања, ипак не представља радњу јавног
саопштавања ауторског дела, јер у конкретном
случају није било саопштавања дела „новој
јавности“. Образложење ове одлуке а у вези са
„новом јавношћу“ је да је носилац права када је
одлучивао да објави, односно постави своје дело на
интернет, већ узео у обзир све кориснике интернета,
тако да путем хипер линка то дело није јавно
саопштено некој новој публици, већ опет истој
јавности.

питање и то у случају GS Media v Sanoma Media
Netherlands and Others (C-160/15). У овом случају
радило се о ситуацији
повезивања (хиперлинковања), садржаја који је на другој интернет
страници био постављен без сагласности носиоца
права. За разлику од претходно наведеног случаја,
овде аутор дела које је хипер-линковано, није дао
сагласност да се његово дело уопште објави на
интернету, а потом је то дело хипер-линковано. Суд
правде ЕУ је оценио да хипер линкови ка ауторским
делима постављеним на интернет без сагласности
носиоца права могу представљати повреду ауторског
права на јавно саопштавање дела из члана 3.1.
Директиве 2001/29 ако је то постављање учињено
ради стицања добити а креатор хипер линка је знао
или је могао да зна да је материјал ка коме хипер
линк води постављен без сагласности носиоца
ауторског права.

Нешто касније, у 2015 години пред Судом
правде ЕУ нашло се је још једно слично правно
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РАДИОНИЦА „СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ У ЕВРОПИ:
STATUS QUO И ПЕРСПЕКТИВЕ“
Минхен, 20. до 21. март 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
Александра Михаиловић, шеф Одсека за правна питања патената
Јелена Томић Кесер, начелник Одељења за хемију и хемијксу технологију
У згради Немачког завода за патенте и жигове у
Минхену, током два дана у периоду од 20. до 21.
марта 2017. године, одржан је изузетан састанак на
тему сертификата о додатној заштити (СДЗ) у
Европској унији.
Разлог за одржавање састанка
Сертификат о додатној заштити је правни
институт продужења трајања патента за лек или
средство за заштиту биља у сврху надокнађивања
дела времена у којем ноцилац патента није могао
тржишно да искоришћава свој проналазак услед
спровођења активности за прибављање дозволе за
стављање производа у промет. У циљу усклађивања
европског тржишта у погледу лекова или средстава
за заштиту биља заштићених патентом, Европска
унија је донела две уредбе о сертификату о додатној
заштити (Council Regulation (EEC) No 1768/92, коју
је касније заменила Regulation (EC) No 469/2009 – за
медицинске производе и Regulation (EC) No 1610/96 за средства за заштиту биља). Међутим, током више
од две деценије примене ових Уредаба, испољиле су
се неочекивано велике тешкоће за националне заводе
за патенте приликом одлучивања о захтевима за
сертификат. Исход је - неуједначеност одлука, што
доводи до правне несигурности за носиоце ових
„посебних хемијских патената“ у земљама
чланицама Европске уније и неусклађености унутар
њеног тржишта.
Током примене поменутих Уредаба, велики
број случајева је окончан тек одлуком Европског
суда правде. Међутим, уочено је да постоји извесна
дивергенција у одлукама по истом питању. О
сложености ове области права интелектуалне својине
говори и податак да се већ 7 година испитивачи у
области сертификата из земаља чланица ЕУ
самоиницијативно
окупљају
на
годишњим
састанцима које угошћују различити заводи. Ови
састанци су од кључне важности за размену
мишљења и приближавање пракса испитивања. Све
ово је снажно осветлило недореченост Уредаба о
СДЗ, или отвореност за обиље различитих тумачења
намере законодавца, због чега је Европска комисија,
у децембру 2016. године, расписала тендер за
спровођење анализе правног оквира за сертификат о
додатној заштити. Институт Макс Планк за
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иновације и конкуренцију у Минхену је одабран да
спроведе потребну студију.
За потребе спровођења студије европског
правног оквира о СДЗ, Институт Макс Планк је у
фебруару 2017. године припремио упитник о
суштинским питањима са којима се испитивачи
сусрећу приликом решавања захтева за сертификат.
Упитник са 79 питања је прослеђен свим
националним заводима који испитују захтеве за
сертификат применом европских Уредаба, те и
Србији која се придружила овом систему
сертификата од 1. јула 2013. године. Иако још увек
није чланица Европске уније, Србија је у највећој
мери имплементирала одредбе наведених уредаба о
сертификату, чиме је испунила услове у процесу
усклађивања
својих
прописа
у
области
интелектуалне својине са прописима ЕУ.
Поред упитника, Институт Макс Планк је, уз
помоћ Немачког завода за патенте и жигове,
организовао ову дводневну радионицу. Циљ
радионице је да кроз отворену дискусију стручњака у
области сертификата, у првом реду испитивача,
Институт прибави довољно информација и
различитих гледишта из искустава значајних за
спровођење студије. Окосницу испитивања чини
примена члана 3, првенствено у вези са члановима 1,
4. и 5. Уредаба.
Теме и активности
Први дан радионице је био отворен за све
учеснике у систему сертификата: с једне стране,
подносиоце захтева, односно носиоце фармацеутских
патената, њихове заступнике, фармацеутске куће које
производе лекове и/или су носиоци дозвола за
стављање лекова у промет и, с друге стране,
представнике националних завода који одлучују о
захтевима за сертификат. Овај скуп је чинило око 190
учесника. Други дан је био организован само за
представнике националних завода, у коме је
учествовало нешто више од 70 стручњака,
представника свих земаља чланица ЕУ, укључујући
Велику Британију, и Србије. Представнице Републике
Србије су биле Александра Михаиловић, шеф Одсека
за правна питања патената, и Јелена Томић Кесер,
начелник Одељења за хемију и хемијску технологију
Завода за интелектуалну својину.
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Први дан је отворила Шарлоте Меј из
британске коморе заступника за интелектуалну
својину „8 New Square“, темом „Члан 3: решена и
отворена питања“. Имајући у виду да су суштински
услови за заштиту сертификатом прописани у члану
3. Уредаба о СДЗ, приказани су случајеви из
најзначајнијих одлука Европског суда правде
заснованих на тумачењу овог члана: Farmitalia (C392/97), Medeva (C-322/10), Actavis v Sanofi (C443/12), Eli Lilly v HGS (C-493/12), Actavis v
Boehringer (C-577/13). Питања се могу сврстати у
зависности од: а) услова који потичу од основног
патента и б) услова који потичу од дозволе за
стављање лека у промет.
Нарочиту потешкоћу чини утврђивање да ли је
производ заштићен oсновним патентом (члан 3а), за
шта су до сада примењивана три теста, у зависности од
типа основног патента: тест повреде основног патента
(infringement test), тест инвентивног концепта („core
inventive advance” test) и тест откривања (disclosure test).
Примена члана 3а је нарочито сложена у случају када је
производ
у
патентном
захтеву
дефинисан
функционалним карактеристикама или код патената са
Маркуш формулом којом је обухваћена широка класа
једињења. Често се наилази на проблем утврђивања да
ли је производ за који је затражен сертификат о
додатној заштити обухваћен таквим патентним
захтевом. Друго кључно питање је колико сертификата
је могуће и оправдано одобрити за један основни
патент. Члан 3ц поставља као услов да производ није
био предмет неког ранијег сертификата. Зато је посебно
место заузела дискусија на тему да ли члан 3ц спречава
одобравање сертификата за више од једног производа
ако је основним патентом, у контексту јединства
проналаска, заштићено неколико производа. Овај
проблем је особен за патенте којима се штити нова
активна супстанца, али и комбинација активних
супстанци од којих је само једна предмет, односно
инвентивни концепт, заштите тим патентом. Уколико
би се услови из члана 3. тумачили тако да је
прихватљиво одобравање више од једног сертификата
по једном основном патенту, намеће се питање да ли то
води неоправданом вишеструком продужавању тог
патента (evergreening).
Други аспект оцене сертификата о додатној
заштити проистиче из услова које дозвола за стављање
лека у промет мора да задовољи на основу чланова 3б и
3д: 1) да ли је дозвола важећа и 2) да ли је дозвола прва
за производ за који се захтева сертификат. У овом делу
испитивања се примењују дефиниције за производ из
члана 1. Уредаба. У контексту ове теме дат је преглед
одлука заснованих на тумачењу чл. 3б и 3д: MIT (C431/04), Yissum (C-202/05), Neurim (C-130/11), Medeva
(C-322/10), Forsgren (C-631/13 ). Посебно је истакнут
проблем код патената за другу медицинску употребу и
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утврђивања која се дозвола за стављање у промет
сматра првом за активну супстанцу која се примењује у
лечењу неколико болести и која је заштићена већим
бројем патената за различите индикације. Такође је
разматрано питање да ли дозвола за производ који
садржи активну супстанцу за коју се тражи сертификат
и друге активне супстанце у комбинацији, може бити
основ за одобрење сертификата само за једну активну
супстанцу заштићену основним патентом. Посебно је
интересантан случај када је активна супстанца
ковалентно везана за другу активну супстанцу и том
приликом задржава своју фармаколошку активност.
Ипак, члан 3б се мора тумачити тако да спречава
одобравање сертификата за ту активну супстанцу, ако
њен терапеутски ефекат у оквиру производа који
садржи ковалентно везане активне супстанце није
обухваћен индикацијама покривених дозволом.
Отворено је питање да ли се обавештење о
одлуци за издавање дозволе за стављање лека у
промет може прихватити као дозвола на дан
подношења захтева за сертификат. У поменутом
случају, не постоји дозвола која је на снази према
члану 3б, те се намеће дилема да ли се тај услов
може испунити накнадном доставом дозволе у
складу са чланом 10. Уредаба. Посебно је важно
утврдити да ли се варијације и друге екстензије
дозволе могу сматрати новом, односно првом
дозволом за производ заштићен у обиму одобреним
основним патентом. Неопходно је учинити јасним да
ли је прихватљиво одобрити сертификат носиоцу
основног патента на основу дозволе за стављање
производа у промет коју је прибавило треће лице.
Од процедуралних питања се намећу следећа:
да ли патент може бити измењен након одобрења
тако да постане подобан за одобравање сертификата
и да ли та измена може да се чини након подношења
захтева за сертификат?
Неусклађености
јединственог
европског
тржишта доприноси и различит приступ утврђивању
трајања патента и трајања сертификата о додатној
заштити у свакој земљи чланици ЕУ. Ову тему је
представио Мајк Снодин из патентне канцеларије
Park Grove IP из Нотингема. Телеолошко тумачење
тарајања заштите из сертификата је: 15 година од
дозволе за стављање у промет или 5 година од истека
основног патента, у зависности који је рок ранији. До
разлика долази услед различитог утврђивања истека
законског рока трајања патента, тако што у неким
земљама чланицама ЕУ дан истека патента пада на
дан годишњице подношења патенте пријаве, док у
неким земљама тај рок истиче дан раније. Међутим,
нема наговештаја за усклађивањем националних
закона који би рачунање рокова уједначили у
чланицама ЕУ.
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Са припремама за унитарни патент, у Европској
унији се стидљиво разматра и могућност унитарног
сертификата. Овој теми се посветио Проф. др Ансгар
Оли са Универзитета Лудвиг Максимилијан у
Минхену, представљајући „за“ и „против“ унитарног
сертификата. Неколико главних закључака се може
издвојити: 1) национални сертификати се могу
одобравати на основни патент са унитарним дејством,
2) успостављање унитарног сертификата је пожељно,
али недостаје законодавни оквир, 3) у случају
централизоване дозволе за стављање у промет не
постоји проблем у концепту, али случај „делимичног
унитарног сертификата“ мора бити размотрен (када су
дозволе у земљама чланицама издате од стране
националних институција), 4) критеријуми за избор
институције за одобравање унитарног сертификата су
искуство, ефикасност и могућност судске ревизије, 5)
као кандидати за институцију се, према поменутим
критеријумима, намећу Европски завод за патенте или
„виртуелни завод“ за унитарни сертификат у коме би
радили испитивачи из националних завода који су већ
стекли искуство у испитивању захтева за СДЗ. Ипак,
изгледа да је још увек унитарни сертификат само
теоретска могућност, с обзиром на чињеницу да је
досадашњи став Европске комисије да нема амбицију
за оснивање институције за унитарни сертификат и да
је
неколико
кључних
питања
(легислатива,
институција, судска ревизија, регистар унитарног
сертификата) још увек без одговора.
Први дан је завршен темом изузећа од
искључивих права из патента, примене „Болар
изузећа“ у сврху спровођења испитивања лека од
стране
произвођача
генеричких
лекова
за
прибављање дозволе за стављање лека у промет. Ову
тему је представио др Хенрик Холцапфел из
McDermott Will and Emery. Неуједначена законска
регулатива у земљама чланицама ЕУ има за
последицу премештање „индустрије испитивања
лекова“ ван граница Европе.
Други дан је био организован као састанак
затворен за јавност. У овом састанку су учествовали
искључиво представници националних институција
које испитују и/или региструју сертификат о додатној
заштити и представници Института Макс Планк
укључени у израду студије. Председавајући Роберто
Романдини је, у име Института, предводио дискусију
на тему упитника на који су национални заводи
доставили одговоре Институту Макс Планк 5 дана пре
радионице. Највише времена је посвећено примени
члана 3, који је основ суштинског исптивања захтева за
сертификат. У отвореном разговору испитивача,
размењена су искуства и ставови у вези са тумачењем
појединачних од 4 услова прописана у члану 3, те
истакнута сложеност њихове међусобне условљености
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у зависности од тумачења дефиниције за производ у
складу са чланом 1. Уредаба. Отворено је питање
промене дефиниције за производ, имајући у виду да
се разноврсна палета лекова са идентичном
биолошком и фармаколошком активношћу развија
на темељу биолошких лекова, познатих као
„биосимилари“.
Представници националних завода су замољени
да коначну верзију одговора на упитник проследе
Институту Макс Планк до 6. априла 2017. године.
Закључак
Од самог почетка примене правног оквира за
сертификат о додатној заштити у ЕУ, још у 90-им
годинама прошлог века, примећена је немогућност
постизања усаглашености међу земљама чланицама
Европске уније. Сложеност европске патентне
политике у области фармације одавно је превазишла
оквире из СДЗ Уредаба, што је довело до успореног и
компликованог одлучивања у вези са продужавањем
патената за супстанце које се користе као активни
састојци лекова или средстава за заштиту биља.
Намеће се питање да ли је могуће регулативу
учинити довољно јасном и једноставном на такав начин
да патентни, односно испитивачи за СДЗ не буду додатно
оптерећени познавањем свих процедура за издавање
дозвола за стављање лекова и средстава за заштиту биља у
промет. Наиме, у својој основи, СДЗ би требало да се
ослања на патентно право, а не на процену активности
које је носилац дозволе за стављање производа у промет
био у обавези да спроведе у погледу различитих
претклиничких и клиничких испитивања.
Имајући у виду да се одлуке о сертификату
заснивају много више на одлукама Европског суда
правде него на самој примени СДЗ Уредаба, јасно је
да су неке промене правног оквира неопходне. Да ли
ће те промене бити унете у важеће одредбе и до које
мере, остаје да се види када буде завршена анализа
коју спроводи Институт Макс Планк за иновације и
конкуренцију у Минхену до краја ове године.
Србија је активно учествовала у изради упитника
и припреми одговора, имајући у виду да, осим неких
процедуралних посебности условљених чињеницом да
није чланица ЕУ, дели истоветне проблеме у
суштинском испитивању са земљама чланицама Уније.
Као и све земље у европском систему сертификата,
Србија са највећом пажњом прати спровођење ове
студије, ради обезбеђења усклађености домаћег Закона
о патентима и методологије испитивања са кровним
прописима ЕУ у овој изузетно сложеној и осетљивој
области права интелектуалне својине од највећег
друштвеног значаја.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ОS12-2017 „Јасноћа и јединство: анализа патентних пријава у току
претраживања и испитивања (напредни ниво)” и
OS15-2017 „Новост и инвентивни ниво (напредни ниво)”
Минхен, од 20. до 24. марта 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
др Снежана Шарбох, самостални саветник
У Европском заводу за патенте у Минхену, у
Немачкој, од 20. до 24. марта 2017. године, одржана
су два семинара Европске патентне академије, на
којима је као представник Републике Србије
учествовала др Снежана Шарбох, самостални
саветник у Одељењу за машинство, електротехнику
и општу технику.
Први од њих, са ознаком OS12-2017, под
називом „Clarity-unity: analysis of patent applications
during search and examination (Advanced level)“,
односно „Јасноћа и јединство: анализа патентних
пријава у току претраживања и испитивања
(напредни ниво)“, одвијао се у периоду од 20. до 22.
марта. и трајао је два и по данa, а на њему су поред
представника Републике Србије узели учешће и
представници завода из следећих земаља: Шпаније,
Француске, Пољске, Словачке, Чешке Републике,
Естоније, Румуније, Грчке, Мађарске, Хрватске,
Турске, Туниса и Марока, односно укупно 23
учесника.
Семинар је започео краћим поздравним
говором господина Нилса Стевнсборга (Niels
Stevnsborg), који је дао краћи преглед активности
Европске патентне академије, а посебно њених
програма намењеним обуци патентних испитивача из
земаља чланица Европске патентне организације.
Поред тога, он је посебно истакао улогу Европског
завода за патенте као органа за претраживање и
испитивање међународних пријава према Уговору о
сарадњи у области патената (ПЦТ).
Након уводне, уследила је заједничка
презентација г-дина Ђузепеа Фјоранија (Giuseppe
Fiorani), патентног испитивача у области лифтова и
дизалица и г-дина Георга Волфбауера (Georg
Wolfbauer), патентног испитивача у области
органских полупроводника, под називом „Довољна
откривеност“ (Sufficiencу of disclosure), а која је за
тему имала анализу и тумачење садржине чланова
83. и 84. Конвенције о европском патенту (КЕП).
Они су истакли суштинску разлику између ова два
члана КЕП, јер се члан 83. односи на јасноћу
техничког откривања проналаска у пријави, што
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значи да проналазак мора да буде откривен у пријави
на довољно јасан и потпун начин тако да га стручњак
из одговарајуће области може извести, док се члан
84. односи на јасноћу патентних захтева, који осим
тога морају бити концизни и подржани описом
проналаска.
Наглашено је да је патентни захтев јасан онда
када омогућава стручњаку из одговарајуће области
да оцени да ли је одређени производ или поступак
обухваћен патентним захтевом. Из овог разлога, пре
свега мора бити једнозначно утврђена категорија
којој припада сваки од патентних захтева (производ
или поступак). Поред тога, независни захтеви морају
да садрже све битне карактеристике проналаска.
Даље, патентни захтеви морају бити јасни, морају
бити
без
противречности,
односно
контрадикторности и морају бити подржани описом.
Јасноћа патентних захтева не може да буде
разлог за опозицију или за поништај патента, па из
тог разлога патентни испитивач мора нарочито да
обрати пажњу на њихову јасноћу. Из истог разлога и
подносилац патентне пријаве мора нарочито да
обрати пажњу на овај услов већ у раној фази
испитивања док недостаци још увек могу бити
отклоњени. Када је реч о могућим недостацима
патентних захтева у погледу јасноће, експлицитно је
наведено неколико група таквих недостатака,
праћених примерима, а које се односе на следеће:





случајеви када је успешно извођење проналаска
у супротности природним законима,
случајеви када је успешно извођење проналаска
резултат случајности или ако захтева опсежан
истраживачки програм (одлуке Жалбеног већа
Т435/91, Т1063/06),
случајеви недовољног откривања проналаска у
целини, тако да стручњак из одговарајуће
области не само да не може изврсти проналазак,
већ га чак не може ни разумети (видети пример
са доње слике):
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случајеви када у патентним захтевима недостаје
једна или више битних карактеристика.
Уколико су једна или више битних
карактеристика које недостају у патентним
захтевима садржане у опису проналаска (или
другим деловима пријаве, као што је нацрт, док
апстракт и приоритетни документи нису
релевантни
за
утврђивање
довољне
откривености проналаска - одлука Жалбеног
већа Т14/83), онда је овај недостатак могуће
отклонити у току испитивања; у супротном овај
недостатак није могуће отклонити,
случајеви када је проналазак у патентним
захтевима дефинисан коришћењем неког
непознатог параметра, који стручњак из
одговарајуће области на основу свог знања не
може да одреди,
случајеви када постоји сумња да проналазак
није могуће извести у оквиру целог
дефинисаног опсега вредности неког параметра
(одлука Жалбеног већа Т0541/09),
случајеви
такозваних
„спекулативних
патентних захтева“, то јест захтева када је
проналазак дефинисан не својим техничким
карактеристикама, већ резултатима који треба
да буду остварени проналаском (одлука
Жалбеног већа Т0815/07).

У пракси ЕПО посебна пажња се посвећује
употреби израза који имају стандардизована
значења. Типичан пример за то представља употреба
израза „садржати“ (comprise) у односу на израз
„састојати се од“ (consist of). Наиме, када је у
ЗИС / RS / IPO

патентном
захтеву
наведено
да
се
неки
производ/поступак састоји од делова/корака А, Б и В,
онда то значи да се он састоји искључиво од тих
делова/корака, за разлику од случаја када је наведено
да садржи те делове/кораке, јер се у том случају
сматра да поред поменутих делова/корака, тај
производ/поступак може укључивати још један или
више других делова/корака.
Поред наведених, размотрено је и питање
такозваних опционих карактеристика које као такве
немају лимитирајући ефекат, као што су на пример,
„првенствено“ (preferably), „на пример” (for
example), „као што је“ (such as), „прецизније” (more
particularly) и сличне. Такође је било речи и о
такозваним релативним терминима, који не
дефинишу јасно предмет заштите, као што су, на
пример, танко, дебело, високо, широко, мало, велико
и слични. Изузетак представљају термини са опште
познатим значењима у одређеном контексту, као што
је, на пример, израз „висока фреквенција“.
После
уводних
презентација,
учесници
семинара су подељени у две групе које су радиле на
конкретним примерима – групу за област
инжењерства (машинство, електротехника, општа
техника и слично) и групу за област која не припада
инжењерству (хемија, биотехнологија, генетско
инжењерство и слично).
Други дан овог семинара је био посвећен
јединству проналаска. Јединство проналаска је
неопходан услов да би се једном патентном пријавом
штитила два или више проналазака. Уколико не
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постоји јединство проналаска, онда се једном
пријавом може штитити само један проналазак, док
се за остале проналаске садржане у првобитној
пријави могу поднети издвојене пријаве, уколико
подносилац то жели.
Наведено је да су у принципу допуштени
независни захтеви у различитим категоријама
(производ или поступак), при чему је број
независних захтева генерално ограничен на један
независни захтев у свакој категорији. Међутим,
европска пријава патента може садржати више од
једног независног захтева из исте категорије
(производ, поступак, уређај или примена) ако
предмет пријаве представља нека од следећих
комбинација:




више међусобно повезаних уређаја,
различите примене производа или уређаја,
варијантна решења дефинисаног проблема у
случајевима када није могуће обухватити ова
варијантна решења само једним захтевом
(правило 43(2) КЕП).

У оквиру презентација и пратећих примера су
разматрана два еквивалентна приступа одређивању
јединства. Први од њих је познат под називом
„јединствена проналазачка замисао“ (Single General
Inventive Concept, скр. SGIC), док је други познат као
„посебне
техничке
карактеристике“
(Special
Technical Features, скр. STF). Затим је уследио
законски осврт на јединство проналаска (члан 82
КЕП), те приказ праксе ЕПО при процени постојања
јединства проналаска у пријави, при чему је
истакнуто да недостатак јединства није основ за
опозицију, сходно члану 100. КЕП. Неколико
примера су заједнички размотрили сви учесници
овог семинара, да би се затим поново поделили у
исте групе као и претходног дана семинара.
Трећи, последњи дан овог семинара, који је
према програму трајао само пре подне, био је
посвећен разматрању примера који је припремила др
Снежана Шарбох, а који се односио на једну
објављену националну пријаву патента у току чијег
испитивања је уочен и недостатак јасноће, и
јединства проналаска. После дискусије везане за овај
пример, предавачи су укратко резимирали принципе
испитивања јасноће и јединства на којима је базиран
рад испитивача у Европском заводу за патенте.
За време семинара, учесници семинара су
имали прилику да се међусобно боље упознају и
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размене искуства у свом раду, а сви учесници
семинара су добили одговарајуће материјале и у
штампаном, и у електронском облику, као и
примерке Конвенције о европском патенту и Збирку
одлука Жалбеног већа (Case Law of the Board of
Appeal).
Други од наведених семинара, са ознаком
OS15-2017, под називом „Novelty and Inventive Step
(Advanced level)“, односно „Новост и инвентивни
ниво (напредни ниво)“, одвијао се у периоду од 22.
до 24. марта. и трајао је два и по данa, а на њему су
поред представника Републике Србије узели учешће
и представници завода из следећих земаља: Шпаније,
Француске, Пољске, Словачке, Чешке Републике,
Естоније, Румуније, Грчке, Мађарске, Хрватске,
Турске, Тајвана и Марока, односно укупно 27
учесника.
Семинар је започео краћим поздравним
говором господина Антоана Ретија (Antoine Réty),
који је дао краћи преглед активности Европске
патентне академије, а посебно њених програма
намењеним обуци патентних испитивача из земаља
чланица Европске патентне организације, као и улоге
Европског завода за патенте као органа за
претраживање и испитивање међународних пријава
према Уговору о сарадњи у области патената (ПЦТ).
Након
увода,
уследила
је
заједничка
презентација г-дина Тимура Албајрака (Timur
Albayrak), патентног испитивача у области
фармације и секундарне медицинске примене и
Харалда Гундлаха (Harald Gundlach), патентног
испитивача у области приказивања информација, под
називом „Новост“ (Novelty). У оквиру ове
презентације, детаљније је објашњен концепт
новости, који је дефинисан у чланом 54(1) КЕП, по
коме се проналазак сматра новим уколико није део
стања технике, а у вези са чланом 52(1) КЕП, који
дефинише услове патентибилности проналазака који
су предмет европских пријава патената, док је стање
технике, које представља све што је било доступно
јавности пре датума подношења европске пријаве
патента, дефинисано у члану 54(2) КЕП (видети
доњу слику), при чему откривање може бити
извршено писменим или усменим описом (у току
разговора, предавања или преко радија, телевизије
или опреме за репродукцију звука), употребом или
на било који други начин (укључујући и Интернет;
видети доњу слику).
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При томе је наглашено да израз „све“
подразумева заиста „све“, с тим што да постоје два
посебна типа откривања која се не узимају у обзир
при оспоравању новости. Прво је тзв. откривање које
стручњаку из одговарајуће области не омогућава
извођење проналаска, због чега се не може
користити приликом оцене новости. Друга врста
откривања које се не узима у разматрање, уколико се
догодила 6 месеци пре датума подношења пријаве, је
откривање које је настало као резултат злоупотребе
или излагања на међународној изложби. Са друге
стране, израз „доступно јавности“ значи да се ради о
свакој информацији којој је могао приступити
припадник јавности без обавезе чувања тајности. Као
илустрација наведена је одлука Жалбеног већа
Т398/90 према којој се проналазак - предгрејач за
гориво (fuel preheater), који је пре подношења био
инсталиран у мотор брода и на тај начин постао
доступан члановима посаде сматра доступним
јавности, односно сама чињеница да је проналазак
продат и инсталиран га чини доступним јавности.
Даље је појашњено да се под јавношћу може
сматрати и једна једина особа која има приступ
информацији, при чему та особа мора бити
ослобођена обавезе да је чува у тајности. Такође је
разјашњено да и предавање мањем броју људи (при
чему под предавањем се подразумева, на пример, и
одбрана докторске дисертације, док мањи број људи
може бити и само један), када не постоји постојања
обавезе чувања информације у тајности, доводи до
губитка новости.
За разлику од претходног, као пример
документа који се не сматра доступним јавности
наведен је случај документа достављеног путем
електронске поште. Чињеница да је електронска
ЗИС / RS / IPO

пошта пренета путем Интернета (пре датума
подношења пријаве) није довољна да би се
закључило да је његов садржај био доступан
јавности, јер је електронска пошта доступна само
примаоцима који су власници одговарајућих и-мејл
адреса.
Да би омогућио стандардизацију процеса
испитивања новости, ЕПО је утврдио низ правила
која се односе на утврђивање датума доступности
јавности:




откривање на Интернету се сматра доступним
јавности чак и уколико се до информације
долази преко шифре или уплате, све док не
постоји обавеза чувања тајности,
терет доказивања датума доступности јавности
је на испитивачу, при чему се користи
стандардна процена да ли је вероватније да је
неки документ објављен или није објављен.

Степен поузданости извора на интернету није
исти. У поуздане изворе спадају технички часописи
на интернету, новине, странице академских
институција. Документа са тзв. временским печатом
(блогови, wiki странице и сл.) се сматрају поузданим
у одсуству супротних показатеља. Документа без
датума се процењују појединачно, при чему су од
велике користи архивски сервиси (www.archive.оrg).
Када се испитује новост проналаска, онда се
примењује такозвани фотографски приступ. То значи
да није дозвољено комбиновати карактеристике из
различитих докумената, нити разматрати техничке
еквиваленте. Поред тога, испитивач треба да
пажљиво размотри и имплицитне карактеристике,
то јест карактеристике које нису директно поменуте
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у документу из стања технике, али су просечном
стручњаку јасне у смислу да их може извести на
основу документа, као и да води рачуна када су у
питању такозване унутрашње карактеристике, то
јест карактеристике које се не могу идентификовати
спољашњим испитивањем, већ само даљом
анализом, као што је случај код хемијских
композиција или унутрашње структуре производа
или уређаја. Ове карактеристике се сматрају
откривеним, без обзира на то да ли постоје или не
постоје одређени разлози за анализу објекта. За
разлику од
овога,
постоје и спољашње
карактеристике, а то су оне карактеристике које се
могу открити само када је производ изложен посебно
изабраним условима и које зависе од таквог
намерног избора. Овакве карактеристике се не
смарају доступним јавности.
При испитивању новости проналаска могу се
појавити и посебне ситуације, као што су следеће:







а)
б)
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примена
техничких
еквивалената
при
испитивању новости није дозвољена, већ
коришћење докумената из стања технике треба
да обухвати само оно што је у њима јасно и
недвосмислено откривено, будући да се сматра
да су технички еквивалентни елементи питање
које је релевантно за процену инвентивног
нивоа проналаска, а не његове новости.
откривање на нацрту, што се односи на димензије
добијене мерењем са нацрта, а за које се сматра да
нису део откривања у стању технике.
комбиновање различитих докумената из стања
технике,
генерално
посматрано,
није
дозвољено. Ипак, под одређеним условима ово
може бити дозвољено, као, на пример, када
постоји експлицитно међусобно позивање
једног документа у односу на други (на пример,
када се у документу из стања технике помиње
одређени тип бицикла, при чему се он позива се
на други документ који садржи техничке
детаље тог типа бицикла).
проналазак избора се односи на односи избор
одређеног елемента/параметра из ограниченог
подскупа
елемената/параметара
или
подскупа/подопсега који се налази у оквиру
већег скупа/подопсега. Мада се оваква
ситуација може појавити у свим областима
технике, најчешће се среће у области хемије. У
том случају изабрани подскуп/подопсег се
сматра новим ако су истовремено задовољени
следећи критеријуми:
тај подскуп/подопсег је ужи у поређењу са
познатим подскупом/ подопсегом,
тај подскуп/подопсег је довољно удаљен од
свјих крајњих вредности и

в)

тај
подскуп/подопсег
не
представља
произвољан узорак узет из стања технике.

Међутим, предавачи су напоменули да у овој
области постоје различите одлуке Жалбеног већа,
што отежава дефинисање праксе у раду испитивача.


новост употребе, која је повезана са чињеницом
да је прва употреба обично одређена настанком
производа и због тога је нова. Друга или
наредне употребе производа такође могу бити
нове, али под условом да су исте засноване на
техничком ефекту.

После
уводних
презентација,
учесници
семинара су подељени у две групе које су радиле на
конкретним примерима – групу за област
инжењерства (машинство, електротехника, општа
техника и слично) и групу за област која не припада
инжењерству (хемија, биотехнологија, генетско
инжењерство и слично).
Другог дана семинара, пре подне, настављене
су вежбе на тему новости, док је у поподневном делу
семинара одржано предавање на тему инвентивног
нивоа. Концепт инвентивног нивоа дефинисан је чл.
56. КЕП-а, по коме проналазак има инвентивни ниво
ако за стручњака из одређене области не произилази
на очигледан начин из стања технике. У оквиру овог
дела семинара дефинисани су појмови „просечни
стручњак“ и „очигледно“.
Просечан стручњак је свестан општег знања у
одређеној области на одређени дан и има приступ
целокупном стању технике. Ова особа има нормални
капацитет за рутински рад, али нема инвентивне
вештине („да ли да урадим ово или оно“).
Што се тиче одређивања очигледности проналаска,
истакнуто је да се у ЕПО користи приступ „проблемрешење“ (Problem-Solution Approach, скр. PSA). Реч је
поступку који на објективан начин структурно разматра
питање инвентивности. Овакав приступ је развијен од
стране Жалбеног већа и подразумева одређивање
најближег стања технике, при чему то најчешће
представља документ са највећим бројем истих
техничких карактеристика, после чега следи одређивање
објективног техничког проблема који се решава, а који
није увек исти као субјективни који је наведен у пријави,
док се на крају разматра да ли би предметни проналазак,
полазећи од најближег стања технике и објективног
техничког проблема, био очигледан стручњаку из
одговарајуће области.
Поред тога, учесницима је скренута пажња на
индикаторе који се користе при процени
инвентивног нивоа, при чему у Методологији
постоји листа негативних и позитивних индикатора
инвентивног нивоа.
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Негативни индикатори су индикатори које се
најчешће користе испитивачи како би доказали да је
проналазак очигледан. Неки од негативних
индикатора су комбинација познатих састојака,
једноставна екстраполација из познатих чињеница,
избор величине, облика или пропорција, замена
материјала, примена техника познатих per se,
коришћење познатих техничких еквивалената, избор
између ограниченог броја познатих могућности без
остваривања неочекиваног техничког ефекта.
Позитивни индикатори су индикатори које
обично користе подносиоци пријаве користе како би
доказали да проналазак није очигледан, а могу бити
засновани на техничком, комерцијалном или неком
другом разматрању. Неки од позитивних индикатора
су превазилажење техничких предрасуда, нова
примена познатих уређаја, неочекивани технички
ефекат, професионално признање, комерцијални
успех, решавање техничког проблема који други
нису могли да реше, промашаји других и пионирски
проналасци.
После презентација посвећених испитивању
инвентивног нивоа, учесници семинара су поново
били подељени у две претходно поменуте групе које
су радиле на конкретним примерима, за које су
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одабрани компликованији
Жалбеног већа.

случајеви

из

праксе

Семинар је окончан резимирањем принципа
испитивања новости и инвентивног нивоа, За време
трајања семинара је вођена интересантна дискусија,
при чему су мишљења учесника често била
супротстављена, док су и сами предавачи истакли да
се не слажу у свим случајевима са одлукама
Жалбеног већа. У сваком случају, ово је допринело
размени искустава у раду на пријавама са сличном
проблематиком,
као
и
бољем
међусобном
упознавању колега испитивача из различитих
земаља.
На крају сваког семинара учесници су били
анкетирани, а затим су им били додељени
одговарајући сертификати о похађању семинара.
Заједнички став учесника на оба семинара је био да
је два и по дана, колико је било предвиђено да траје
сваки од ова два семинара, сувише кратак временски
период и да би у будућности сваки од семинара
требао да траје дуже како би могао да буде
обухваћен већи број примера из праксе.
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48. САСТАНАК КОМИТЕТА ЗА ПАТЕНТНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ
ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Минхен, 27. до 28. април 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
Александра Михаиловић, шеф Одсека за правна питања патента
Јелена Томић Кесер, начелник Одељења за хемију и хемијску технологију
У периоду од 27. до 28. априла 2017. године
одржано је 48. заседање Комитета за патентно право
у Европском патентном заводу (у даљем тексту:
ЕПЗ) у Минхену. Састанку је председавао господин
Sean Dennehey, а присуствовали су представници
држава чланица Европске патентне организације (у
даљем тексту: ЕПО), представници Европске
патентне
организације,
као
и
посматрачи:
представници
Европске
Комисије,
Светске
организације за интелектуалну својину, Института
професионалних заступника пред Европским
заводом за патенте и Business Europe.
Републику Србију представљале су Јелена
Томић Кесер, начелник Одељења за хемију и
хемијску технологију и Александра Михаиловић,
шеф Одсека за правна питања патената.
На почетку састанка предложен је следећи
дневни ред:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Усвајање дневног реда (документ CA/PL 1/17);
Усвајање записника са 46. и 47. заседања
Комитета за патентно право;
Патентибилност проналазака чији су предмет
заштите биљке и животиње у складу са
Конвенцијом о европском патенту (документ
CA/PL 4/17);
Измена правила 32. и 33. Правилника о
спровођењу Конвенције о европском патенту
(документ CA/PL 5/17);
Представљање одговора на Упитник о
преварним таксама (документ CA/PL 3/17+ Add
1.e)
Хармонизација патентног права – новине и
наредни кораци;
Разно.

Комитет је једногласно усвојио дневни ред, као
и записник са 46. и 47. заседања Комитета.
Поводом
расправе
о
патентибилности
производа добијених битно биолошким поступком
(тачка 3. дневног реда) председавајући је обавестио
присутне делегације да су у вези наведене теме
достављена мишљења од стране „Business Europe“,
Института
професионалних
заступника
пред
Европским заводом за патенте и организације „No
patents on seeds“.
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Представник ЕПО је присутним делегацијама
представио документ CA/PL 4/17 који је припремио
секретаријат Комитета за патентно право. У
наведеном документу представљена су могућа
решења измене законодавства и праксе пред ЕПЗ у
вези патентибилности проналазака чији су предмет
заштите биљке и животиње. У закључку од 3.
новембра 2016. године, а у вези члана 4) Директиве
98/44/ЕК о заштити биотехнолошких проналазака,
Европска комисија је заузела став да је намера
законодавца била да се искључе од патентибилности
производи (биљке и животиње или делови биљака и
животиња) који су добијени битно биолошким
поступком. На 47. заседању Комитета за патентно
право донета је одлука да Европски патентни завод
анализира ефекте мишљења Европске комисије на
законодавни оквир и праксу коју примењује ЕПЗ и
да предложи могућа решења, укључујући измене
Правилника за спровођење Конвенције о европском
патенту (у даљем тексту: Правилник).
На основу свега наведеног ЕПЗ је предложио
четири могућа решења, и то:
1)
2)
3)
4)

Настављање праксе у испитивању патената
засноване на тумачењу члана 53(б) КЕП,
установљене одлукама G 2/12 и G 2/13;
Измена Конвенције о европском патенту (члан
53 (б));
Измена Правилника (правило 27. и 28.) и
Промена
праксе
засноване
на
Административним упутствима на основу
члана 10 (2)(а) КЕП.

Након представљања наведеног документа
председавајући је позвао присутне делегације да
изнесу коментаре. Већина присутних делегација
истакла је да опција 1) није решење, те да решавање
питања патентибилности биљака и животиња треба
унети у правни оквир. Већина присутних делегација
је подржала опцију 3) односно предложену измену
Правилника. Као образложење, делегације које су
узимале реч истакле су разлог правне сигурности као
и брзине доношења одлуке. Наиме, опција 2) која би
такође задовољила услов правне сигурности била је
неприхватљива
због
прописаног
дуготрајног
поступка за измену Конвенције о европском патенту
(у даљем тексту: КЕП), а имајући у виду да је разлог
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ефикасности и потреба за решавањем овог питања
важна у доношењу одлуке.
Представници Немачке и Аустрије нагласили
су да је национално законодавство ових земаља
измењено на исти начин како је предложено у
документу CA/PL4/17 (опција 3), док су поједине
делегације изнеле да је поступак за измену
националног законодавства покренут, те да се до
краја године очекује усвајање ових измена.
Председавајући
је
обавестио
присутне
делегације да је за измену Правилника на заседању
Административног савета ЕПО потребна потребна
подршка тричетвртине држава чланица, те да се из
излагања присутних делегација може закључити да
је опцију 3) подржао довољан број делегација. Даље
је изнео да би усвајањем опције 3) неизбежно дошло
до промене Административних упутстава (Guidelines
for Examination in the European Patent Office) али да је
из процедуралних разлога ова промена могућа тек од
2018. године. Председавајући је позвао присутне
делегације да се изјасне о томе да ли су сагласне са
предлогом ЕПЗ за текст измењених правила 27. и 28.
Правилника. Представник Уједињеног краљевства је
поставио питање ЕПЗ да објасни разлоге за
предлагање формулације правила 28, односно
разлоге за додавање речи „искључиво“ (exclusively) у
правило 28. Представник ЕПЗ је образложио и изнео
следећа три разлога:
-

на исти начин су измењена национална
законодавства (нпр. немачко),
зато што овакво тумачење произлази из одлука
G 2/12 и G 2/13 и
зато што оваква формулација представља
ограничење у односу на поступак са техничким
доприносом.

Поједине делегације изразиле су вољу да се још
мало размисли о формулацији правила 28, те је
представник Швајцарске изнео да би, ако су остале
делегације сагласне, могао да достави предлог нове
формулације правила 28. Комитет је једногласно
усвојио предлог представника Швајцарске, те је
документ достављен присутним делегацијама на
разматрање. Међутим, другог дана састанка усвојен
је предлог ЕПЗ за измену правила 27. и 28. са
формулацијом предложеном у документу CA/PL4/17
(опција 3). Предложено је да текст из документа
представника
Швајцарске
буде
део
Административних упутства и објашњења за
примену правила 28.
Комитет је усвојио предлог ЕПЗ из документа
CA/PL4/17 (опција 3) за измену правила 27. и 28.
Правилника, те је дао препоруку Административном
савету да усвоји измену правила тако да гласе:
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Правило 27. (б)
„(б) без обзира на правило 28. став 2, биљке или
животиње, ако техничка изводљивост проналаска
није ограничена на појединачну биљну или
животињску сорту.“
Правило 28. (2)
„2) у складу са чланом 53 (б), европски патенти
не признају се за биљке или животиње добијене
искључиво битно биолошким поступком“
Тачка 4. дневног реда, представљена у
документу CA/PL 5/17, којом је предложена измена
правила 32. и 33. Правилника, једногласно је
усвојена и предложено је усвајање ових измена на
заседању Административног савета.
Измене ће
ступити на снагу 1. октобра 2017. године. Нови
систем омогућава издавање узорка биолошког
материјала депонованог у сврху патентирања сваком
стручњаку који испуњава услове сходно измењеним
правилима 32. и 33. Правилника. На овај начин се
постиже унапређење доступности депонованог
биолошког материјала, као и усклађивања са чланом
13(2)
Директиве
98/44/ЕК
о
заштити
биотехнолошких проналазака.
Наиме, правило 32. Правилника се мења тако
што се у тачки (1) реч „стручњак“ замењује речима
„независни стручњак“, а тачка (2) се у потпуности
замењује следећим текстом: „свако лице може бити
номиновано као стручњак, под условом да испуњава
захтеве и обавезе прописане од стране председника
Европског патентног завода“. Овим изменама се
укида Листа стручњака, проглашена 1981. године од
стране председника ЕПЗ, имајући у виду
ограничавајућу и недовољно динамичну природу те
листе која не прати брзи технолошки прогрес у
области биотехнологије. Листа је до сада мењана
само два пута: 1985. и 1990. године. У складу са
укидањем ове листе, уводи се нови систем према
коме номинација стручњака мора бити праћена
изјавом да он предузима све потребно како би
испунио услове прописане од стране председника
ЕПЗ и да нема сазнања о околностима које могу
довести до оправдане сумње у његову независност
или које могу на било који начин бити у сукобу са
његовом улогом стручњака. Тиме се ЕПЗ ослобађа
обавезе да процењује подобност и независност
номинованог
стручњака,
чиме
се
постиже
усклађеност
са
правилом
11.3(а)(iii)
Будимпештанског споразума. Додатно, овим се
постиже и обезбеђење да подносилац захтева за
издавање узорка депонованог биолошког материјала
неће учинити наведени узорак доступним трећој
страни или га користити у друге сврхе осим
експерименталних, до тренутка када је патентна
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пријава одбијена или повучена или европски патент
истекне, осим ако носилац права не одступи од
таквог обезбеђења.
У складу са иземнама правила 32(2), мења се и
правило 33(6) Правилника тако да ЕПЗ, у односу на
досадашњу одредбу по којој је у обавези да
објављује и листу стручњака и листу депозитних
установа, има да објављује само листу депозитних
установа. Услед брисања дела „и стручњака“,
правило 33(6) Правилника ће гласити: „Европски
патентни завод ће објавити у свом службеном
гласилу листу депозитних установа признатих у
сврху правила 31, 33. и 34.“.
У оквиру тачке 5. је приказан проблем са којим
се ЕПО, као и национални заводи суочавају у вези
преварних, тј. лажних позива за плаћање такси.
Председавајући је захвалио присутним делегацијама
на достављању одговора на Упитник у вези
преварних такси. Даље је указао на значај проблема
преварних такси на међународном, регионалном и
националном нивоу и подржао сарадњу по овом
питању. Делегације које су узимале реч сложиле су
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се са председавајућим Комитета али нису
предложене даље активности Комитета за патентно
право по питању преварних такси, већ је указано да
ће се државе чланице прикључити већ постојећим
активностима на овом пољу, нарочито у Светској
организацији за интелектуалну својину.
У оквиру тачке 6. Хармонизација патентног
права, ЕПЗ је одржао презентацију у којој је
представљена сарадња у протеклих 6 месеци на пољу
хармонизације. Такође, најављени су будући
састанци групе Б+ са циљем унапређења
хармонизације патентног права. Поједине државе
чланице указале су да је улога индустрије приликом
хармонизације патентног права веома значајна, те је
предложено да се што више сарађује са корисницима
патентног система.
На крају састанка, председавајући је изнео
закључке и захвалио присутним делегацијама на
подршци и успешној сарадњи.
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
5. ГОДИШЊИ СКУП “COMMUNICATION CORRESPONDENT’ NETWORK (CoCoNet)”
Хаг, 11. и 12. мај 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
др Никола Радовановић, саветник Центар за едукацију и информисање
У аудиторијуму Европског завода за патенте у
Хагу, у Холандији, од 11. до 12. маја је одржан пети
годишњи
скуп
мреже
кореспондената
у
комуникацији
„Communication
Correspondents’
Network (CoCoNet)“, на коме сам учествовао као
представник Завода за интелектуалну својину
Србије. Скуп је организован од стране Европског
завода за патенте и Европског завода за
интелектуалну својину.
Први дан скупа започет је упознавањем са
новим публикацијама које је објавио Европски завод
за патенте у сарадњи са Европским заводом за
интелектуалну својину. Фокус је, пре свега, био на
публикацији о економским перформансама Европске
уније у индустријским гранама са интензивним
коришћењем интелектуалне својине, као и на
званичним саопштењима о сузбијању кривотворења
у појединим индустријским гранама уз релевантне
резултате. Потом се прешло на сегмент о креирању
ефикасних кампања. Уследила су предавања о
структурирању кампања, тумачењу циља кампање,
креирању основних порука које кампања може да
носи, идентификацији задатака који воде до
основног циља и избору начина на које се кампања
води. Притом су дати бројни примери из праксе који
су довели до успешних резултата. Након програма
првог дана уследила је једночасовна посета
знаменитостима града Хага.
Другог дана предавања су држали експерти
организације CIPR из Велике Британије, који се баве
питањима комуникација. Теме су биле разумевање
концепта стејкхолдера, управљање односима са
стејкхолдерима, анализа и оцењивање комуникације
са стејкхолдерима, као и рад са базама података.
Након завршетка формалног дела било је речи о
наредним окупљањима CoCoNet мреже. Будући да је
у текућој години планирано још један скуп мреже
кореспондената у октобру месецу, разматрано је
интересовање учесника за домаћинством таквог
догађаја. Учесници састанка ће бити благовремено
обавештени о потребним корацима за пријављивање
за учешће на наредним састанцима, како би се
наставило са унапређењем система комуникације
завода за интелектуалну својину и екстерних страна.
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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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