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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   

  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 (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

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) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) 
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 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01N 25/02 (2006.01)

 A01N 25/22 (2006.01)

 A01N 25/30 (2006.01)

 A01N 59/02 (2006.01)

 A01P 7/04 (2006.01) 

(11) 2016/0723 А1 

(21) P-2016/0723 (22) 30.08.2016. 

(54) SASTAVI I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA 

UNIŠTAVANJE KOMARACA 

(71) ADŽIĆ, Miroljub dr, Ljubimira Stojanovića 24, 

11000 Beograd, RS 

(72) ADŽIĆ, Miroljub dr, Ljubimira Stojanovića 24, 

11000 Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Mića, dr, 

Gračanička 7, 11000 Beograd, RS; ADŽIĆ, Vuk, 

Bulevar Mihajla Pupina 99, 11000 Beograd, RS 

(57) Овај проналазак представља ново неоткривено 

средство за сузбијање и уништавање инсеката 

онемогућавањем њиховог летења и рада трахеалног 

система. Овај проналазак делује тако што се у 

облику распршене течности (спреја) доводи у 

физички контакт са инсектом. Метод деловања се 

заснива на формирању танког течног слоја на 

површини инсекта чиме се спречава кретање 

инсеката и физичком деловању површинских сила 

течности на органе кретања и трахеални систем 

инсекта чиме се спречава кретање инсеката и 

дисање, односно, остварује се летално дејство. 

У састав предметног проналаска улази 5-20% масе 

анјонских сурфактаната; до 10% нејонских 

сурфактаната; 10-20% етанола; до 5% глицерола; 

вода. Опционо могуће је укључити и друге 

компоненте. 

 

(54) MOSQUITO PEST CONTROL COMPOSITIONS 

AND USAGE 

 

(57) This invention represents a newly undiscovered 

means for suppressing and destroying insects by 

preventing their flight and the operation of the tracheal 

system. The present invention acts in such a way that in 

the form of a dispersed liquid (spray) it is brought into 

physical contact with an insect. The method of action is 

based on the formation of a thin liquid layer on the 

surface of the insect which prevents the insect movement 

and physical activity of the surface forces of the fluid on 

the movement organs and the insect tracheal system 

which prevents the insect and breathing movement, that 

is, the lethal effect is achieved. The composition of the 

present invention enters 5-20% by weight of anionic 

surfactants; up to 10% of non-ionic surfactants; 10-20% 

ethanol; to 5% glycerol; water. It is also possible to 

include other components.  

(51)  A61K 8/92 (2008.04)

 A61K 9/06 (2006.01)

 A61K 36/28 (2006.01)

 A61K 36/63 (2006.01) 

(11) 2017/1295 А2 

(21) P-2017/1295 (22) 14.12.2017. 

(54) MEŠAVINA BILJNIH ULJA U OBLIKU 

KREME 

(71) IVANOVIĆ, Dragica, Vidikovački venac 14a, 

11090 Beograd, RS 

(72) IVANOVIĆ, Dragica, Vidikovački venac 14a, 

11090 Beograd, RS 

(57) Мешавина биљних уља и пчелињих производа за 

лечење многих кожних обољења и промена на кожи, је 

крема која се састоји од биљних  уља и пчелињих 

производа, тј. прополиса у природном облику и 

пчелињег воска термички обрађеног и стерилног 

методом 2  и произведеног хладним ваљањем. 

Употреба : крема се наноси на чисту кожу, два до три 

пута у танком слоју, колико кожа може да упије. 

 

(54) MIXTURE OF VEGETABLE OILS IN THE 

FORM OF CREAM 

 

(57) A mixture of vegetable oils and bee products for the 

treatment of many skin disorders and changes in the skin is 

a cream composed of vegetable oils and bee products, i.e. 

propolis in natural form and bee wax thermally treated and 

sterile method 2 and produced by cold rolling. Usage: the 

cream is applied to clean skin, two to three times in a thin 

layer, how much the skin can absorb. 
 

(51)  C09B 29/42 (2006.01)

 C07D 213/90 (2006.01)

 C09B 29/00 (2006.01)

 C09B 29/01 (2006.01)

 C09B 29/06 (2006.01)

 C09B 29/34 (2006.01)

 C09B 29/36 (2006.01) 

(11) 2016/0746 А1 

(21) P-2016/0746 (22) 07.09.2016. 

(54) NOVE AZO BOJE IZ 3-AMIDO-4-HIDROKSI-

4-METIL-2-PIRIDONA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS 

(72) MIJIN, Dušan, Ustanička 114/21, 11000 Beograd, 

RS; VELJOVIĆ, Kristina, Dragoslava Srejovića 74L/19, 

11000 Beograd, RS; POROBIĆ, Slavica, Ljube 

Davidovića 9, 11000 Beograd, RS; LAĐAREVIĆ, 

Jelena, Studentska 11/8, 11070 Novi Beograd, RS; 

BOŽIĆ, Bojan, Ismeta Mujezinovića 9/23, 11070 Novi 

Beograd, RS; UŠĆUMLIĆ, Gordana , Držićeva 5,  

11000 Beograd, RS 
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(57) Sadašnji pronalazak obezbeđuje nove azo boje Formule 

IV dobijene iz 3-amido-6-hidroksi-4-metil-2-piridona 

reakcijom sa diazonijum solima dobijenim iz različitih 4-

supstituisanih anilina: Formula IV pri čemu X predstavlja 4-

brom, 4-hlor, 4-nitro, 4-cijano, 4-karboksi. 

 

 
 

(54) NEW AZO DYES FROM 3-AMIDO-4-

HYDROXY-4-METHYL-2-PYRIDONE 

 

(57) The present invention concerns new azo dyes of 

Formula IV produced from 3-amido-6-hydroxy-4-

methyl-2-pyridone in reacton with diazonium salts 

produced from different 4-substituted anilines: Formula 

IV where X represents 4-bromine, 4-chlorine, 4-nitro, 4-

cyano, 4-carboxy. 
 

(51)  F03D 9/00 (2006.01) (11) 2016/0799 А1 

(21) P-2016/0799 (22) 22.09.2016. 

(54) POSTUPAK GENERISANJA ENERGIJE UZ 

PUTEVE OD OTPORA VAZDUHA NASTALOG 

KRETANJEM VOZILA 

(71) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,  

11000 Beograd, RS 

(72) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,  

11000 Beograd, RS 

(57) Predmetni pronalazak postupka za generisanje energije iz 

obnovljivih izvora energije uz puteve je korišćenje dela kinetičke 

energije vozila koja svojim kretanjem pri brzinama većim od 40 

km/h stvaraju vazdušne talase koji se hvataju vetrogeneratorima 

koji se nalaze uz put i pretvaraju u korisnu mehaničku snagu. 

Predmetni tip vetrogeneratora koji se postavljaju uz sam put 

zavisi od količine prometa saobraćaja i prosečne brzine koja 

vozila ostvaruju predmetnim putem. Predmetni pronalazak se 

odnosi na postupak prikupljanja energije vetra koji je nastao kao 

otpor vazduha od vozila u pokretu gde se set vetrogeneratora 

raspoređuje uz sam profil autoputa ili puta radi pretvaranja vetra 

u korisnu mehaničku snagu. 

  

 
 

(54) THE PROCESS OF GENERATING ENERGY 

ALONG THE ROADS FROM THE AIR RESISTANCE 

ORIGINATING FROM MOVEMENT OF THE VEHICLE 

 

(57) The subject invention of a method for generating 

energy from renewable energy sources along the roads is 

the use of a part of the kinetic energy of a vehicle that, 

by moving at speeds greater than 40 km/h, generates air 

waves that catch up with wind generators along the road 

and turn into useful mechanical force. The type of wind 

turbines that are placed along the road depend on the 

amount of traffic and the average speed of the vehicles. 

The present invention relates to a method of collecting 

wind energy that emerges as an air resistance from a 

vehicle in motion where the set of wind generators is 

distributed along the motorway or road to convert the 

wind into useful mechanical power. 
 

(51)  F03D 9/00 (2006.01)

 F03G 6/00 (2006.01)

 F24J 2/06 (2006.01) 

(11) 2016/0800 А1 

(21) P-2016/0800 (22) 22.09.2016. 

(54) UREĐAJ ZA VEŠTAČKO GENERISANJE VETRA 

I ENERGIJE NAZAVISNO OD SPOLJNIH UTICAJA 

(71) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,  

11000 Beograd, RS 

(72) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,  

11000 Beograd, RS 

(57) Predmetni pronalazak se sastoji od specijalno 

profilisane cevi sa termoizolacijom (1) koja na samom 

usisniku ima kontroler usisa vazduha- klapnu, a koja se 

nalazi neposredno iznad tla i koja je sa gornje strane 

obložena sočivom (2) a unutar reflektujućom folijom ili 

sočivom radi dodatnog povećanja temperature, radi 

ostvarivanja što veće temperaturne razlike. Zatim se na 6 

metara dubine nalazi komora gde je temperatura 

konstantna nevezano za spoljašnju temperaturu, u kojoj 

se nalaze vetrogeneratori (3) na koje prvo nailazi 

veštački generisan vetar, koji ga pretvaraju u korisnu 

mehaničku snagu, zatim nastavlja daljim putem kroz cev 

vertikalno jer topliji vazduh je lakši i ima tendenciju 

kretanja u vis, gde nailazi na set Humdinger vazdušnih 

pojaseva (4) koje rade na principu vibracije. Veštački 

generisan vetar na vrhu cevi izlazi gde se raspršuje u 

okolnu sredinu i započinje novi ciklus cirkulisanja. 
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(54) DEVICE FOR ARTIFICIALY GENERATED 

WIND AND ENERGY INDEPENDENT OF 

EXTERNAL INFLUENCES 

 

(57) The present invention consists of a specially 

profiled pipe with thermal insulation (1) which has an air 

vent valve on the suction unit itself, which is located 

directly above the floor and which is coated on the upper 

side with lens (2) and within the reflecting foil or lens 

for further increase of temperature, achieving as much 

temperature difference as possible. Then, at a depth of 6 

meters, there is a chamber where the temperature is 

constant unrelated to the outside temperature, in which 

the wind generators (3) are first encountered artificially 

generated winds, which turn it into useful mechanical 

force, then proceeds further through the pipe vertically 

because the warmer air is lighter and has a tendency to 

move upwards, where it encounters a Humdinger airbags 

(4) that operate on the principle of vibration. Artificial-

generated wind at the top of the pipe exits where it 

sprays into the surrounding environment and starts a new 

cycle of circulation. 
 

(51)  G06F 1/32 (2006.01)

 H03K 19/00 (2006.01) 
(11) 2016/0787 А1 

(21) P-2016/0787 (22) 20.09.2016. 

(54) METOD ZA MERENJE SNAGE STATIČKOG 

RASIPANJA  NAMENSKE DSP PLATFORME 

(71) RT-RK  D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) KRUNIĆ, Momčilo, Jovana Monasterlije 40,  

21000 Novi Sad, RS; POPOVIĆ, Miroslav, Lasla Gala 

7/14, 21000 Novi Sad, RS; KOVAČEVIĆ, Jelena, dr., 

Radnička 35A, 21000 Novi Sad, RS; ČETIĆ, Nenad, 

Save Kovačevića 13, 21203 Veternik, RS 

(57) Метод за мерење снаге статичког расипања 

наменске DSP платформе, има за новост специфичан 

начин мерења струје цурења, кроз неколико корака. 

Први је корак (100) конфигурисање параметара и 

постављање параметара на наменској DSP платформи, 

након чега следи корак (101) заустављања процесорске 

јединице, и укидање такта свим језгрима и осталим 

периферним компонентама осим процесорској 

јединици. Следи корак (102) мерење снаге при основној 

фреквенцији радног такта f0, а затим и корак (103) 

смањења основне фреквенције радног такта, дељењем 

са фактором (202) умањења d. Након тога је корак (104) 

мерења снаге при смањеној фреквенцији радног такта f, 

и корак (105) израчунавања статичке струје цурења 

CMOS интегрисаног кола, као однос два израза од 

којих је први израз разлика измерене струје при 

смањеној фреквенцији (201) радног такта f помножене 

фактором (202) d, и измерене јачине струје при 

основној фреквенцији (200) радног такта f0, а други 

израз је фактор (202) умањења d умањен за 1 

  

 
 

(54) METHOD FOR MEASURING STATIC 

LEAKAGE POWER OF CUSTOM DSP PLATFORM 

 

(57) Method for measuring static leakage power of 

custom DSP platform has for a novelty specific method 

of measuring leakage current through a few steps. The 

first step (100) of configuration parameters and set the 

parameters on the custom DSP platform, followed by a 

step (101) of stopping the processing unit, and the 

abolition of all clocking cores and other peripheral 

components except the processing unit. Followed by a 

step (102) power measurement in basic frequency 

clocking is f0, and then step (103) of decreasing the 

fundamental frequency clocking, by multiplying by a 

factor of (202) decrease d. After that is step (104) of 

power measurements at decreased frequency f clock 

speed, and a step (105) of calculating the static leakage 

current CMOS integrated circuits, as the ratio of two 

terms of which the first term if differential between 

current measured at decreased frequency (201) clock 

speed f multiplied by the factor (202) d, and the 

measured current intensity in the basic frequency (200) 

f0 clock speed, and the second term is a factor (202) of 

decrease d, decreased by 1. 
 

(51)  H02M 1/12 (2006.01)

 G01R 31/00 (2006.01)

 G01R 31/02 (2006.01) 

(11) 2016/0790 А1 

(21) P-2016/0790 (22) 20.09.2016. 

(54) POSTUPAK ZA DETEKCIJU ASIMETRIJE 

POBUDE TRANSFORMATORA KROZ ANALIZU 

HARMONIJSKOG SADRŽAJA STRUJE 

MAGNEĆENJA 

(71) RT-RK D.O.O, Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) TUCIĆ, Milan, Jeremije Maksimovića 48, 15304 

Petlovača, RS; PJEVALICA, Nebojša, Stevana Petrovića 

Brila 20, 21208 Sremska Kamenica, RS; SUBOTIĆ, 

Miloš, Đure Jakšića 47, 22000 Sremska Mitrovica, RS; 

ŠKOBIĆ, Velibor, Ranka Šipke 95, 78101 Banja Luka, 

BA; TESLIĆ, Nikola, Bulevar Cara Lazara 29, 21000 

Novi Sad, RS 
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(57) Поступак за детекцију асиметрије побуде кроз 

анализу хармоника садржаја струје магнећења има за 

новост фазу (203) у којој се одвија провера да ли 

постоји DC офсет помоћу критеријума који укључује 

прво проверу да ли је амплитуда фреквенцијске 

компоненте сигнала наведених парних хармоника 

изнад предефинисаног прага и уколико јесте тада се 

одвија провера разлике фаза наведених парних 

хармоника и првог хармоника, на начин да уколико 

фазна разлика има вредност - π тада имамо 

позитивну вредност DC офсета, а уколико има 

вредност 0 тада имамо негативну вредност DC 

офсета. Наиме, поступак се фокусира на детекцији 

DC компоненте у 220V мрежи наизменичног напона 

и то на миливолтном нивоу. Проналазак говори о 

томе да се на напон (100) од 220V АС мреже укључи 

сатурабилни реактор (103) врло ниске редне 

отпорности чиме се, уколико у мрежи постоји 

напонски DC офсет добија релативно велика DC 

струја која пролази кроз намотај и помера тзв. мирну 

радну тачку на B-H карактеристици. Тако померена 

B-H карактеристика ствара асиметрију у 

хистерезисној петљи и коначно асиметрична 

хистерезисна петља чини да струја магнећења добија 

значајне парне хармонијске компоненте чија фаза 

нам говори о поларитету офсета (+ или -) док нам 

интензитет суме амплитуда 2., 4., 6., и 8. хармоника 

говоре о интензитету DC офсета. 

  

 
 

(54) A METHOD FOR AN EXCITATION 

ASYMMETRY FOR THE DISTRIBUTION 

TRANSFORMERS VIA HARMONICS ANALYSIS IN 

AC EXCITATION CURRENT WAVEFORM 

 

(57) A method for detecting an excitation asymmetry for 

the distribution transformers via harmonic content 

analysis of magnetizing current has for a novelty the 

phase (203) which checks whether there is DC offset by 

using criteria that includes the first check whether the 

amplitude of the signal frequency components of the 

mentioned even harmonics is above a predefined 

threshold and if so then the method checks the phase 

difference of even harmonics in such a way that if the 

phase difference has a value of 0 then we have a positive 

value of DC offset, but if it has the value π then we have 

a negative value of the DC offset. In effect, the method 

is focused on detection of a DC component in an AC 

220V distribution network and this DC component is 

taking on a mili volt level. The method talks about the 

voltage (100) from 220V AC network, also includes 

saturable reactor (103) that is very low regular resistance 

resulting in a relatively large DC current that passes 

through the coil and moves so quiet setpoint of B-H 

characteristic. So moved BH characteristic creates 

asymmetry in hysteresis loop and finally asymmetric 

hysteresis loop that makes significant gains magnetizing 

current harmonic components whose vapor phase tells 

the offset polarity (+ or -) until we sum the intensity 

amplitude of 2, 4, 6, and 8. harmonics mostly talk about 

the intensity of DC offset. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

 

Промена лиценца 

 

За пријаву патента П-2017/0688 уписана је 

лиценца на PROTECT ENG DOO, Moračko brdo 2, 

Beograd-Umka, RS; 

 

 

Поновно успостављање права 

 

 

ДОЗВОЉАВА СЕ поновно успостављање 

права из пријаве патента број П-2014/0382 од 

18.7.2014. године, подносиоца Младеновић 

Владимира, Курсулина 31/9, 11000 Београд. 

 

 

ДОЗВОЉАВА СЕ поновно успостављање 

права из пријаве патента број П-2017/0316 од 

22.3.2017. године, подносиоца Ћојбашић Милуна, 

ул. Милана Јовановића 57/1, 32000 Чачак. 

 
 

ДОЗВОЉАВА СЕ поновно успостављање 

права из пријаве патента број П-2015/0331 од 

15.5.2015. године, подносиоца Симић Дејана, Јанка 

Катића 12, 11400 Младеновац. 
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POMOĆU KALCIJUM HLORIDA ("S703") 

PREPARATION OF SOY PROTEIN ISOLATE USING 
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(72) GOTO, Tsuyoshi, C/O Nippon Suisan Kaisha Ltd., 

Central Research Laboratory, 32-3 Nanakuni 1-chome, 

Hachioji-shi Tokyo 1920991, JP; SHIMIZU, Kazuya, 

C/O Nippon Suisan Kaisha Ltd., Technology 

Development Center, 32-3 Nanakuni 1-chome, Hachioji-

shi Tokyo 1920991, JP; ITO, Hiromi, C/O Nippon 
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(73) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(72) SCHULZE, Volker, Emil-Czekowski-Str. 5,  
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MELT-EXTRUDED SOLID DISPERSIONS 
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Straße 20, 86663 Asbach-Bäumenheim, DE 

(72) SCHIELE, Erhard, Krebsgarten 7, 86609 

Donauwörth, DE 

(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4, 11160 Beograd 
 

(51)  F41A 21/20 (2006.01)

 C21D 1/25 (2006.01)

 C21D 9/10 (2006.01)

 C22C 38/22 (2006.01) 

(11) 56662 B1 

(21) P-2017/1297 (22) 17.03.2011. 

(30) AT  06.04.2010.  5502010 

(96) 17.03.2011.   11450040.8 

(97) 04.10.2017.   EP2375212 B   2017/40   DE 

(54) CEV ZA VATRENA ORUŽJA 

BARREL FOR FIREARMS 

(73) BÖHLER EDELSTAHL GMBH & CO KG, 

Mariazellerstrasse 25, 8605 Kapfenberg, AT 

(72) CALISKANOGLU, Devrim, Minoritenplatz 4, 

8600 Bruck/Mur, AT; SCHWEIGER, Herbert, 

Scheibsgraben 13, 8661 Wartberg, AT; SILLER, Ingo, 

Neudorferstrasse 55, 8102 Semriach 433, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  F42B 33/02 (2006.01)

 B65B 3/04 (2006.01)

 C06D 3/00 (2006.01) 

(11) 56726 B1 

(21) P-2015/0108 (22) 19.02.2015. 

(43) 31.08.2016. 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK NALIVANJA 

PROJEKTILA BELIM FOSFOROM U 

ZAŠTITNOJ ZONI FOSFOR PENTOKSIDA 

DEVICE AND METHOD FOR FILLING THE 

PROJECT WITH WHITE PHOSPHORUS IN THE 

PROTECTED ZONE OF PHOSPHORUS PENTOXIDE 
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(73) HOLDING KORPORACIJA "KRUŠIK" A.D., 

Vladike Nikolaja 59, 14000 Valjevo, RS 

(72) SAVIĆ, Marinko, Bore Atanackovića 18, 14000 

Valjevo, RS; PETROVIĆ, Veljko, Vojvode Mišića 34, 

14000 Valjevo, RS; MARIČIĆ, Dejan, Naselje 

Oslobodioca Valjeva 32/3, 14000 Valjevo, RS; 

MILOŠEVIĆ, Miško, Bihaćka 15, 14000 Valjevo, RS; 

LUKIĆ, Vladan, Rudnička 13, 14000 Valjevo, RS 

 
 

(51)  G01N 33/28 (2006.01) (11) 56712 B1 

(21) P-2017/1279 (22) 02.08.2007. 

(86) WO 02.08.2007.   PCT/US2007/075081 

(87) WO 05.02.2009.   WO 2009/017505 

(96) 02.08.2007.   07813709.8 

(97) 11.10.2017.   EP2183588 B   2017/41   EN 

(54) DIREKTNA DETEKCIJA MARKERA U 

UGLJOVODONIČNIM TEČNOSTIMA POD 

PRITISKOM 

DIRECT DETECTION OF MARKERS IN 

PRESSURIZED HYDROCARBON FLUIDS 

(73) AUTHENTIX, INC., 4355 Excel Parkway, Suite 

100, Addison, TX 75001, US 

(72) CARR, Paul, 6 Owston Avenye, York, Yorkshire 

YO10 3AJ, GB; EASTWOOD, Ian, Shawclough House, 

Shawclough Road, Lancashire, Rossendale Lancs, 

Lancashire BB4 9JZ, GB; WEBSTER, Iain, Teddys 

Nook, Marine Parade, Cleveland, Saltburn-by-the-Sea, 

Cleveland TS12 1DP, GB 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
 

(51)  G04B 19/10 (2006.01)

 G04B 47/04 (2006.01) 
(11) 56691 B1 

(21) P-2017/1308 (22) 05.08.2014. 

(30) IT  05.08.2013.  MI20131343 

(86) WO 05.08.2014.   PCT/IB2014/063704 

(87) WO 12.02.2015.   WO 2015/019282 

(96) 05.08.2014.   14777825.2 

(97) 04.10.2017.   EP3030937 B   2017/40   EN 

(54) SISTEM ZA PRIČVRŠĆIVANJE DRAGULJA 

ZA BROJČANIK SATA I SAT IZRAĐEN SA 

TAKVIM SISTEMOM ZA PRIČVRŠĆIVANJE 

DRAGULJA 

SYSTEM FOR FASTENING GEMS TO A WATCH 

DIAL AND A WATCH PROVIDED WITH SUCH A 

SYSTEM FOR FASTENING GEMS 

(73) DOLCE & GABBANA S.R.L., Via C. Goldoni, 10, 

20129 Milan, IT 

(72) DOLCE, Domenico, Via Mozart 2, I-20122 Milano, 

IT; GABBANA, Stefano, Via Mozart 2,  

I-20122 Milano, IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 
 

(51)  H01R 43/02 (2006.01)

 B23K 20/10 (2006.01)

 B23K 101/38 (2006.01)

 H01R 4/02 (2006.01)

 H01R 4/20 (2006.01)

 H01R 43/048 (2006.01) 

(11) 56744 B1 

(21) P-2017/1322 (22) 26.11.2010. 

(30) DE  23.12.2009.  102009059307 

(96) 26.11.2010.   15183709.3 

(97) 04.10.2017.   EP2978085 B   2017/40   DE 

(54) POSTUPAK ZA ELEKTRIČNO 

PROVODLJIVO SPAJANJE ŽICA 

METHOD TO ELECTRICAL CONNECTION OF 

WIRES 

(73) SCHUNK SONOSYSTEMS GMBH, Hauptstrasse 

95, 35435 Wettenberg, DE 

(72) KLEESPIESS, Björn, Zum Waldgraben 1, 35641 

Schöffengrund, DE; MOOS, Andreas, Waldstrasse 19, 

35452 Heuchelheim-Kinzenbach, DE; STROH, Dieter, 

Stettiner Strasse 3, 35435 Wettenberg, DE; 

WAGENBACH, Udo, Mohnberg 1, 35418 Buseck, DE; 

WAGNER, Peter, Krofdorfer Strasse 7, 35435 

Wettenberg, DE; ZIESLER, Alexander, Ringstrasse 48, 

63843 Niedernberg, DE 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,  

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/117 (2014.01)

 H04N 19/13 (2014.01)

 H04N 19/136 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/159 (2014.01)

 H04N 19/174 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/186 (2014.01)

 H04N 19/196 (2014.01)

 H04N 19/44 (2014.01)

 H04N 19/82 (2014.01)

 H04N 19/86 (2014.01)

 H04N 19/91 (2014.01) 

(11) 56675 B1 

(21) P-2017/1293 (22) 11.06.2013. 

(30) US  11.06.2012.  201261657967 P 

(86) WO 11.06.2013.   PCT/KR2013/005112 

(87) WO 19.12.2013.   WO 2013/187654 

(96) 11.06.2013.   13804347.6 

(97) 13.12.2017.   EP2854398 B   2017/50   EN 

(54) POSTUPAK KODIRANJA VIDEO ZAPISA 

KOJI DELE SAO PARAMETAR PREMA 

KOMPONENTI BOJE 

METHOD FOR ENCODING VIDEOS SHARING SAO 

PARAMETER ACCORDING TO COLOR 

COMPONENT 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

443-742, KR 
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(72) ALSHINA, Elena, 202-1305 Hwanggol Maeul 2-

danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-744, KR; ALSHIN, Alexander, 202-

1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt., Yeongtong-dong, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744, KR 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun 
 

(51)  H05H 7/14 (2006.01)

 H05H 1/46 (2006.01) 
(11) 56733 B1 

(21) P-2015/0276 (22) 24.04.2015. 

(43) 31.10.2016. 

(54) KOMORA ZA AKUMULACIJU 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

CHAMBER FOR THE ACCUMULATION OF 

ELECTRICAL ENERGY 

(73) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 

Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Pere Segedinca 7, 

11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija, Ivana 

Ribara 184, 11000 Beograd, RS 

(72) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 

Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Pere Segedinca 7, 

11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija, Ivana 

Ribara 184, 11000 Beograd, RS 
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OBJAVA PATENATA U IZMENJENOM OBLIKU / PUBLICATION OF THE AMENDED 

PATENTS 
 

 

 (51)  A01N 43/50 (2006.01)

 A01N 47/04 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 52807 B2 

(21) P-2013/0228 (22) 06.07.2010. 

 (45) 31.10.2013. 

(30) JP  06.07.2009.  2009160257 

(86) WO 06.07.2010.   PCT/JP2010/061736 

(87) WO 13.01.2011.   WO 2011/004901 

(96) 06.07.2010.   10734828.6 

(97) 29.05.2013.   EP2451275 B   2013/22   EN 

(54) AGRIKULTURNA ILI HORTIKULTURNA 

FUNGICIDNA KOMPOZICIJA I NJENA 

PRIMENA ZA KONTROLU BILJNIH PATOGENA 

AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL 

FUNGICIDE COMPOSITION AND ITS USE FOR 

CONTROLLING PLANT PATHOGENS 

(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15 

Edobori 1-chome Nishi-ku, Osaka-shi,  

Osaka 550-0002, JP 

(72) SUGIMOTO, Koji, c/o Ishihara Sangyo Kaisha, 

Ltd., Chuo Kenkyusho, 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome, 

Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP 

(74) PLAVŠA Drago i Olga, Strumička 51,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 9/28 (2006.01)

 A61P 25/16 (2006.01) 

(11) 52057 B2 

(21) P-2011/0539 (22) 25.07.2005. 

 (45) 30.04.2012. 

(30) EP  13.08.2004.  04019248 

(86) WO 25.07.2005.   PCT/EP2005/053610 

(87) WO 16.02.2006.   WO 2006/015944 

(96) 25.07.2005.   05763065.9 

(97) 09.11.2011.   EP1789021 B   2011/45   EN 

(54) FORMULACIJA TABLETE SA 

PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM KOJA SADRŽI 

PRAMIPEKSOL ILI NJEGOVU FARMACEUTSKI 

PRIHVATLJIVU SO 

EXTENDED RELEASE TABLET FORMULATION 

CONTAINING PRAMIPEXOLE OR A 

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALT 

THEREOF 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE 

(72) FRIEDL, Thomas, Hans-Liebherr-Str. 48/4, 88416 

Ochsenhausen, DE; EISENREICH, Wolfram, 

Zehntstadelweg 22/1, 89079 Ulm, DE 

(74) PLAVŠA Drago i Olga, Strumička 51,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/445 (2006.01)

 A61K 31/21 (2006.01)

 A61K 31/405 (2006.01) 

(11) 52825 B2  

(21) P-2013/0054 (22) 07.03.2005.  

(45) 31.10.2013. 

(30) US  05.03.2004.  550915 P 

(86) WO   07.03.2005.   PCT/US 2005/007435 

(87) WO   22.09.2005.   WO 2005/087234 

(96) 07.03.2005.   05724887.4 

(97) 21.11.2012.   EP1725234B   2012/47   EN 

(54) POSTUPCI ZA LEČENJE POREMEĆAJA ILI 

BOLESTI POVEZANIH SA HIPERLIPIDEMIJOM 

I HIPERHOLESTEROLEMIJOM UZ 

MINIMIZACIJU SPOREDNIH EFEKATA 

METHODS FOR TREATING DISORDERS OR 

DISEASES ASSOCIATED WITH HYPERLIPIDEMIA 

AND HYPERCHOLESTEROLEMIA WHILE 

MINIMIZING SIDE-EFFECTS 

(73) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA, 3160 Chestnut Street, Suite 200 

Philadelphia , Pennsylvania 19104-6283, US 

(72) RADER, Daniel, J., 333 Smedley Street, 

Philadelphia, PA 19103, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O., 

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 
 

(51)  A61K 31/573 (2006.01)

 A61K 9/28 (2006.01)

 A61P 19/02 (2006.01) 

(11) 52672 B2  

(21) P-2013/0069 (22) 03.08.2007.  

(45) 28.06.2013. 

(30) US  03.08.2006.  20060835093P 

(86) WO   03.08.2007.   PCT/EP2007/006894 

(87) WO   07.02.2008.   WO 2008/015018 

(96) 03.08.2007.   07801510.4 

(97) 28.11.2012.   EP2049123B   2012/48   EN 

(54) TRETMAN REUMATOIDNIH BOLESTI 

GLUKOKORTIKOIDOM SA ODLOŽENIM-

OSLOBAĐANJEM 

DELAYED-RELEASE GLUCOCORTICOID 

TREATMENT OF RHEUMATOID DISEASE 

(73) HORIZON PHARMA AG, Kägenstrasse 17,  

4153 Reinach, CH 

(72) SCHÄFFLER, Achim, Schillerstr. 7,  

64743 Beerfelden, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11111 Beograd, RS 
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(51)  B63B 35/00 (2006.01)

 A62C 29/00 (2006.01) 
(11) 52008 B2 

(21) P-2011/0507 (22) 12.09.2008. 

 (45) 30.04.2012. 

(30) DE  13.09.2007.  102007043750 

DE  19.12.2007.  202007017852U 

(86) WO 12.09.2008.   PCT/EP2008/062141 

(87) WO 26.03.2009.   WO 2009/037194 

(96) 12.09.2008.   08804106.6 

(97) 17.08.2011.   EP2188171 B   2011/33   DE 

(54) VOZILO ZA UNOŠENJE ALKALNIH 

MATERIJA U VODU 

VEHICLE FOR INTRODUCING ALKALINE 

MATERIALS INTO BODIES OF WATER 

(73) RHEINKALK GMBH, Am Kalkstein 1,  

42489 Wülfrath, DE 

(72) SCHOLZ, Günter, Waldstrasse 21a, 02977 

Hoyerswerda, DE; RABE, Wolfgang, Am Waldrand 10, 

02994 Bernsdorf, DE; PUST, Christopher, Akazienallee 

9, 40625 Düsseldorf, DE; SAURE, Heiko, Heidestrasse 

41, 58285 Gevelsberg, DE 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost, Takovska 19, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 213/80 (2006.01)

 A61K 31/4353 (2006.01)

 A61K 31/44 (2006.01)

 A61K 31/501 (2006.01)

 A61K 31/5025 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 237/24 (2006.01)

 C07D 401/04 (2006.01)

 C07D 401/06 (2006.01)

 C07D 413/04 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 417/04 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01) 

(11) 51861 B2 

(21) P-2011/0131 (22) 18.11.2004. 

 (45) 29.02.2012. 

(30) US  19.11.2003.  523270P 

(86) WO 18.11.2004.   PCT/US2004/039060 

(87) WO 09.06.2005.   WO 2005/051301 

(96) 18.11.2004.   04811727.9 

(97) 12.01.2011.   EP1682138 B   2011/02   EN 

(54) HETEROCIKLIČNI INHIBITORI MEK-A 

HETEROCYCLIC INHIBITORS OF MEK 

(73) ARRAY BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, 

Boulder, CO 80301, US 

(72) MARLOW, Allison, L. , 286 W. Sycamore Lane , 

Louisville, CO 80027 , US; WALLACE, Eli , P.O. Box 

1727 , Lyons, CO 80540 , US; SEO, Jeongbeob , 12690 

Utica Circle , Broomfield, CO 80020 , US; 

LYSSIKATOS, Joseph, P. , 1720 Eldorado Court , 

Superior, CO 80027 , US; YANG, Hong, Woon ,  

823 Maroon Peak Circle , Superior, CO 80027 , US; 

BLAKE, Jim , 2435 Mallard Circle , Longmont,  

CO 80504 , US 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07K 16/18 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61P 25/28 (2006.01)

 G01N 33/68 (2006.01) 

(11) 51723 B2 

(21) P-2011/0122 (22) 23.03.2007. 

 (45) 30.10.2011. 

(30) SE  23.03.2006.  0600662 

SE  30.11.2006.  0602591 

(86) WO 23.03.2007.   PCT/SE2007/000292 

(87) WO 27.09.2007.   WO 2007/108756 

(96) 23.03.2007.   07747965.7 

(97) 22.12.2010.   EP2004688 B   2010/51   EN 

(54) POBOLJŠANA ANTITELA SELEKTIVNA ZA 

PROTOFIBRILE I NJIHOVA PRIMENA 

IMPROVED PROTOFIBRIL SELECTIVE 

ANTIBODIES AND THE USE THEREOF 

(73) BIOARCTIC NEUROSCIENCE AB, Warfvinges 

väg 39, 112 51 Stockholm, SE 

(72) GELLERFORS, Pär, Lagmansvägen 13, S-181 63 

Lidingö, SE; LANNFELT, Lars, Vintertullstorget 28, S-

116 43 Stockholm, SE; SEHLIN, Dag, Salagatan 43A, 

S-753 26 Uppsala, SE; EKHOLM, PETTERSSON, 

Frida, Albertsvägen 10, S-752 60 Uppsala, SE; 

ENGLUND, Hillevi, Höganäsgatan 11B, S-753 30 

Uppsala, SE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS,  

DOO, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

од 16.02.2018. до 15.03.2018. године: 

 

Патент број 49686 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 

KG., , D-55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је да 

важи дана 17.02.2018. године. 

 

Патент број 49843 чији је носилац MERIAL 

LIMITED, 3239 Satellite Blvd.,.Duluth, Georgia 30096, 

US, престао је да важи дана 06.03.2018. године. 

 

Патент број 52483 чији је носилац VERTEX 

PHARMACEUTICALS INCORPORATED, 130 

Waverly Street, Cambridge, MA 02139-4242, US, 

престао је да важи дана 10.03.2018. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.08.2017. до 15.09.2017. године: 

 

Патент број 50139 чији је носилац MEDA 

Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, D-61352 Bad 

Homburg, DE, престао је да важи дана 27.08.2017. 

године. 

 

Патент број 50341 чији је носилац ELANCO 

ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED, 70 Sir John 

Rogerson's Quay, Dublin, IE, престао је да важи дана 

29.08.2017. године. 

 

Патент број 50664 чији је носилац TERUMO 

CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya Shibuya-ku, Tokyo 

151-0072  , JP; SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH, Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main  , 

DE, престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Патент број 50848 чији је носилац DAW SE, 

Rossdörfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE, 

престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Патент број 51085 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS, 174, avenue de France, F-75013 Paris, FR, 

престао је да важи дана 28.08.2017. године. 

 

Патент број 51116 чији је носилац 

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 

Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, DE, престао је да 

важи дана 11.09.2017. године. 

 

 

Патент број 51283 чији је носилац PAGTER & 

PARTNERS INTERNATIONAL B.V., Industrieterrein 

Borchwerf, Vaartveld 14, 4704 SE Roosendaal, NL, 

престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Патент број 51413 чији је носилац AVENTIS 

PHARMACEUTICALS INC., 55 Corporate Drive, 

Bridgewater, New Jersey 08807, US, US, престао је да 

важи дана 19.08.2017. године. 

 

Патент број 51415 чији је носилац TEGOMETALL 

(INTERNATIONAL) AG, Industriestrasse, CH-8574 Lengwil, 

CH, престао је да важи дана 11.09.2017. године. 

 

Патент број 51460 чији је носилац 

DOVNIKOVIĆ, Lazar, Fruškogorska 15, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 24.08.2017. године. 

 

Патент број 51603 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS, 174 Avenue de France, FR-75013 Paris, FR, 

престао је да важи дана 22.08.2017. године. 

 

Патент број 51893 чији је носилац IMMATICS 

BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15, 

72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана 

06.09.2017. године. 

 

Патент број 52497 чији је носилац KUBRA 

GmbH, INDUSTRIE-UND KUNSTSTOFFTECHNIK, 

Wartenburger Strasse 84, 06901 Globing, DE, престао 

је да важи дана 28.08.2017. године. 

 

Патент број 52575 чији је носилац Sun 

Pharmaceutical Industries Limited, Sun House, Plot No. 

201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (E), 

Mumbai, Maharashtra 400 063, IN, престао је да важи 

дана 22.08.2017. године. 

 

Патент број 52665 чији је носилац 

ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао 

је да важи дана 23.08.2017. године. 

 

Патент број 52885 чији је носилац YEDA 

RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD., 

P.O.Box 95, 76100 Rehovot, IL, престао је да важи 

дана 20.08.2017. године. 

 

Патент број 52902 чији је носилац EISAI R&D 

MANAGEMENT CO., LTD., 6-10, Koishikawa 4-

chome Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP, престао је да 

важи дана 22.08.2017. године. 
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Патент број 53104 чији је носилац CELGENE 

CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 

07901, US, престао је да важи дана 04.09.2017. 

године. 

 

Патент број 53838 чији је носилац COOPER 

STANDARD GmbH, Bregenzer Straße 133, 88131 

Lindau, DE, престао је да важи дана 27.08.2017. 

године. 

 

Патент број 53947 чији је носилац 

SYNAGEVA BIOPHARMA CORP., 33 Hayden Ave., 

Lexington, MA 02421, US, престао је да важи дана 

10.09.2017. године. 

 

Патент број 54051 чији је носилац MERC 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

Rahway, NJ 07065-0907, US, престао је да важи дана 

27.08.2017. године. 

 

Патент број 54053 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 11.09.2017. године. 

 

Патент број 54343 чији је носилац 

CANBEKTE, Hüsnü, Sinan, Hüsrev Gerede Caddesi 

Gul Apt. No: 30, Kat 4 Daire 12 Nisantasi, 34357 

Istanbul, TR, престао је да важи дана 05.09.2017. 

године. 

 

Патент број 54410 чији је носилац 

MACCHIAVELLI S.R.L., Via della Fisica, 15, San 

Lazzaro di Savena, IT, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Патент број 54497 чији је носилац 

EARTHONE CIRCUIT TECHNOLOGIES 

CORPORATION, 2236 Rutherford Road, Suite 119, 

Carlsbad, CA 92008, US, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Патент број 54501 чији је носилац 

CANBEKTE, Hüsnü, Sinan, Hüsrev Gerede Caddesi 

Gul Apt. No: 30, Kat 4 Daire 12 Nisantasi, 34357 

Istanbul, TR, престао је да важи дана 05.09.2017. 

године. 

 

Патент број 54581 чији је носилац 

MACCHIAVELLI S.R.L., Via della Fisica, 15, San 

Lazzaro di Savena, IT, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Патент број 54857 чији је носилац ÆTERNA 

ZENTARIS GMBH, Weismüllerstraße 50, 60314 

Frankfurt am Main, DE, престао је да важи дана 

07.09.2017. године. 

Патент број 54877 чији је носилац ĐURIĆ, 

Zoran, Gramšijeva 2, 11070 Novi Beograd, RS; 

NIKOLIĆ, Zoran, Pupinova 19, 11060 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 12.09.2017. године. 

 

Патент број 55017 чији је носилац DIGI-TEL 

D.O.O., Boška Buhe 5, 32300 Gornji Milanovac, RS, 

престао је да важи дана 19.08.2017. године. 

 

Патент број 55094 чији је носилац RESILUX, 

Damstraat 4, B-9230 Wetteren, BE, престао је да важи 

дана 03.09.2017. године. 

 

Патент број 55536 чији је носилац DMC 

POWER, INC., 623 East Artesia Boulevard, Carson, CA 

90746, US, престао је да важи дана 27.08.2017. 

године. 

 

Патент број 55640 чији је носилац SERSA 

MASCHINELLER GLEISBAU AG, Vogelsangstrasse 

6, 8307 Effretikon, CH, престао је да важи дана 

28.08.2017. године. 

 

Патент број 55870 чији је носилац HORIZON 

THERAPEUTICS, LLC., 150 S. Saunders Rd., Lake 

Forest IL 60045, US, престао је да важи дана 

12.09.2017. године. 

 

Патент број 56008 чији је носилац ALM 

HOLDING CO., 920 10th Avenue North,, Onalaska, WI 

54650, US, престао је да важи дана 31.08.2017. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54056 промењена је у MORPHOSYS AG, 

Semmelweisstrasse 7, D-82152 Planegg, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54781 промењена је у SUMMIT THERAPEUTICS 

PLC., 85B Park Drive, Milton 

ParkAbingdonOxfordshire OX14 4RY, GB; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54904 промењена је у SUMMIT THERAPEUTICS 

PLC, 136A EASTERN AVENUE, Abingdon, 

Ohxfordshire, UK; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 52216 извршен је пренос на 

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way , Greenfield, 

IN46140, US; 

 

За патент бр. 53962 извршен је пренос на 

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way , Greenfield, 

IN46140, US; 

 

За патент бр. 54048 извршен је пренос на 

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way , Greenfield, 

IN46140, US; 

 

За патент бр. 54781 извршен је пренос на 

Summit (Oxford) Limited, 136A Eastern Avenue, Milton 

Park, Abingdon, Ohxfordshire, OX14 4SB, GB; 

 

За патент бр. 54904 извршен је пренос на 

Summit (Oxford) Limited, 136A Eastern Avenue, Milton 

Park, Abingdon, Ohxfordshire, OX14 4SB, GB; 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 U 

ЗИС / RS / IPO 

 

49 

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01G 23/04 (2006.01)

 A01B 1/18 (2006.01)

 A01C 11/02 (2006.01)

 A01C 11/04 (2006.01) 

(11) 1537 U1 

(21) MP-2017/0071 (22) 18.12.2017. 

(54) ALAT ZA SADNJU KONTEJNERSKIH 

SADNICA 

TOOL FOR PLANTING PLANTS IN CONTAINERS 

(73) IVETIĆ, Vladan dr, Vidikovački venac 81, 11090 

Beograd-Rakovica, RS; DEVETAKOVIĆ, Jovana dr, 

Serdar Janka Vukotića 12/26, 11090 Beograd-Rakovica, 

RS; ŠKORIĆ, Mirko dr, Obalskih radnika 4g, 11030 

Beograd-Čukarica, RS 

(72) IVETIĆ, Vladan dr, Vidikovački venac 81, 11090 

Beograd-Rakovica, RS; DEVETAKOVIĆ, Jovana dr, 

Serdar Janka Vukotića 12/26, 11090 Beograd-Rakovica, 

RS; ŠKORIĆ, Mirko dr, Obalskih radnika 4g, 11030 

Beograd-Čukarica, RS 
 

(51)  B08B 9/093 (2006.01)

 B08B 7/00 (2006.01) 
(11) 1538 U1 

(21) MP-2018/0002 (22) 08.12.2016. 

(54) POSTROJENJE ZA ČIŠĆENJE 

UPOTREBLJAVANE PLASTIČNE I METALNE 

AMBALAŽE TEČNIM AZOTOM I SUVIM 

LEDOM 

PLANT FOR CLEANING USED PLASTIC AND 

METAL PACKAGINGS WITH LIQUID NITROGEN 

AND DRY ICE 

(73) KEMIS D.O.O., Bulevar palih boraca  

91/92-5, 14000 Valjevo, RS 

(72) MILOVANOVIĆ, Zoran, Karađorđeva  

120/10, 14000 Valjevo, RS 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO, Strumička 51,  

11050 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

 

Мали патент рег. бр. 1015 чији је носилац 

Jolić Siniša, Braće Bogaroški 35, 23300 Kikinda, RS 

престао је да важи дана 22.02.2018. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.08.2017. до 15.09.2017. године 

 

Мали патент број 1386 чији је носилац 

MAKSIMOVIĆ, Stojanka, Generala Save Grujića 11, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

27.08.2017. године. 

 

Мали патент број 1415 чији је носилац 

BIJELOVIĆ, Đorđe, Vidikovački venac 7, 11090 

Beograd, RS, престао је да важи дана 06.09.2017. 

године. 

 

Мали патент број 1407 чији је носилац 

CENTAR DOO, Miklošićeva 14, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 12.09.2017. године. 

 

Мали патент број 1451 чији је носилац SAVIĆ, 

Dragana, Vojvode Tankosića 3/26, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 12.09.2017. године. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

патената -WIPO ST. 9 
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9 

 

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

 

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

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9 

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

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

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

(97) Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава 

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

 Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава 

патената  (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EURO-

PCT  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. 9/2018– 12/2018  (27.02.2018. до 21.03.2018.). 

 
________________ 

Више података о пријавама можете наћи у  European Patent Bulletin (службено гласило 

Европског  патентног завода) у склопу INID кода (97) 
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ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 
 

 

(51) C07K   16/40 (2006.01)  (11) EP 3202791 A1 

 A61P    3/06 (2006.01) 

 A61K   39/395(2006.01) 

 A61K   45/06 (2006.01) 

 A61K   31/22 (2006.01) 

 A61K   31/366(2006.01) 

 A61K   31/40 (2006.01) 

 A61K   31/405(2006.01) 

 A61K   31/44 (2006.01) 

 A61K   31/47 (2006.01) 

 A61K   31/505(2006.01) 

 A61K   31/66 (2006.01) 

 A61K   39/00 (2006.01) 

 C12N   15/113(2010.01) 

(30) US 23.08.2007. 957668 P 

 US 21.12.2007. 8965 P 

 US 09.01.2008. 10630 P 

 US 04.08.2008. 86133 P 

(96) EP 16204336.8   22.08.2008.   EN 

(97) EP 3202791   09.08.2017.   201732   EN 

(54) ANTIGEN BINDING PROTEINS TO 

PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISTIN 

KEXIN TYPE 9 (PCSK9) 
(71) AMGEN, INC, One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(72) JACKSON, SIMON MARK, 2071 Birch Avenue, 

San Carlos, CA 94070, US 

WALKER, NIGEL PELHAM, CLINTON, 20 Howland 

Hill Lane, Burlingame, CA  94010-6033, US 

PIPER, DEREK EVAN, 675 Giannini Drive, Santa 

Clara, CA 95051, US 

SHAN, BEI, 349 Quay Lane, Redwood City,  

CA  94065, US 

SHEN, WENYAN, 60 Pugh Road, Wayne,  

PA  19087, US 

CHAN, JOYCE CHI, YEE, 314 College Avenue, San 

Francisco, CA 94112, US 

KING, CHADWICK TERENCE, 1325 Moody Avenue, 

North Vancouver, British Columbia V7L 3T5, CA 

KETCHEM, RANDAL ROBERT, 6332 152nd St. SE, 

Snohomish, WA 98296, US 

MEHLIN, CHRISTOPHER, 2806 Northwest 61st Street, 

Seattle, WA 98107, US 

CARABEO, TERESA ARAZAS, 1 Christopher 

StreetApt. 8A, New York, NY  10014, US 

CAO, QUIONG, 582 King DriveApt. 6, Dalt City,  

CA 94015, US 

(74) DÖRRIES, HANS ULRICH, df-mp Dörries 

Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte 

PartG mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE 

 

 

(51) C12N   15/11 (2006.01)  (11) EP 3202904 A1 

 C12N   15/12 (2006.01) 

 C12N   15/52 (2006.01) 

 C12N   15/63 (2006.01) 

 C12N   15/85 (2006.01) 

 C12N   15/86 (2006.01) 

 C12N    9/48 (2006.01) 

 C12N    5/16 (2006.01) 

 C12N    5/22 (2006.01) 

 C07H   21/00 (2006.01) 

 C07K   16/16 (2006.01) 

 A61K   38/45 (2006.01) 

 C07K   16/40 (2006.01) 

 C12Q    1/48 (2006.01) 

 G01N   33/68 (2006.01) 

 C12N    9/12 (2006.01) 

(30) US 21.08.2006. 839388 P 

 US 02.04.2007. 921655 P 

(96) EP 17155285.4   21.08.2007.   EN 

(97) EP 3202904   09.08.2017.   201732   EN 

(54) NEUKINASE, A DOWNSTREAM PROTEIN 

OF NEUREGULIN 
(71) ZENSUN (SHANGHAI) SCIENCE & 

TECHNOLOGY, CO., LTD., No. 68 Ju Li Road, 

Zhangjiang Hi-Tech ParkPudongShanghai 201203, CN 

(72) ZHOU, MINGDONG, 77 Fandian RoadUnit 4, 

Room 1102, Pudong, Shanghai 200135, CN 

(74) JONES DAY, Rechtsanwälte, Attorneys-at-Law, 

Patentanwälte Prinzregentenstrasse 11,  

80538 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C12Q    1/68 (2006.01)  (11) EP 3202920 A1 

 C12Q    1/70 (2006.01) 

(30) US 30.09.2008. 241119 

(96) EP 17160497.8   30.09.2009.   EN 

(97) EP 3202920   09.08.2017.   201732   EN 

(54) PRIMERS AND PROBES FOR DETECTING 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND HUMAN BETA 

GLOBIN SEQUENCES IN TEST SAMPLES 
(71) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park 

Road, Abbott Park, IL 60064-6008, US 

(72) ABRAVAYA, KLARA, 552 Melrose Avenue, 

Kenilworth, IL 60043, US 

ERICKSON, BRIAN, J., 6713 152nd Avenue, Kenosha, 

WI 53142, US 

HUANG, SHIHAI, X., 3 Sherwood Drive, Lincolnshire, 

IL 60069, US 

MAK, WAI-BING, X., 287 Parkstone Drive, Cary, IL  

60013, US 
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SALITURO, JOHN, A., 375 Queen Anne Circle,  

Union Grove, IL  53182, US 

TANG, NING, 1888 S Waxwing Lane, Libertyville, IL 

60048, US 

(74) MODIANO, MICAELA NADIA, Modiano & 

Partners Thierschstrasse 11, 80538 München, DE 

_____________________________________________ 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

 (51) A01N   37/10 (2006.01)  (11) EP 2417104 A1 * 

 A01N   47/10 (2006.01) 

 C07C  317/22 (2006.01) 

 C07C  323/20 (2006.01) 

 A61K    8/46 (2006.01) 

 A61Q    5/08 (2006.01) 

 A61Q   19/02 (2006.01) 

 A61Q   19/08 (2006.01) 

 A01N   31/16 (2006.01) 

 A01N   41/10 (2006.01) 

(23) 02.09.2017. 

(30) FR 08.04.2009. 0952289 

(86) PCT/EP2010054619   08.04.2010.   FR 

(96) EP 10713194.8   08.04.2010.   FR 

(87) WO2010115945   14.10.2010.   201041 

(97) EP 2417104   15.02.2012.   201207   FR 

(54) SULPHURATED DERIVATIVES OF 

RESORCINOL, PREPARATION OF SAME AND 

COSMETIC USES THEREOF 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, 45, 

place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, FR 

(72) POIGNY, STÉPHANE, 84 chemin des 

Roquettes, F-31600 Saubens, FR 

(74) REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles,  

75847 Paris Cedex 17, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) A01N   55/08 (2006.01)  (11) EP 1976536 A2 * 

 A61K   31/69 (2006.01) 

 C02F    1/50 (2006.01) 

 C10L    1/14 (2006.01) 

 C07H   17/08 (2006.01) 

 C07F    5/04 (2006.01) 

(23) 26.09.2017. 

(30) US 30.12.2005. 755227 P 

 US 16.02.2006. 357687 

 WO 16.02.2006. PCT/US2006/005542 

 US 03.05.2006. 746361 P 

(86) PCT/US2006032238   16.08.2006.   EN 

(96) EP 06801794.6   16.08.2006.   EN 

(87) WO2007078340   12.07.2007.   200728 

(97) EP 1976536   08.10.2008.   200841   EN 

(54) BORON-CONTAINING SMALL MOLECULES 
(71) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC., 1020 

East Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, US 

(72) BAKER, STEPHEN, J., 1568 Begen Avenue, 

Mountain View, CA, US 

AKAMA, TSUTOMU, 933 Berkshire Avenue, 

Sunnyvale, CA 94087, US 

ALLEY, MICHAEL, RICHARD KEVIN, 3751 Lillick 

Drive, Santa Clara, CA 95051, US 

BENKOVIC, STEPHEN, J., 771 Teaberry Lane, State 

College, PA 16803, US 

DIPIERRO, MICHAEL, 3331 Midlane Drive, 

Wadsworth, IL 60083, US 

HERNANDEZ, VINCENT, S., 287 Gilchrist Lane, 

Watsonville, CA 95076, US 

HOLD, KARIN, M., 1908 Valdez Avenue, Belmont, 

CA 94002, US 

KENNEDY, ISAAC, 1420 Lily Cache Lane, 

Bolingbrook, IL 60490, US 

LIKHOTVORIK, IGOR, 1124 Laurel Lane, Naperville, 

IL 60540, US 

MAO, WEIMIN, 1154 West Olive Avenue,  114, 

Sunnyvale, CA 94086, US 

MAPLES, KIRK, R., 1195 San Moritz Drive, San Jose, 

CA 95132, US 

PLATTNER, JACOB, J., 1016 Amito Avenue, Berkeley, 

CA 94705, US 

ROCK, FERNANDO, 1183 Lisa Lane, Los Altos,  
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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 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

Списак роба и услуга према Ничанској 

класификацији роба и услуга 
(511) List of goods and services according the Nice 

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

према Бечкој класификацији 
(531) Description of figurative elements of the marks 

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назнака о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Информација о затраженим бојама на знаку (591) Information concerning the colors claimed 

Име и адреса носиоца жига (732) Name and address of the holder of the registration 

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 74236 (181) 26.06.2027. 

(210) Ж- 2017-964 (220) 26.06.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) Al-Mawared Natural Beauty Products 

Corporation (A Jordanian company), Office no 601, 

6th Floor, 193, Khalid Bin Walid St, Jabal Hussien Area, 

Jordan, P.O. Box 921417, Amman 11192, Jordan, JO 

(740) Адв. Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32, 

11070 Нови Београд  

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.14  

(511) Кл. 3:  козметика; соли из Мртвог мора за 

козметичку употребу; шампони; креме за руке и 

кожу; маске од блата за лице; креме за лице; крема за 

стопала; дневна крема за суву и осетљиву кожу; 

креме за заштиту од сунца; емолијентна крема; 

хидратантна млека за лице; крема за ублажавање 

старења; ревитализујућа ноћна крема; дезодоранси. 

Кл. 5:  блато за медицинску употребу; медицински 

сапун; производи за третирање акни; препарати за 

чишћење и пилинг лица у медицинске сврхе.   

Кл. 35:  услуге оглашавања и рекламирања; услуге 

малопродаје или велепродаје за козметичке 

производе; дисеминација огласних материјала; 

презентација робе; онлајн оглашавање на 

рачунарским мрежама; истраживање тржишта.   
 

(111) 74237 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-985 (220) 27.06.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) COMPANYWALL DOO BEOGRAD, 

Макензијева 53, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.13.01; 24.13.14; 27.03.12; 27.05.12; 

27.05.19; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црвена, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, нарочито дипломе, 

сертификати и дијаграми, штампане публикације, 

билтени, ваучери, канцеларијски материјал; огласни 

панои од папира или картона, брошуре, каталози, 

фасцикле, штампани материјал, графички прикази и 

репродукција знака (знакова) од хартије и картона; 

лични планери; адресари; бележнице; календари, 

памфлети, постери, разгледнице; графикони; 

штампарска слова, штампарски фонтови, симболи; 

клишеи, визит картице и идентификационе картице. 

Кл. 35:  пословне анализе, услуге пословних анализа, 

пословне процене, анализе цена и трошкова, услуге 

пословног саветовања, организационо саветовање, 

саветодавне услуге у пословном управљању, 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима), пословне информације услуге 

агенција за пружање пословних информација, 

истраживање тржишта, пословна истраживања, 

маркетиншка истраживања, обавештења о 

пословима, помоћ у пословном управљању, 

консултације у пословном управљању, стручне 

услуге о пословној ефикасности, консултације у вези 

са пословним организовањем, пословна испитивања, 

професионалне пословне консултације, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању), 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, прикупљање статистичких 

података, анализе пословних статистика, писање 

пословних извештаја.  

Кл. 36:  обавештења о карбон кредитима, услуге 

кредитних агенција (процене кредита, процена кредитне 

способности, пружање кредитног рејтинга, финансијски 

рејтинг и израда кредитних извештаја, услуге процене 

инвестиционог ризика) услуге саветовања у вези са 

задуживањем, финансијско управљање, финансијске 

анализе, финансијске консултације, финансијске 

информације, процена накнада штете (финансијска 

процена), финансијско саветовање.  

Кл. 42:  контрола квалитета (сертификација), услуге 

испитивања контроле квалитета или норми; 

испитивање,анализа и оцена роба и услуга за друге у 

сврху сертификације; процена квалитета; ниједна од 

наведених услуга се не користи у сврху 

фармацеутског, биолошког и биотехнолошког 

сектора, и генерално у корист агенција и компанија 

које делују у медицинском сектору.    
 

(111) 74238 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-986 (220) 27.06.2017. 

 (151) 19.02.2018. 
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(732) COMPANYWALL DOO BEOGRAD, 

Макензијева 53, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.13.01; 24.13.14; 27.03.12; 27.05.12; 

27.05.19; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црвена, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, нарочито дипломе, 

сертификати и дијаграми, штампане публикације, 

билтени, ваучери, канцеларијски материјал; огласни 

панои од папира или картона, брошуре, каталози, 

фасцикле, штампани материјал, графички прикази и 

репродукција знака (знакова) од хартије и картона; 

лични планери; адресари; бележнице; календари, 

памфлети, постери, разгледнице; графикони; 

штампарска слова, штампарски фонтови, симболи; 

клишеи, визит картице и идентификационе картице.  

Кл. 35:  пословне анализе, услуге пословних анализа, 

пословне процене, анализе цена и трошкова, услуге 

пословног саветовања, организационо саветовање, 

саветодавне услуге у пословном управљању, 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима), пословне информације услуге 

агенција за пружање пословних информација, 

истраживање тржишта, пословна истраживања, 

маркетиншка истраживања, обавештења о 

пословима, помоћ у пословном управљању, 

консултације у пословном управљању, стручне 

услуге о пословној ефикасности, консултације у вези 

са пословним организовањем, пословна испитивања, 

професионалне пословне консултације, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању), 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, прикупљање статистичких 

података, анализе пословних статистика, писање 

пословних извештаја.  

Кл. 36:  обавештења о карбон кредитима, услуге 

кредитних агенција (процене кредита, процена 

кредитне способности, пружање кредитног рејтинга, 

финансијски рејтинг и израда кредитних извештаја, 

услуге процене инвестиционог ризика) услуге 

саветовања у вези са задуживањем, финансијско 

управљање, финансијске анализе, финансијске 

консултације, финансијске информације, процена 

накнада штете (финансијска процена), финансијско 

саветовање.  

Кл. 42:  контрола квалитета (сертификација), услуге 

испитивања контроле квалитета или норми; 

испитивање,анализа и оцена роба и услуга за друге у 

сврху сертификације; процена квалитета; ниједна од 

наведених услуга се не користи у сврху 

фармацеутског, биолошког и биотехнолошког 

сектора, и генерално у корист агенција и компанија 

које делују у медицинском сектору.     
 

(111) 74239 (181) 01.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1173 (220) 01.08.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, 

Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR 

(740)  Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд 

(540) 

Hankook SMaRT TERRAIN 

(511) Кл. 12:  гуме за аутомобиле; гуме за бицикле; 

навлаке за пнеуматике; навлаке за гуме; гуме за 

мотоцикле; лепљиве гумене закрпе за поправку 

унутрашњих гума; унутрашње гуме за бицикле; 

унутрашње гуме за мотоцикле; унутрашње гуме за 

пнеуматике; унутрашње гуме за точкове возила; 

унутрашње гуме за гуме за возила; мреже за пртљаг 

за возила; пнеуматици; опрема за поправку 

унутрашњих гума; наплаци точкова за возила; 

пресвлаке за седишта за бицикле; пресвлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта у возилима; кочни сегменти за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

шиљци за гуме; клинови за гуме; гуме за точкове 

возила; чврсте гуме за точкове возила; газећи слојеви 

за протектирање гума; гусенице за возила 

(ваљкасте); гусенице за возила (тракторске); гуме за 

бицикле без унутрашње гуме; гуме за мотоцикле без 

унутрашње гуме; вентили за гуме за возила; гуме и 

точкови за возила.   
 

(111) 74240 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1172 (220) 28.07.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) ЕС КОМЕРЦ д.о.о., Велика Жупа бб, 31300 

Пријепоље, RS 

(540) 
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(531) 05.07.16; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) тамно зелена (C:85 M:40 Y:75 K:45), црвена 

(C:0 M:100 Y:100 K:0)  

(511) Кл. 5:  дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.   

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; 

брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и 

кондиторски производи; сладоледи; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће; 

сосови (као додаци); зачини.   

Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже 

воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице; саднице и семе за 

садњу; храна и пиће за животиње; слад.   

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 74241 (181) 20.03.2027. 

(210) Ж- 2017-375 (220) 20.03.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) GEBI doo, Маршала Тита 46, 24220 Чантавир, RS 

(740) Адвокат Светлана Струнић, Једренска бр. 6, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 24.15.13; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.03; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, сива, црна, сребрна, бела.  

(511) Кл. 5:  брашно за фармацеутску употребу; 

брашно од семена лана за фармацеутске намене; 

камфорово уље за медицинску употребу; медицинска 

уља; млечни шећер за фармацеутске намене; остаци 

од обраде житарица за дијететску или медицинску 

намену; пшеничне клице као додатак исхрани; рибље 

брашно за фармацеутску употребу; рицинусово уље 

за медицинску употребу; терпентинско уље за 

фармацеутску употребу; уље из јетре бакалара; уље 

коморача за медицинску употребу; уље од семена 

лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; уље од ланеног семена као 

додатак исхрани; витаминске таблете за псе; 

витаминске таблете за мачке; млечни; шећер за 

медицинску употребу.   

Кл. 29:  девичанско маслиново уље; кокосово уље за 

исхрану; кукурузно уље за исхрану; маслиново уље 

за исхрану; палмино уље за исхрану; репино уље за 

исхрану; рибље брашно за људску исхрану; свињска 

маст; сојино уље за исхрану; сунцокретово уље за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; уља за исхрану; 

уље од семена лана за кулинарске намене; уље 

палминих коштица за исхрану; јестиве масти; јестива 

уља; масне супстанце за производњу јестиве масти; 

јестиво уље од костију; кокосова маст.  

Кл. 30:  брашно; брашно од боба; брашно од 

кромпира; брашно од слачице; брашно тапиоке; 

додаци јелима; јечмено брашно; гриз; кукурузни 

гриз; кукурузно брашно; кукурузно брашно-крупно; 

млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; 

овсено брашно; палмин шећер; пшенично брашно; 

сојино брашно; брашнаста храна; шећер; препарати 

од житарица.  

Кл. 31:  брашно за животиње; брашно од кикирикија за 

животиње: ланено брашно за исхрану животиња; 

ланено брашно (сточна храна); рибље брашно за 

животињску исхрану; брашно од пиринча за сточну 

исхрану; брашно од семена лана за исхрану животиња; 

мекиње; потпуна смеша за тов пилића, потпуна смеша 

за производњу конзумних јаја, потпуна смеша за 

исхрану ћурића, потпуна смеша за тов ћурки, потпуна 

смеша за голубове, потпуна смеша за нојеве, потпуна 

смеша за фазане, потпуна смеша за прасад, потпуна 

смеша за свиње, потпуна смеша за крмаче и нерастове, 

потпуна смеша за телад, потпуна смеша за јунад, 

потпуна смеша за краве музаре, потпуна смеша за 

јагњад у порасту и тову, потпуна смеша за млађ 

шарана, потпуна смеша за спортске коње, потпуна 

смеша за куниће, допунска смеша за прасад, допунска 

смеша за тов свиња, допунска смеша за тов пилића, 

допунска смеша за носиље конзумних јаја, смеша 

направљена од остатака индустрије уља, витаминско 

протеинска предсмеша, премикс за тов пилића, 

премикс за исхрану носиља конзумних јаја, премикс за 

тов ћурића, премикс за тов ћурки, премикс за голубове, 

премикс за нојеве, премикс за прасад, премикс за 

свиње, премикс за крмаче и нерастове, премикс за 

телад, премикс за јунад, премикс за краве музаре, 

премикс за јунад у порасту и тову, премикс за млађ 

шарана, премикс за спортске коње, премикс за куниће, 

потпуна смеша за исхрану паса, потпуна смеша за 

исхрану мачака, салама за псе, конзерве за псе, салама 

за мачке, конзерве за мачке.  
 

(111) 74242 (181) 18.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1080 (220) 18.07.2017. 

 (151) 19.02.2018. 
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(732) ADAMA AGAN Ltd. , P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

SUNBRIGHT 

(511) Кл. 5:  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 74243 (181) 18.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1084 (220) 18.07.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Şirketi, BOZBURUN MAHALLESI 7002 

SOKAK NO:14 MERKEZ DENIZLI, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 9:  каблови, жице; каблови и жице за 

системе преноса електронских, електричних и 

оптичких сигнала, оптичка влакна, фибер оптички 

каблови, магнетне жице, жице за лемљење, 

термопластичне жице, жице за намотавање, 

емајлиране жице, жице отпорне на високе 

температуре и жице са истакнутим механичким 

карактеристикама.   
 

(111) 74244 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-984 (220) 27.06.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) COMPANYWALL DOO BEOGRAD, 

Макензијева 53, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.13.01; 24.13.14; 27.03.12; 27.05.12; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црвена, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, нарочито дипломе, 

сертификати и дијаграми, штампане публикације, 

билтени, ваучери, канцеларијски материјал; огласни 

панои од папира или картона, брошуре, каталози, 

фасцикле, штампани материјал, графички прикази и 

репродукција знака (знакова) од хартије и картона; 

лични планери; адресари; бележнице; календари, 

памфлети, постери, разгледнице; графикони; 

штампарска слова, штампарски фонтови, симболи; 

клишеи, визит картице и идентификационе картице. 

Кл. 35:  пословне анализе, услуге пословних анализа, 

пословне процене, анализе цена и трошкова, услуге 

пословног саветовања, организационо саветовање, 

саветодавне услуге у пословном управљању, 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима), пословне информације услуге 

агенција за пружање пословних информација, 

истраживање тржишта, пословна истраживања, 

маркетиншка истраживања, обавештења о 

пословима, помоћ у пословном управљању, 

консултације у пословном управљању, стручне 

услуге о пословној ефикасности, консултације у вези 

са пословним организовањем, пословна испитивања, 

професионалне пословне консултације, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању), 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, прикупљање статистичких 

података, анализе пословних статистика, писање 

пословних извештаја.  

Кл. 36:  обавештења о карбон кредитима, услуге 

кредитних агенција (процене кредита, процена 

кредитне способности, пружање кредитног рејтинга, 

финансијски рејтинг и израда кредитних извештаја, 

услуге процене инвестиционог ризика) услуге 

саветовања у вези са задуживањем, финансијско 

управљање, финансијске анализе, финансијске 

консултације, финансијске информације, процена 

накнада штете (финансијска процена), финансијско 

саветовање.  

Кл. 42:  контрола квалитета (сертификација), услуге 

испитивања контроле квалитета или норми; 

испитивање,анализа и оцена роба и услуга за друге у 

сврху сертификације; процена квалитета; ниједна од 

наведених услуга се не користи у сврху 

фармацеутског, биолошког и биотехнолошког 

сектора, и генерално у корист агенција и компанија 

које делују у медицинском сектору.     
 

(111) 74245 (181) 01.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1174 (220) 01.08.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) ZHEJIANG NATIVE PRODUCE & ANIMAL 

BY-PRODUCTS I/E GROUP CO., LTD, NO. 308 

NORTH ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 

ZHEJIANG, CN 
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић Адвокати, 

Карaђорђева  65, 11000 Београд 

(540) 

EEI 

(511) Кл. 25:  јакне од имитације коже, блузе, 

кошуље, спортска одећа, панталоне, фармерице, 

одећа за децу, одела, мајице, памучна одећа.  
 

(111) 74246 (181) 22.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1276 (220) 22.08.2017. 

 (151) 19.02.2018. 

(732) Delmes d.o.o., Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, BA 

(740) Дејан П. Богдановић, Владимир М. Ђерић, 

Катарина М. Радoвић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.03; 27.05.17  

(511) Кл. 30:  колачи, посластице, бомбоне, сладолед; 

чоколаде и чоколадице, кекси слани-слатки, 

слаткиши.  
 

(111) 74247 (181) 09.06.2027. 

(210) Ж- 2017-854 (220) 09.06.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Никола Томић, Никодима Милаша 17/17, 

11000 Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.03.01; 02.05.01; 02.07.12; 02.09.01; 

03.01.16; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.13; 29.01.15  

(591) светло плава, црвена, црна, браон, светло 

браон, зелена, жута, сива, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД и други дигитални носачи података; опрема за 

обраду података; рачунарски софтвер; апликације за 

мобилне телефоне; видео садржаји који се 

преузимају са Интернета (даунлоуд); електронске 

публикације; цртани филмови.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; уметнички материјали и материјали за 

цртање; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.   

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.   

Кл. 24:  текстил и замене за текстил; тканине за 

домаћинство.   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.   

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке; 

апарати за видео игре.   

Кл. 29:  конзервисано, замрзнуго, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко и 

млечни производи.  

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 (додаци јелу); зачини; лед.   

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; производња, 

продукција и дистрибуција рекламних видео 

садржаја.   

Кл. 38:  емитовање радио програма (радиодифузија); 

слање порука; емитовање телевизијских програма; 

пренос телеграма; услуге телеграмског 

комуницирања; телефонске услуге; телефонске 

комуникације; телекс услуге; услуге новинских 

агенција; емитовање кабловске телевизије; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко рачунарских терминала; пренос порука и 

слика посредством рачунара; пренос електронске 

поште; пренос факсимилом; информације о 

телекомуникацијама; пејџинг услуге, радиом, 

телефоном или другим видом електронског 
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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 глобалној 

рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

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; 

стриминг (проток) података; радио комуникације; 

пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; услуге 

филмских студија и филмске и видео продукције; 

производња филмова, организовање филмских 

пројекција; дистрибуција филмова и видео садржаја; 

производња и организовање позоришних представа; 

електронско издаваштво; услуге онлајн игара; 

пружање услуга компјутерских игрица.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(111) 74248 (181) 16.03.2027. 

(210) Ж- 2017-338 (220) 16.03.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 

South, Seattle, Washington 98134, USA, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнезa Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

CLOVER 

(511) Кл. 7:  електрични млинови за кафу за кућну и 

комерцијалну употребу; машине за припремање 

газираних пића; електричне кухињске машине, наиме, 

електрични уређаји за прављење пене од млека.  

Кл. 11:  електрични апарати, наиме, апарати за 

припремање еспресо кафе, апарати за припремање 

кафе, кетлери, чајници, апарати за припремање чаја, 

лоничићи за припрему пића на пару, диспензери за 

воду за кућну и комерцијалну употребу; филтери за 

воду; јединице за филтрацију и пречишћавање воде и 

њихови заменски кертриџи и филтери.   
 

 

(111) 74249 (181) 10.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1059 (220) 10.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) HEMOFARM A.D.farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 05.05.21; 05.11.01; 26.04.09; 26.04.15; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, зелена, љубичаста, плава.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у  

медицини; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.  
 

(111) 74250 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1392 (220) 13.09.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Fabrika dečje hrane d.o.o., Маршала Тита 206, 

Добановци, Београд-Сурчин, RS 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица, 

Маријана  

П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.02; 26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.14 

(591) тамно плава, светло плава, бела, жута  

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи, дијететска 

храна и супстанце прилагођене медицинској 

употреби, храна за бебе; мешавине млека у праху за 

бебе; хранљиве формуле за бебе; храна за бебе; 

млечни ензими за фармацеутске сврхе; млеко у праху 

за децу; минерална вода за медицинске потребе; сви 

напред наведени производи за бебе и одојчад.   

Кл. 29:  месо, риба, перад, игра, јаја, месни производи, 

џемови, желе; млеко, млечни производи, млеко у праху 

и лакто-протеин као прехрамбени производи; супе; 

конзервисано и конзервисано месо, кобасица, риба, 

живина, дивљач, поврће, воче; јестива уља и масти; 

протеински препарати за исхрану људи добијени од 

биљних и животињских производа; готова јела на бази 

меса, живине, дивљачи, рибе, воћа, поврћа, јаја, 

млечних производа, грашка, сочива и пасуља, 

кромпира, салата; сви напред наведени производи за 

бебе и одојчад.   
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Кл. 30:  препарати од житарица (осим хране за 

животиње), припремљене и делимично припремљене 

посуде у основи састоје од препарата житарица, пиринча 

и / или тестенина; слатка јела и десерти који се углавном 

састоје од шећера, какао, чоколаде и / или скроба, са 

млеком и плодовима; мусли и слаткиши, углавном од 

житарица, воћа, ораха и / или шећера; сви напред 

наведени производи за бебе и одојчад.   

Кл. 32:  безалкохолна плћа, посебно сокови од воћа и 

поврћа, нектари, пића која садрже воћне сокове, вочни 

сирупи и други вочни препарати за производњу 

безалкохолних пића: прах и грануле за људску исхрану, 

посебно за припрему безалкохолних пића; сви напред 

наведени производи за бебе и одојчад.   
 

(111) 74251 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1428 (220) 20.09.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Студентски трг 4, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; изнајмљивање 

огласног простора; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима); услуге продаје путем лицитације; 

пословна испитивања; пословна истраживања; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

презентација производа путем средстава комуникације, у 

сврху продаје на мало; услуге поређења цена; економске 

прогнозе; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; услуге агенција за увоз и извоз; 

маркетиншка истраживања; маркетиншке студије; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција; изнајмљивање канцеларијских машина и 

опреме; испитивање јавног мњења; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

набавке за трећа лица (куповина производа и услуга за 

друге пословне субјекте); психолошко тестирање за 

избор запослених; услуге односа са јавношћу; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање машина за фотокопирање; уређивање 

излога; тражење спонзорства; преписивање 

кореспонденције (канцеларијске услуге); компјутерско 

управљање подацима; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

професионалне пословне консултације; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању); преговарање о пословним уговорима за 

друге; фактурисање; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; услуге 

посредовања у трговини; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; објављивање књига; 

услуге дигиталног фотографисања; информисање о 

образовању; електронско издаваштво; информације из 

области забаве и разоноде; информације о рекреацији; 

тумачење језика знакова; услуге графичке обраде, које 

нису у рекламне сврхе; микрофилмовање; услуге модела 

за уметнике; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу преузимати; 

издавање књига; објављивање књига и часописа, 

електронско; објављивање текстова, не у рекламне 

сврхе; изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање 

аудио опреме; изнајмљивање видео камера; превођење; 

снимање видеорекордером; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење семинара.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

утврђивање аутентичности уметничких дела; 

засејавање облака (cloud seeding); саветовање у 

области рачунарског хардвера; изнајмљивање 

рачунара; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; услуге дизајнирања 

паковања; дизајнирање одеће; графички дизајн; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

веб сервера; индустријски дизајн.   
 

(111) 74252 (181) 07.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1364 (220) 07.09.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) MIRIUS DOO BEOGRAD, Љубе Давидовића 

55, 11000 Београд, RS 

(740) Дејан П. Богдановић, Катаринa М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.18; 03.13.01; 05.05.20; 05.05.22; 05.05.23; 

27.01.12; 27.05.24; 29.01.15  
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(591) розе, црна, сива, бела, зелена, светло плава, 

жута, црвена  

(511) 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, какао, чоколада, чајеви, пића од кафе, 

чаја, какаа, шећер, пиринач, замена кафе, брашно и 

производи од житарица, хлеб, колачи, посластице, 

сладолед, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со, 

сенф, сирће, сосови (као зачини), зачини, лед.   

Кл. 43:  услуге припремања хране и пића; 

ресторанске услуге.   
 

(111) 74253 (181) 07.06.2027. 

(210) Ж- 2017-837 (220) 07.06.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) AURA d.o.o., Ваздухопловаца бб, 18000 Ниш, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51, 

11050 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 3:  производи за негу и улепшавање усана 

нарочито ружеви, сјај и оловке; производи за негу и 

улепшавање очију нарочито маскаре, сенке, базе за 

сенку, оловке, ајлајнери, глитери; производи за негу 

и улепшавање лица нарочито коректори, компактни 

пудери, руменила, пудери у праху, течни пудери, 

глитер гел, бронзери, хајлајтери, прајмери, фини 

прах за матирање коже лица, кремасти пудери, 

фиксатори за шминку; лакови за нокте, препарати за 

француски маникир, препарати за негу ноктију, гел 

за заноктице, уљани препарати за негу заноктица и 

спречавање грицкања ноктију, скидачи лака за нокте 

са ацетоном и без ацетона, влажне марамице; креме, 

гелови и уља за негу ноктију, серуми за негу ноктију; 

боје за косу нарочито фарбе за косу, бланш за косу, 

хидроген крем; производи за негу косе нарочито 

регенератори, силикони за косу, маске за косу, 

ампуле и серуми за косу, восак и гелови за косу; 

специјалне и мултифункционалне креме за негу 

нарочито креме за руке, стопала, тело, лице, стрије, 

креме и лосиони за заштиту од сунца, лосиони и 

млеко за тело и чишћење лица; влажне марамице за 

скидање шминке, креме за самопотамњивање, маске 

за лице; беби производи нарочито беби креме и 

масти, пудери, уља и лосиони за бебе, влажне 

марамице; шампони и купке; парфеми и 

дезодоранси; производи за депилацију и епилацију 

нарочито траке и восак; апликатори за наношење 

сенке, сунђерасти туфери различитих облика, 

вештачке трепавице, лепак за вештачке трепавице, 

увијач за трепавице, шаблони за француски маникир, 

папирни листићи за упијање вишка себума коже, 

четка за фарбање косе, несесери за шминку.   

Кл. 21:  апликатори за козметику; четкице за 

козметику; четкице за усне; четкице за шминкање; 

четкице за нокте; четкице за обрве; четкице за 

маскаре; четкице за косу; четкице за чишћење коже; 

сунђери за шминкање; пуфна за пудирање; чешљеви.  

Кл. 41:  услуге образовања и обучавања о техникама 

шишања, фарбању косе, фризирању косе, шминкању 

и третманима за тело, које се пружају 

професионалним салонима, центрима за негу лица и 

тела, бријачницама, фризерима, маникирима, 

козметичарима и салонима лепоте.   
 

(111) 74254 (181) 12.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1065 (220) 12.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 

10121 Torino ,TO, IT 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

INTESA INVEST BEOGRAD 

(511) Кл. 9:  магнетни носачи података, дискови за 

снимање; ЦД дискови, ДВД и други дигитални 

носиоци података; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине, 

опрема за обраду података, компјутери; 

компјутерски софтвер; аларми; машине за бројање и 

сортирање новца; магнетне траке; машине за 

издавање аутоматске карте; тонски носачи звука; 

апарати за регулисање; апарати за праћење, 

осматрање; детектори за откривање лажних, 

фалсификованих новчића; апарати за обраду 

података; уређаји за компјутерску меморију; 

компјутери; снимљени компјутерски програми; ауто-

радио; апарати за обуку; трансмитери; инсталације за 

спречавање провала; регистар касе; дискови, 

магнетски; читачи бар кодова; периферни уређаји 

прилагођени за употребу са компјутерима; софтвер; 

кодиране магнетне картице; магнетни носиоци 

података; апарати за шифровање; микропроцесори; 

монитори (компјутерски програми); електрични 

дневници; картице са интегрисаним колима (смарт 

картице); електронске публикације, које се могу 

преузети; компјутерски програми (софтвери који се 

могу преузети); аутоматизовани бројачи новца 

(АТМ); музички фајлови који се могу преузети; 

датотеке слика које се могу преузети; УСБ уређаји; 

ГПС уређаји, за систем глобалног позиционирања, 

навигације; преносиви компјутери; апликације 
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компјутерског софтвера; електронски читачи књига; 

таблет компјутери; компјутерски хардвер; 

сигурносни токени (уређаји за шифровање); 

интерактивни терминали осетљиви на додир; 

аутоматске машине за уплату и депозит; готовинске 

картице; кредитне картице; читачи кредитних 

картица; кодиране магнетне картице за наплату; 

терминали за електронску обраду платних кредитних 

картица; сигурносни терминали за електронске 

трансакције; компјутерски софтвер који се односи на 

руковање финансијским трансакцијама.  

Кл. 16:  папир и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; албуми; слике; 

спајалице за огласе; гравуре и дрворези; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

часописи; улазнице; табле за цртање; подлоге, 

јастучићи (канцеларијски материјал); летци; марке 

(печати); писане или цртане књиге; роковници; 

фолије; картон; каталози; фасцикле за папир; књиге; 

држачи оловака; аутоматске оловке; коверте; пера; 

производи за брисање; фотографије (штампане); 

графичке репродукције; графичке презентације; 

разгледнице; штампане публикације; приручници; 

брошуре и књижице; магазини (периодични); 

маркери за књиге; честитке; календари; трговачке 

картице, осим за игру; флајери; банкноте.   

Кл. 35:  рекламирање; пословно управљање; 

пословна администрација; канцеларијски послови; 

помоћ у пословном управљању; израда извештаја о 

рачунима; пословна ревизија; консултације у вези са 

пословном организацијом и пословном економијом; 

дистрибуција рекламног материјала; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге за ефикасно пословање; аукцијске услуге; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

истраживања; консултације које се тичу пословног 

организовања; служба за односе са јавношћу; 

спровођење маркетиншке студије; компјутерско 

управљање подацима; економске прогнозе; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; испитивање јавног мњења; рекламирање на 

информатичкој мрежи; савети за потрошаче 

(пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима); маркетинг; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; услуге 

комерцијалног посредовања; пословне посредничке 

услуге које се односе на усклађивање потенцијалних 

приватних инвеститора са предузетницима којима је 

потребно финансирање.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; монетарни 

послови; послови са некретнинама; осигуравање од 

несрећа на основу полисе; зајмови на рате; 

изнајмљивање некретнина; посредовање на берзи; 

услуге кредитног бироа; услуге агенције за 

некретнине; агенције за наплату дугова; посредовање 

код некретнина; посредовање код осигурања; услуге 

финансијског брокерског посредовања; 

обезбеђивање осигурања; банкарске услуге; процена 

непокретности; установљавање заједничких 

фондова; инвестирање капитала; услуге јемства; 

услуге трговања валутама и размене; издавање 

путних чекова; клиринг, финансијски; услуге 

депозита у сефовима; организација колекција; 

финансирање зајмова; финансијске процене 

(осигурања, банкарске, непокретности); 

старатељство (економско); услуге финансирања; 

финансијско управљање; финансирање кредита од 

сигурности; управљање непокретностима; 

управљање апартманима у згради; закључивање 

осигурања од пожара; изнајмљивање некретнина; 

медицинско осигурање; поморско осигурање; 

банкарске хипотеке; услуге штедне банке; лизинг; 

посредовање у промету акцијама и обвезницама; 

закључивање осигурања живота; финансијске 

анализе; потврђивање чекова; финансијске 

консултације; консултације о осигурању; обрада 

плаћања кредитним картицама; обрада платних 

картица; електронски трансфер средстава; 

финансијске информације; информације о 

осигурању; издавање вредносних токена; депозити 

драгоцености; емисија кредитних картица; услуге 

исплате пензија; финансијско спонзорисање; 

интернет банкарство; позајмљивање на основу 

залога; услуге фондова узајамне помоћи; брокерске 

услуге; организовање финансија за грађевинске 

послове; пружање финансијских информација путем 

wеб странице; инвестиционе услуге фонда; 

брокерске услуге за акције и обвезнице; вођење 

текућих рачуна.  

Кл. 41:  образовање; пружање обуке; забава; 

спортске и културне активности; академије 

(образовне); услуге забаве; организовање забавних 

или васпитних такмичења; обезбеђење објеката за 

рекреацију; издавање, публикација текстова (осим 

рекламних текстова); подучавање; публикација 

књига; позоришне продукције; продукција 

представа; припрема (организовање) и вођење 

колоквијума; припрема (организовање) и вођење 

конференција; припрема (организовање) и вођење 

конгреса; образовне информације; информације из 

области забаве и разоноде; организовање изложби за 

културне и образовне потребе; обезбеђивање 

музејских објеката (презентација, изложбе); 

припрема (организовање) и вођење семинара; 

припрема (организовање) и вођење радионица за 

обуку; резервација места за емисије и резервација 

улазница за позориште; оn-line објављивање 

електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; професионална оријентација 

(образовање или савети при обуци); улазнице за 

приредбе - разоноду; писање текстова.  
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Кл. 42:  дизајн и развој компјутерског хардвера и 

софтвера; програмирање компјутера; израда (креирање) 

софтвера за компјутере; ажурирање компјутерског 

софтвера; изнајмљивање компјутерског софтвера; 

одржавање компјутерских програма; дизајнирање 

информационих система; уградња, инсталирање 

рачунарског софтвера; софтвер као услуга; електронско 

праћење активности кредитне картице за откривање 

преваре путем интернета; програмирање софтвера за 

Интернет платформе; програмирање софтвера за 

платформе е-трговине.   
 

(111) 74255 (181) 07.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1209 (220) 07.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Church & Dwight Canada Corp., 635 Secretariat 

Court, Mississauga, Ontario, Canada L5S 0A5, CA 

(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28, 

11000 Београд 

(540) 

GRAVOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење и 

превенцију мучнине, повраћање, вртоглавице, 

главобоље, грознице и благих тегоба и болова; 

антацидни препарати.  
 

(111) 74256 (181) 06.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1047 (220) 06.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju hleba i 

peciva "DON  DON" DOO Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића 144б , Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 26.01.12; 26.01.18; 26.11.08; 27.03.11; 

27.05.21; 29.01.01  

(591) бела, црвена (pantone 185C)  

(511) Кл. 30:  кафа; чај;  какао; пиринач; кукуруз; 

сунцокрет; јечам; соја; брашно и производи од  

житарица; хлеб; колачи; посластице; сладоледи; 

квасац; прашак за пециво; зачини; овсене пахуљице.  

Кл. 31:  семе; непрерађене житарице.  
 

(111) 74257 (181) 06.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1048 (220) 06.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju hleba i 

peciva "DON  DON" DOO Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића 144 б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 08.01.06; 11.01.25; 25.01.10; 27.01.12; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) gradiant CMYK: CMYK 25/40/68/33, CMYK 

25/40/65/0, CMYK 11/28/50/0, CMYK 0/100/100/0, 

CMYK 0/100/100/39, CMYK 0/61/47/0, CMYK 

0/30/53/0, CMYK 16/62/100/0  

(511) Кл. 30:  кафа; чај; какао; пиринач; кукуруз; 

сунцокрет; јечам; соја; брашно и производи од  

житарица; хлеб; колачи; посластице; сладоледи; 

квасац; прашак за пециво; зачини; овсене пахуљице.  

Кл. 31:  семе; непрерађене житарице.  
 

(111) 74258 (181) 18.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1419 (220) 18.09.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Студентски трг 4, Београд, RS 

(540) 

ZMP 

(511) Кл. 45:  правне услуге; 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; лиценцирање рачунарског 

софтвера (правне услуге); парничне услуге; 

посредовање; услуге он-лајн друштвених мрежа; 

прикупљање биографских података о појединцима; 

услуге писања писама за трећа лица; регистрација имена 

домена (правне услуге); услуге истраживања у правним 

стварима; саветодавне услуге из области лиценцирања 

интелектуалне својине; саветодавне услуге из области 

ауторских права; саветодавне услуге из области права 

потрошача (правни савети); саветодавне услуге из 

области заштите интелектуалне својине; саветодавне 

услуге из области патената; саветодавне услуге из 

области регулаторних послова; услуге медијације; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе; услуге које пружају патентни 

заступници; професионалне саветодавне услуге из 
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области права интелектуалне својине; правне услуге 

регистровања; услуге које пружају заступници за права 

интелектуалне својине; услуге праћења и надзора 

жигова; правне услуге у вези са преговарањем о 

уговорима за друге.   
 

(111) 74259 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1164 (220) 28.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) COCA - COLA HBC SRBIJA  d.o.o. Zemun, 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд, RS 

(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић", 

Његошева 28а, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.07.14; 02.07.15; 05.07.15; 06.19.07; 13.03.02; 

19.01.06; 26.11.12; 26.11.13; 27.01.12; 29.01.15  

(591) златна, браон, црна, црвена, бела, зелена, жута.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме ракија од крушке.  
 

(111) 74260 (181) 31.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1171 (220) 31.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Jim Beam Brands Co.,, 222 W. Merchandise 

Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois 60654, US 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица, 

Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

DOUBLE OAK 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (осим пива); виски.  
 

(111) 74261 (181) 21.06.2027. 

(210) Ж- 2017-940 (220) 21.06.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Александар Никитовић, Павла Папа 29, Нови Сад, RS 

(740) Шећеров Миомир, Булевар М. Пупина бр.6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 25.05.02; 26.01.03; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.11; 29.01.03  

(591) светло зелена, тамно зелена, црна.  

(511) Кл. 35:  услуге агенција за пружање пословних 

информација, изнајмљивање канцеларијских машина 

и опреме, презентација робе, истраживање тржишта, 

пословна испитивања, оглашавање, рекламирање, 

компјутерско управљање подацима, системација 

информација у компјутерским базама података, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, писање рекламних текстова, дизајнирање 

рекламног материјала, ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података.   

Кл. 41:  организовање такмичења (образовних или 

забавних), учење на даљину, настава, обука, услуге 

пружања обуке, продукција радио и телевизијских 

програма, организовање и вођење конференција, 

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, образовање у интернатима, он-лајн 

издавање електронских књига и часописа, тумачење 

језика знакова, организовање и спровођење 

концерата, организовање и вођење образовних 

форума уживо, услуге обуке које се пружају путем 

симулатора.   

Кл. 42:  рачунарско програмирање, изнајмљивање 

рачунара, дизајнирање рачунарског софтвера, 

ажурирање рачунарског софтвера, изнајмљивање 

рачунарског софтвера, одржавање рачунарског 

софтвера, инсталирање рачунарског софтвера, 

саветовање у области рачунарског софтвера, научна 

истраживања.  
 

(111) 74262 (181) 16.08.2026. 

(210) Ж- 2016-1381 (220) 16.08.2016. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ALTERNA INTERNATIONAL doo Beograd-

Novi Beograd, Јурија Гагарина 28/II/19, 11070 Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) тегет (C100%, M98%, Y25%, K45% - P274C), 

црвена (C0%, M100%, Y100%, K0% - P485C), зелена 

(C45%, M0%, Y100%, K0% - P368C)  

(511) Кл. 9:  аудио и видео траке, двд и други 

дигитални носачи подата који представљају обуку за 

развој личних и професионалних постигнућа, 

рачунарски софтвери за побољшање професионалног 

и личног достигнућа и едукације.   
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Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, услуге 

фотокопирања, услуге агенција за запошљавање, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, стручне услуге у пословној 

ефикасности, истраживање тржишта, пословне 

процене, компјутерско управљање подацима, 

професионалне пословне консултације, промоција 

продаје за друге, психолошко тестирање за избор 

запослених, маркетинг, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица.  

Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавање књига, 

организовање и вођење конференција, организовање 

и вођење конгреса, припрема и вођење семинара, 

организовање и вођење радионица (обука), он-лајн 

издавање електронских књига и часописа, услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузети, професионално усмеравање 

(саветовање у вези са образовањем или обуком), 

обука (тренирање), подучавање, организовање и 

вођење образовних форума уживо.   
 

(111) 74263 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1289 (220) 24.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Improcrop Ltd.,, Sarney, Summerhill Road, 

Dunboyne Co. Meath, IE 

(740) Дејан П. Богдановић, Владимир М. Ђерић, 

Катарина М. Радoвић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

SOIL-SET 

(511) Кл. 1:  ђубрива; средства за побољшање 

квалитета земљишта.  
 

(111) 74264 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1290 (220) 24.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Improcrop Ltd.,, Sarney, Summerhill Road, 

Dunboyne Co. Meath, IE 

(740) Дејан П. Богдановић, Владимир М. Ђерић, 

Катарина М. Радoвић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

IMPRO-SET 

(511) Кл. 1:  ђубрива; средства за побољшање 

квалитета земљишта.  
 

(111) 74265 (181) 22.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1273 (220) 22.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Ave Pharmaceutical doo, Устаничка 17, 

Београд, RS 

(540) 

AVEBOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 74266 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1283 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Privredno društvo MOJA MAMA d.o.o. 

Beograd, Доситејева 21, 11000 Београд, RS 

(740) Моравчевић, Војновић и партнер, Адвокатско 

oртачко друштво, Добрачина 15, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 11.01.02; 27.05.07; 27.05.13  

(511) Кл. 16:  хартија и картон, производи од хартије 

и картона, наиме: кутије, честитке, папирне кесе, 

разгледнице, салвете, фотографије, штампани 

материјал, омоти, марамице од папира, фасцикле, 

врећице за паковање, календари, портикле од папира, 

папирна и картонска анбалажа, папирни подметачи, 

папирни омотачи, папирне посуде; штампане ствари, 

фотографије, канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор осим намештаја; материјали за 

обуку и наставу, пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање, штампарска слова, клишеи. 

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. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови, нарочито 

трговина на мало храном и снабдевање 

супермаркета, продавница хране, ресторана и 

осталих објеката за продају хране на мало.   
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Кл. 40:  обрађивање материјала, наиме обрада хране.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 74267 (181) 28.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1302 (220) 28.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvoidnju HVAC 

opreme Termovent Komerc doo Beograd, GTC 

Square, Булевар Милутина Миланковића 11а, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.01; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно сива и цијан 60%.  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови 

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, производњу 

паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање 

водом и за санитарне сврхе. Кл. 37:  грађевинско 

конструисање; поправљање; услуге инсталирања 

(постављања).   
 

(111) 74268 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1286 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. , 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

11000 Београд 

(540) 

IMPERIUM 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74269 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1287 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. , 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

11000 Београд 

 

(540) 

ADVERSIS 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74270 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1285 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. , 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

11000 Београд 

(540) 

KENTAUR 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74271 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1284 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. , 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

11000 Београд 

(540) 

MUVER 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74272 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1288 (220) 23.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. , 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

11000 Београд 

(540) 

KONTAKT 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74273 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1157 (220) 28.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) COCA - COLA  HBC SRBIJA d.o.o. Zemun, 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд, RS 

(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић", 

Његошева 28а, 11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 02.07.14; 02.07.15; 05.07.15; 06.19.07; 13.03.02; 

19.01.06; 19.07.02; 19.07.17; 26.11.13; 27.01.12; 

29.01.15 

(591) златна, црна, бела, црвена, жута, зелена.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме ракија од 

крушке.  
 

(111) 74274 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1159 (220) 28.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) COCA - COLA  HBC SRBIJA  d.o.o. Zemun, 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд, RS 

(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић", 

Његошева 28а, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.07.14; 02.07.15; 05.07.14; 06.19.07; 13.03.02; 

19.01.06; 25.01.15; 26.11.12; 26.11.13; 27.01.12; 

29.01.15  

(591) плава, златна, жута, црвена, зелена, бела, браон, 

љубичаста.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме ракија од 

шљиве.  
 

(111) 74275 (181) 28.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1300 (220) 28.08.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Emirates National Oil Company Limited 

(ENOC) LLC, UAE Company, P,O, Box: 6442, Dubai, AE 

(740) Слободан Влаховић, адв., Радоја Дакића 35/32, 

11070 Нови Београд  

 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.01.12; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.07; 28.01.00  

(511) Кл. 4:  индустријска уља и масти; мазива; 

средства за упијање, влажење и везивање прашине; 

горива (укључујући бензин за моторе) и средства за 

осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.  
 

(111) 74276 (181) 05.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2051 (220) 05.12.2016. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Иван Арпаш, Богдана Шапута 36,  

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 15.07.01; 27.05.01; 27.05.12  

(511) Кл. 12:  бицикли; бицикли за децу; бицикли за 

доставу; бицикли за путовање.  

Кл. 37:  поправка бицикала и пружање информација о томе.  
 

(111) 74277 (181) 27.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1138 (220) 27.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) "CITY EXPERT GLOBAL" Д.О.О. БЕОГРАД-

ПАЛИЛУЛА, Османа Ђикића 22, 11000 Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, Београд 

(540) 
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(531) 07.01.24; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.07; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена, сива.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; лепљење плаката; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе цена и трошкова; 

дистрибуција рекламног материјала; услуге 

фотокопирања; услуге агенција за запошљавање; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

умножавање докумената; ажурирање огласних 

материјала; дистрибуција узорака; стручне услуге о 

пословној ефикасности; услуге продаје путем 

лицитације; истраживање тржишта; пословне 

процене: пословна испитивања; изнајмљивање 

огласних материјала; консултације у вези са 

пословним организовањем; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; услуге односа са 

јавношћу; стенографске услуге; рекламирање преко 

телевизије; преписивање кореспонденције 

[канцеларијске услуге]; уређивање излога; услуге 

рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетиншка 

истраживања; компјутерско управљање подацима; 

професионалне пословне консултације; економске 

прогнозе; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; пословне информације; 

испитивање јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; услуге пресељења пословног 

седишта; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; секретарске услуге; 

обрачун пореза; услуге телефонског одговарања за 

одсутне претплатнике; обрада текста; услуге 

претплате на новине за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница; пословнo управљање хотелима; 

пословно управљање за сценске уметнике; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе; издавање машина 

за фотокопирање; рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; 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 спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје или велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; изнајмљивање 

продајних штандова; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; оглашавање 

плаћањем по клику [рау рег click оглашавање]; 

услуге посредовања у трговини; 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; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дизајнирање рекламног 

материјала; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; услуге 

пријављивања пореза; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

писање радних биографија за друге; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција програма телевизијске продаје; 
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продукција емисија телевизијске продаје; консултације о 

стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

консултације о стратегији комуникације у рекламирању; 

преговарање о пословним уговорима за друге.   

Кл. 36:  осигурање од последица несрећног случаја; 

зајмови на рате; услуге актуара; изнајмљивање 

некретнина; посредовање на берзи; услуге кредитних 

агенција; услуге агенција за промет некретнина; 

посредовање у промету некретнина; услуге агенција 

за наплату дугова; посредовање у осигурању; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

услуге осигурања; банкарске услуге; процена 

некретнина; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; инвестициони фондови; инвестирање 

капитала; услуге давања гаранције; услуге 

мењачница; издавање путничких чекова; клириншки 

послови [финансије]; услуге клиринга [финансије]; 

услуге чувања у сефовима; прикупљање прилога; 

финансирање зајмова; фискално процењивање; 

финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; факторинг; фидуцијарни послови; 

услуге повереништва; услуге финансирања; 

финансијско управљање; услуге залагаоница; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; осигурање од пожара; најам апартмана; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

здравствено осигурање; поморско осигурање; 

банкарске хипотеке; услуге штедионица; 

финансирање лизинга; финансирање закупа; 

посредовање у промету са хартијама од вредности; 

осигурање живота; услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова]; финансијске анализе; процена 

антиквитета [старина]; процена уметничких дела; 

провера чекова; финансијске консултације; 

консултације о осигурању; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама;  електронски 

пренос средстава; финансијске информације; 

информације о осигурању; процена накита; 

нумизматичка процена; убирање најамнине 

[станарине]; процена поштанских марака; издавање 

вредносних бонова; депозити драгоцености; 

нотирање цена на берзи; издавање кредитних 

картица; издавање пословног простора 

[непокретности]; услуге исплате пензија; 

финансијско спонзорисање; онлајн банкарство; 

услуге пословне ликвидације, финансијске; процена 

накнада штете [финансијска процена]; обавештења о 

карбон кредитима; финансијска процена непосеченог 

дрвета; финансијско процењивање вуне; 

позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге 

фондова узајамне помоћи; услуге берзанског 

посредовања; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; пружање информација о 

финансијама путем интернета; финансијско 

управљање исплатама надокнада за друге; 

инвестирање средстава; трговање акцијама и 

обвезницама; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; услуге јемства; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад.   

Кл. 39:  пратња путника; снабдевање водом; 

ваздушни превоз; превоз амбулантним колима; 

услуге вуче возила у квару; изнајмљивање 

аутомобила; превоз аутомобилом; превоз аутобусом; 

превоз излетничким бродовима; изнајмљивање 

чамаца; ледоломачке услуге; превоз камионом; 

спасавање бродова; услуге превоза робе тегљачем; 

превоз колицима на тегљење; железнички транспорт; 

изнајмљивање коња; испорука пошиљки; услуге 

ношења терета од стране носача; паковање робе; 

посредовање у вези са бродовима; организовање 

крстарења; услуге превоза за туристичка разгледања; 

истовар терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцјалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање туристичких путовања; превоз 

путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; селидбене услуге; 

складиштење чамаца, бродова; посредовање у 

услугама шпедиције; посредовање у превозу робе; 

посредовање у транспорту: услуге возача; курирске 

услуге [достава пошиљки или робе]; информације о 

складиштењу; информације о транспорту; 

изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање 

ронилачких одела; изнајмљивање контејнера за 

складиштење; изнајмљивање пртљажника за кров на 

возилима; спасилачке операције [у транспорту]; 

резервација превоза;  путничке резервације; 

подводна спасавања; умотавање, амбалажирање, 

робе; достава порука [курирска служба]; достава 

новина; достава робе наручепе поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљинање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање 

сателита за друге; испорука цвећа; франкирање 

поште; информације о саобраћају; изнајмљивање 

замрзивача; услуге флаширања [пуњења боца]; 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 
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логистика]; изнајмљивање ваздухоплова; превоз робе 

баржама; изнајмљивање путничких аутобуса; 

изнајмљивања мотора ваздухоплова; превоз 

драгоцености уз обезбеђење; изнајмљивање 

навигационих система; пружање упутстава за вожњу 

за туристичие сврхе; паковање поклона; 

изнајмљивање трактора; прикупљање рециклираних 

производа [транспорт]; изнајмљивање електричних 

винских подрума [фрижидера]; допуњавање 

банкомата готовином; услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг].   
 

(111) 74278 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1139 (220) 28.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Ивана Мартић, Тадеуша Кошћушка 62,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.02; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17  

(511) Кл. 14:  амајлије [накит]; бижутерија; брошеви 

[накит]; кутије за излагање накита; кутије за 

излагање сатова; дрвене кутије за накит; кутије за 

сатове; материјали за накит; минђуше; минђуше на 

штипаљку; минђуше на увлачење; накит од дрвета 

(огрлице, наруквице, брошеви, прстен); накит за 

шешире; наруквице [накит]; неметални привесци за 

кључеве; огрлице; перле за израду накита (елементи 

неправилног облика од дрвета); прстење [накит].   

Кл. 20:  баштенски намештај; бисте од дрвета, воска, 

гипса или пластике; вешалица за одећу; витрине за 

излагање робе; витрине[намештај]; вишенаменске 

радне површине за широку примену; врата за 

намештај; гардеробни ормани; даске за сечење 

[табле]; дактилографски столови; делови намештаја; 

делови од дрвета за намештај; дивани и софе; дрвене 

гајбе; дрвене резбарије; дрвене траке; дрвени држачи 

плоча са натписима; дрвени кревети; дрвени 

одбојници за врата; дрвени поштански сандучићи; 

дрвени столови за сечење меса; држачи за висеће 

саксије, неметални; завесе од дрва плетене 

[покућство]; заштите за ивице намештаја; заштитна 

ограда за кревете са оградом, осим постељине; зидне 

плоче од пластике или дрвета; изложбени столови; 

кинетичке скулптуре [декорација]; кућице за птице; 

клизачи за гарнишне; комоде; колица за сервирање 

чаја; комоде за купатило [намештај]; комоде, 

намештај; компактна козметичка огледалца; 

конзолни столови; конструкције кревета; кревети; 

кревети на склапање; креветци за бебе; креденци за 

посуђе; куке за одећу које нису од метала; кутије за 

излагање накита; кутије од дрвета; кутије од дрвета 

или пластике; кутије са бравом, неметалне; кућице за 

животиње; кућице за псе; кућни бројеви који нису од 

метала, несветлећи; кућни олтари, неметални; лајсне 

за рамове за слике; лајсне за фиоке, неметалне; 

лежајеви за кућне љубимце; лутке у природној 

величини за излагање одеће; љуљашке за трем; 

мердевине, од дрвета или пластике; намештај; 

намештај за вагон ресторане; намештај за дневни 

боравак; намештај за излагање робе; намештај за 

купатило; намештај за отворене просторе; намештај 

за рачунаре; намештај за седење; намештај за спаваће 

собе; намештај израђен од дрвета или замене за дрво; 

намештај, огледала, оквири за слике; неметалне 

посуде за складиштење за општу употребу; ногаре за 

столове; ноге за намештај; ноге за столице; ногице за 

намештај; ноћни ормарићи; огласне табле; огледала; 

ограде кревета; оквири за кревете; опрема за врата, 

неметална; опрема за кревете, неметална; опрема за 

намештај, неметална; ормани за документа; ормани, 

креденци; писаћи столови; плакати од дрвета или 

пластике; плоче за проширење столова; плочице за 

име, које нису од метала; покретне степенице за 

укрцавање, неметалне, за путнике; полице; полице за 

библиотеке; полице за излагање; полице за намештај; 

полице за складиштење уметничких дела; полице за 

ципеле; полице [намештај]; постоља; постоља за 

саксије за цвеће [намештај]; постоља за шешире; 

пултови [столови]; радне клупе за стеге [намештај]; 

радне плоче; радни сто, клупа; радни столови; 

рамови за огледала; рамови за слике; рамови за 

слике, који нису од племенитих метала; рамови за 

фотографије; ручна колица [намештај]; дрвене ручке 

за фиоке, комбинација са металом; сандуци, гајбе; 

сандуци за играчке; скулптуре од кости, слоноваче, 

гипса, пластике, воска или дрвета; собни паравани; 

сталци за читање, пултови; сталци [намештај]; статуе 

од дрвета; статуе од дрвета, воска, гипса или 

пластике; степенице [мердевине], неметалне; 

столарска роба; столови; столови за превијање беба; 

столови за цртање; стопери за врата ормарића, 

неметални; табле за држање кључева; табле за 

поруке; табле за столове; тоалетни сточићи; 

уметничка дела од дрвета; уметничка дела од дрвета, 

воска, гипса или пластике; фигурине, статуете од 

дрвета, воска, гипса или пластике; фиоке [делови 

намештаја]; хоклице; ципеларници; чајни сточићи; 

чивилуци; штандови.   

Кл. 41:  вођење културних догађаја; вођење 

образовних догађаја; вођење образовних курсева; 

вођење образовних конференција; вођење радионица 

за обуку; договарање, реализација и организација 
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семинара; додатно образовање; издавање брошура; 

издавање електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа; издавање електронских публикација; 

издавање електронских часописа; издавање журнала; 

издавање интернет часописа; издавање и уређивање 

књига, новина и периодичних часописа; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање и 

уређивање штампаног материјала и текстова, осим 

рекламних текстова; издавање календара; издавање 

каталога; издавање књига и магазина; издавање 

књига и часописа; издавање књига, магазина, 

годишњака и журнала; издавање књига, часописа и 

новина на интернету; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање образовних материјала; 

издавање периодичних часописа, каталога и 

проспеката; издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање проспеката; издавање 

рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање часописа; издавање часописа у 

електронском формату на интернету; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

уметничких слика и калиграфских радова; испити из 

области образовања; консултантске услуге које се 

односе на обуку, усавршавање и образовање; 

консултантске услуге у вези са уређивањем; 

културне активности; курсеви учења на даљину; 

организација и вођење културних и рекреативних 

активности; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање изложби за културне потребе; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање изложби за потребе обуке; 

организовање изложби, конвенција и конференција 

за културне или образовне потребе; организовање и 

реализација изложби у забавне сврхе; организовање 

и реализација предавања; организовање обука; 

подучавање; представљање радова визуелне 

уметности и књижевних радова публици за културне 

или образовне потребе; пружање он-лајн туторијала; 

пружање услуга он-лајн обуке; услуге калиграфије; 

услуге музеја [презентације, изложбе]; услуге 

образовања и обуке које се односе на уметност и 

занат; услуге образовања, обуке и подучавања у вези 

са израдом и производњом; услуге он-лајн 

дигиталног издаваштва; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(111) 74279 (181) 19.05.2027. 

(210) Ж- 2017-702 (220) 19.05.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Срђан Скала, Зеленгорска 13, 24413 Палић, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, адвокат, Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 1070 Нови Београд 

(540) 

SKALA GARDEN 

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; 

метални грађевински материјали; металне преносне 

грађевине; материјали од метала за грађевинске 

шине; неелектричне жице и каблови од обичног 

метала; браварски производи; мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; руде; браварски производи; гвожђарски 

производи; контејнери и фолије.   

Кл. 7:  машински алати; мотори и погонске машине 

(осим за сувоземна возила); машинске спојнице и 

трансимисиони елементи (осим за сувоземна возила); 

пољопривредне справе; инкубатори за јаја; а 

нарочито алати за домаћинство, пољопривреду и 

хортикултуру; пумпе за гориво и пумпе за воду и 

наводњавање, системи пумпи за наводњавање; 

системи за наводњавање  

Кл. 8:  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело; хладно оружје, жилети; а 

нарочито; маказе, пинцете, алати за резбарење и 

утискивање, тестере за бушење, пробијачи за ексере, 

пуњачи (ручни алати), ловачки ножеви, рамови за 

ручне тестере, нарезнице (ручни алати), секире, 

ножеви за поврће, ренда, секачи поврћа, секачи (као 

ручни алат), берачице воћа (ручни алат); маљеви за 

набијање земље (као ручни алат); лопатице за вађење 

биљака (за баштованство); апарати за уништавање 

биљних паразита; воћарске маказе; ножеви за 

кресање и урезивање; грабуље; лопате; ашови; 

тоцила; спрејеви против инсеката (као ручно оруђе); 

прскалице против инсеката (као ручно оруђе); 

спрејеви за инсектициде (као ручно оруђе); 

баштенски алат; бризгалице за спрејеве инсектицида.  

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хладђње, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и санитарне сврхе; а 

посебно спој нице, фитинзи, цеви и остали 

неопходни елементи за водовод и системе за 

наводњавање; цеви за наводњавање кап по кап; 

инсталације за климатизацију; инсталације за 

филтрирање ваздуха; исушивачи ваздуха; апарати за 

хлађење ваздуха; лампе; електричне лампе; 

хидранти; горионици; горионици за уништавање 

клица и микроба, водоводне инсталације; системи за 

наводњавање; апарати за дезинфекцију; апарати за 

дестилацију; апарати за филтрирање воде, посебно 

све наведено за пољопривреду, шумарство, 

хортикултуру, лов и риболов.   

Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун; 

полупрерађени пластични производи; метеријали за 
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подбијање (подлошке), заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви; а нарочито пластичне 

фолије за употребу у пољопривреди; спој нице, 

цилиндричне спој нице; поклопци; заптивачи, 

посебно све наведено за употребу у пољопривреди, 

шумарство, хортикултури, лову и риболову.   

Кл. 37:  грађевинско конструисање; поправљање и 

услуге инсталирања и монтаже система за 

наводњавање; услуге конструисања; услуге заштите 

од корозије; конструисање и одржавање цевовода; 

све наведено за пољопривреди и хортикултури.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке: 

разонода; спортске и културне активности; а 

нарочито обука и упознавање пољопривредних 

произвођача са постојећим и новим технологијама 

пољопривредне производње, хортикултуре, посебно 

све наведено повезано са пољопривредом, 

шумарством, хортикултуром, ловом и риболовом.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и истраживања 

и планирања која се односе на њих; индустријске 

анализе и услуге истраживања; дизајнирање и развој 

компјутерског хардвера . и софтвера; а нарочито 

услуге пројектовања и планирања система за 

наводњавање; бактериолошка испитивања; хемијске 

услуге; хемијска испитивања; техничка испитивања; 

индустријски дизајн; премеравање земљишта; 

геолошка истраживања; биолошка истраживања; 

истраживања на пољу заштите животне средине, 

посебно све наведено повезано са пољопривредом, 

шумарством, хортикултуром, ловом и риболовом  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенске услуге и нега лепоте за људска бића и 

животиње; пољопривредне, хортикултурне и 

шумарске услуге, лов и риболов.   
 

(111) 74280 (181) 26.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1128 (220) 26.07.2017. 

 (151) 20.02.2018. 

(732) Granice doo, Николе Пашића 246, 11400 

Младеновац, RS 

(540) 

Vita Pro 

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи; намази или 

преливи за хлеб на бази млека, протеина, масти (који 

су укључени у ову класу); намази или преливи за 

хлеб на бази сојиних протеина за исхрану (који су 

укључени у ову класу); млеко за кафу и чај које се 

углавном састоји од угљених хидрата, протеина и/ 

или масти; какао путер; унапред припремљени 

дезерти или дезерти у праху и други слични оброци 

на бази млека; супе; сурутка за исхрану; сурутка; 

казеин; концетрати од воћа или протеина за исхрану; 

сва напред наведена роба такође у праху, за потребе 

исхране; сокови од воћа и поврћа за кување; 

мармеладе, џемови; животињска маст у праху 

(јестиве масти); биљна маст у праху (јестиве масти); 

путер и препарати од путера, павлака, производи од 

павлаке, биљна павлака, производи од биљне 

павлаке, кисело млеко, јогурт, напици од јогурта, 

млеко без лактозе, производи од млека без лактозе; 

павлака за кафу; имитација сира; сир од киселог 

млека; сир; воћне грицкалице; сојино млеко (замена 

за млеко); напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; маргарин, кокосов путер, воћна салата, 

воћни желеи, какао путер, милерам, свежи сир, 

цацики; млеко; крем сир; воћни јогурт; млечни 

производи са воћем; млечни напитак са аромама, 

сирило, кефир, кумис, производи од млека, 

маргарин, милк шејк, протеинско млеко, млечни 

ферменти за кулинарске намене, кондезовано млеко, 

сметана, раженка, ферментисано млеко, млеко у 

праху, замене за млеко, пробиотски јогурт, 

пробиотско млеко.  

Кл. 30:  сладолед; смрзнути јогурт(посластичарски); 

какао напици са млеком; пића од кафе са млеком; 

пића од чоколаде са млеком; млечни карамел крем.  
 

(111) 74281 (181) 19.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1092 (220) 19.07.2017. 

 (151) 21.02.2018. 

(732) Klimaoprema d.d., Gradna 78A , 10430 Samobor, HR 

(740) Драгољуб Ћосовић адвокат , Андре Николића 

3,  Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.02.08; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, плаво-сива, бела.  

(511) Кл. 11:  вентилатори; вентилатори као клима 

уређаји и као делови система клима уређаја; 

инсталације за поврат топлоте; системи за 

климатизацију ваздуха; тзв "HVAC" системи 

(грејање, вентилација и климатизација); филтери за 

ваздух; филтери за ваздух за индустријска 

постројења; филтер ваздуха за климатизацијске 

јединице; расхладни уређаји; опрема за грејање, 

вентилацију, климатизацију и пречишћавање 

(простора); уређаји за климатизацију; системи за 

климатизацију у индустријске сврхе; дифузори 

ваздуха; кухињски аспиратори; пригушивачи ватре.   

Кл. 37:  Услуге тзв "HVAC" система (грејање, 

вентилација и климатизација), одржавања и 

поправки; обнављања клима уређаја; поправки или 

одржавања клима уређаја (у индустријске сврхе); 

уградња и поправке климатизационих инсталација; 
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инсталирање, поправке и одржавање просторија и 

опреме за чисте просторије; инсталација система за 

чисте просторије.   

Кл. 42:  инжењерске услуге у области технологије 

чистог простора; техничко планирање околине 

чистог простора; машински инжењеринг у области 

технологије чистог простора; услуге планирања и 

постављања дизајна за средине чисте просторије; 

консултације везане за технологију филтрације; 

развој софтвера и електронских производа за системе 

грејања, вентилације и климатизације.   
 

(111) 74282 (181) 07.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1365 (220) 07.09.2017. 

 (151) 21.02.2018. 

(732) MIRIUS DOO BEOGRAD, Љубе Давидовића 

55, 11000 Београд, RS 

(740) Дејан П. Богдановић, Катаринa М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

SVINJAC 

(511) 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, какао, чоколада, чајеви, пића од кафе, 

чаја, какаа, шећер, пиринач, замена кафе, брашно и 

производи од житарица, хлеб, колачи, посластице, 

сладолед, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со, 

сенф, сирће, сосови (као зачини), зачини, лед.   

Кл. 43:  услуге припремања хране и пића; 

ресторанске услуге.   
 

(111) 74283 (181) 26.05.2027. 

(210) Ж- 2017-747 (220) 26.05.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) Specijalna bolnica za dermatovenerologiju 

"IOANNA MediGroup", Ђорђа Вајферта 5, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.05; 24.09.07; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тиркизна, сива.  

(511) Кл. 44:  услуге медицинских клиника, услуге 

центара за рехабилитацију, болничке услуге, здравствена 

нега, зубарске услуге, медицинска помоћ, услуге кућне 

неге, услуге неговања болесника, услуге психолога, 

изнајмљивање санитарне опреме, терапеутске услуге, 

услуге здравствених центара, услуге алтернатнивне 

медицине, услуге саветовања о здрављу, ортодонтске 

услуге, медицински савети за особе са инвалидитетом, 

палиативна нега, физиотерапија, физикална терапија, 

фармацеутски савети, терапеутске услуге, изнајмљивање 

медицинске опреме.   
 

(111) 74284 (181) 18.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1257 (220) 18.08.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROMET, MARKETING I 

POSREDOVNAJE INPHARM CO DOO 

BEOGRAD, Батајнички друм 23, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 15.07.01; 19.03.15; 25.01.01; 26.11.13; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери; материјали за завијање.  
 

(111) 74285 (181) 13.06.2027. 

(210) Ж- 2017-867 (220) 13.06.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) Hangzhou Ezviz Network Co., Ltd., Seventh 

Floor, Building 1, No. 700, Dongliu Road, Changhe 

Street, Binjiang District, Hangzhou City, CN 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 9:  уређаји за обраду података; меморијски 

уређаји за рачунаре; снимљени оперативни програми 

за рачунаре; периферни уређаји за рачунаре; 

снимљени софтвер за рачунаре; микропроцесори; 

монитори (рачунарски хардвер); централна 
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процесорска јединица (ЦПУ); картице са 

интегрисаним колима; смарт картице (картице са 

интегрисаним колима); снимљени компјутерски 

програми; електронске публикације (које се могу 

преузимати са интернета); компјутерски програми 

(софтвери који се могу преузимати са интернета); 

читачи (опрема за обраду података); УСБ флеш 

дискови; програми за надзор (рачунарски програми); 

софтвер за компјутерске игрице; музичке датотеке 

које се могу преузимати са интернета; видео 

датотеке које се могу преузимати са интернета; 

бројачи; индикатори количине; електронске 

налепнице за робу; електронске табле за 

обавештења; електронске огласне табле; светлећи 

електронски индикатори; жмигавци; сигнална 

светла; светлећи или механички сигнални панои; 

светлећа или механичка сигнализација; апарати за 

интерну комуникацију; видео телефони; опрема за 

урнрежене комуникације; радио опрема; радарска 

опрема; електродинамички уређаји за даљинско 

управљање сигналима; навигацијски уређаји за 

возила (путни рачунари); уређаји за систем 

глобалног позиционирања (ГПС); оптички 

инструменти за комуникацију; уређаји за снимање; 

видео-рекордери; камкордери; преносиви 

мултимедијални читачи (плејери); рекламне машине 

која се самостално померају; аудио и видео 

пријемници; уређаји за монтажу кинематографских 

филмова; фотографске камере; апарати за мерење 

брзине (фотографски); блицеви (фотографски); 

инструменти за осматрање; аудиовизуални апарати 

за обуку; детектори; апарати за мерење брзине за 

возила; ласери (који нису за медицинску употребу); 

симулатори управљања и контроле возила; 

хидрометри; индикатори температуре; оптички 

апарати и инструменти; оптичка сочива; материјал за 

напајање (жице, каблови); полупроводни апарати; 

видео екрани; уређаји за даљинско управљање; 

трансдуктори; регулатори светла (електрични); 

заштитини уређаји за личну употребу у случају 

несреће; електричне инсталације за спречавање 

провала; противпожарни аларми; детектори дима; 

звучни аларми; аларми; електричне браве; зујалице; 

противпровални аларми; наочаре; галванске 

батерије; акумулаторске батерије; цртани филмови.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје у вези са 

продајом компјутерске опреме и периферних уређаја 

и апарата за кућну забаву и са следећим 

производима, наиме, уређајима за обраду података, 

меморијским уређајима за рачунаре, снимљеним 

оперативним програмима за рачунаре, периферним 

уређајима за рачунаре, снимљеним софтвером за 

рачунаре, микропроцесорима, мониторима 

(рачунарски хардвер), централном процесном 

јединицом (ЦПУ), картицама са интегрисаним 

колима, смарт картицама (картицама са 

интегрисаним колима), снимљеним компјутерским 

програмима, електронским публикацијама (која се 

могу преузимати са интернета), компјутерским 

програмима (софтвери који се могу преузимати са 

интернета), читачима (опрема за обраду података), 

УСБ флеш дисковима, програмима за надзор 

(рачунарски програми), софтвером за компјутерске 

игрице, музичким датотекама које се могу 

преузимати са интернета, видео датотекама које се 

могу преузимати са интернета, бројачима, 

индикаторима количине, електронским налепницама 

за производе, електронским таблама за обавештења, 

електронским огласним таблама, светлећим 

електронским индикаторима, жмигавцима, 

сигналним светлима, светлећим или механичким 

сигналним паноима, светлећом или механичком 

сигнализацијом, уређајима за интерну комуникацију, 

видео телефонима, опремом за умрежене 

комуникације, радио опремом, радарском опремом, 

електродинамичким уређајима за даљинско 

управљање сигналима, навигацијским уређајима за 

возила (путни рачунари), уређајима за систем 

глобалног позиционирања (ГПС), оптичким 

инструментима за комуникацију, уређајима за 

снимање, видео-рекордери ма, камкордерима, 

преносивим мултимедијалним читачима (плејерима), 

рекламним машинама које се самостално померају, 

аудио и видео пријемницима, уређајима за монтажу 

кинематографских филмова, фотографским 

камерама, апаратима за мерење брзине 

(фотографским), блицевима (фотографским), 

инструментима за осматрање, аудиовизуалним 

апаратима за обуку, детекторима, апаратима за 

мерење брзине за возила, ласерима (који нису за 

медицинску употребу), симулаторима управљања и 

контроле возила, хидрометрима, индикаторима 

температуре, оптичким апаратима и инструментима, 

оптичким сочивима, материјалима за напајање 

(жице, каблови), полупроводним апаратима, видео 

екранима, уређајима за даљинско управљање, 

трансдукторима, регулаторима светла (електричним), 

заштитиним уређајима за личну употребу у случају 

несреће, електричним инсталацијама за спречавање 

провала, противпожарним алармима, детекторима 

дима, звучним алармима, алармима, електричним 

бравама, зујалицама, противпровалним алармима, 

наочарима, галванским батеријама, акумулаторским 

батеријама, цртаним филмовима; презентовање роба 

на медијима за комуникацију у сврху малородаје и 

велепродаје; администрација пословних активности 

малопродајних и велепродајних продавница; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем које се односе на стратешка, 

маркетиншка, производна, кадровска и малопродајна 

и велепродајна питања; услуге оглашавања, 

маркетинга и промоције; дистрибуцијске услуге у 
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вези са продајом компјутерске опреме и периферних 

уређаја и апарата за кућну забаву и следећим 

производима, наиме, уређајима за обраду података, 

меморијским уређајима за рачунаре, снимљеним 

оперативним програмима за рачунаре, периферним 

уређајима за рачунаре, снимљеним софтвером за 

рачунаре, микропроцесорима, мониторима 

(рачунарски хардвер), централном процесном 

јединицом (ЦПУ), картицама са интегрисаним 

колима, смарт картицама (картицама са 

интегрисаним колима), снимљеним компјутерским 

програмима, електронским публикацијама (која се 

могу преузимати са интернета), компјутерским 

програмима (софтвери који се могу преузимати са 

интернета), читачима (опрема за обраду података), 

УСБ флеш дисковима, програмима за надзор 

(рачунарски програми), софтвером за компјутерске 

игрице, музичким датотекама које се могу 

преузимати са интернета, видео датотекама које се 

могу преузимати са интернета, бројачима, 

индикаторима количине, електронским налепницама 

за производе, електронским таблама за обавештења, 

електронским огласним таблама, светлећим 

елетронским индикаторима, жмигавцима, сигналним 

светлима, светлећим или механичким сигналним 

паноима, светлећом или механичком 

сигнализацијом, уређајима за интерну комуникацију, 

видео телефонима, опремом за умрежене 

комуникације, радио опремом, радарском опремом, 

електродинамичким уређајима за даљинско 

управљање сигнали ма, навигацијским уређајима за 

возила (путни рачунари), уређајима за систем 

глобалног позиционирања (ГПС), оптичким 

инструментима за комуникацију, уређајима за 

снимање, видео-рекордерима, камкордерима, 

преносивим мултимедијалним читачима (плејерима), 

рекламним машинама које се самостално померају, 

аудио и видео пријемницима, уређајима за монтажу 

кинематографских филмова, фотографским 

камерама, апаратима за мерење брзине 

(фотографским), блицевима (фотографским), 

инструментима за осматрање, аудиовизуалним 

апаратима за обуку, детекторима, апаратима за 

мерење брзине за возила, ласерима (који нису за 

медицинску употребу), симулаторима управљања и 

контроле возила, хидрометрима, индикаторима 

температуре, оптичким апаратима и инструментима, 

оптичким сочивима, материјалима за напајање 

(жице, каблови), полупроводним апаратима, видео 

екранима, уређајима за даљинско управљање, 

трансдукторима, регулаторима светла (електричним), 

заштитиним уређајима за личну употребу у случају 

несреће, електричним инсталацијама за спречавање 

провала, противпожарним алармима, детекторима 

дима, звучним алармима, алармима, електричним 

бравама, зујалицама, противпровалним алармима, 

наочарима, галванским батеријама, акумулаторским 

батеријама, цртаним филмовима; услуге увоза и 

извоза; посредовање и преговарање у вези са 

уговорима [за друге]; услуге набавке за друге; услуге 

помоћи у пословању, услуге управљања и 

администрације; услуге пословне анализе, 

истраживање и пружања информација, презентација 

робе и услуге електронским путем, такође и за 

услуге ткзв. телепродаје и куповине од куће; услуге 

везане за програме лојалности.   

Кл. 38:  eмитовање телевизијских програма; 

телефонске услуге; комуникације путем 

компјутерских терминала; пренос порука и слика 

помоћу компјутера; информације у вези са 

телекомуникацијама; изнајмљивање апарата за слање 

порука; изнајмљивање телекомуникацијске опреме; 

омогућавање телекомуникацијског повезивања на 

глобалну рачунарску мрежу; пружање корисницима 

услуга приступа глобалној рачунарској мрежи; 

услуге телеконференција; пренос информација; Е-

пошта; изнајмљивање опреме за пренос 

информација; комуникација путем оптичких влакана; 

услуге електронске огласне табле (услуге 

телекомуникација); изнајмљивање времена за 

приступање глобалној рачунарској мрежи; пружање 

причаоница (chat rooms) на интернету; услуге 

пружања приступа базама података; услуге говорне 

поште; пренос дигиталних датотека.   

Кл. 42:  теехничка истраживања; студије техничког 

пројектовања; инжењерске услуге; услуге 

истраживања и развоја (за друге); инжењерски 

нацрти; мерење земљишта; временска прогноза; 

метеоролошке информације; индустријски дизајн; 

дизајн интеријера; изнајмљивање компјутера; 

компјутерско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; анализа рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; ажурирање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге у вези 

са дизајном и развојем компјутерског хардвера; 

изнајмљивање компјутерског софтвера; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

компјутерског софтвера; умножавање компјутерског 

програма; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање интернет страница за друге; хостинг 

рачунарских станица (сајтова); инсталација 

рачунарског софтвера; конвертовање рачунарских 

програма и података (осим физичког конвертовања); 

консултантске услуге у вези са компјутерским 

софтвером; изнајмљивање интернет сервера; услуге 

заштите рачунара од вируса; обезбеђивање алата за 

претраживање (претраживача) на интернету; 

даљински надзор над рачунарским системима; 

дигитализација докумената (скенирање).   

Кл. 45:  консултантске услуге у вези са безбедношћу; 

надзирање противпровалних и безбедносних аларма; 
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услуге ноћног обезбеђења; услуге обезбеђења; 

провера сигурности постројења; привремено старање 

о детету; привремено чување куће; привремено 

старање о љубимцима; друштвена пратња (услуге 

пратње у друштву); ватрогасне услуге; 

изнајмљивање противпожарних аларма; саветовање о 

интелектуалној својини; уступање лиценци за 

компјутерски софтвер (правне услуге); регистрација 

назива домена (правне услуге).   
 

(111) 74286 (181) 06.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1050 (220) 06.07.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) KRIPY DOO, Ул. ЈНА 48, 17525 Трговиште, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 26.05.18; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.02  

(591) златна.  

(511) Кл. 16:  папир за паковање; папирне или 

картонске кутије; плакати од папира или картона; 

натписи од папира или картона; транспаренти 

(банери) од папира.  

Кл. 22:  торбе (вреће, кесе) од текстила, за паковање.  

Кл. 25:  обућа; чизме; полу-чизме; сандале; ципеле; 

спортске ципеле; глежњаче.  
 

(111) 74287 (181) 29.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1306 (220) 29.08.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU SMILJANIĆ 

PANČEVO, Моше Пијаде 117/8, 26000 Панчево, RS 

(740) Адвокатско ортачко друштво "Бојовић & 

Партнерс", Француска 27, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава.  

 

(511) Кл. 9:  апарати инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу, апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД и други дигитални носачи података; механизми 

за апарате који се покрећу новцем; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

пожара.   

Кл. 16:  хартија, картон и следећи производи од њих, 

наиме штампани материјал [висока штампа], 

каталози, фасцикле, омоти [канцеларијски 

материјал], штампани роковници, календари, кутије 

од картона или хартије и налепнице које нису од 

текстила; штампане ствари; књиговезачки материјал; 

фотографије; канцеларијски материјал; лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

прибор (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање (који није укључен у друге класе); 

штампарска слова; клишеи.   

Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и 

производи направљени од ових материјала, наиме 

торбе [коверте и кесе] , од гуме, за паковање. 

полупрерађени пластични производи који се користе 

у производњи;  материјали за непропусно затварање, 

заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви.   

Кл. 18:  кожа и имитација коже, производи израђени 

од ових материјала наиме, женске ташне, футроле 

[етуи] за визит карте, ручне торбице, торбе од коже 

за паковање, футроле за кључеве, кутије за визит 

карте; животињска кожа, крзно; кофери и путне 

торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема.   
 

(111) 74288 (181) 09.05.2027. 

(210) Ж- 2017-638 (220) 09.05.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d., 

Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 24.15.07; 24.15.13; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.08  
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(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепи ла за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјал за паковање ; 

штампарска слова; клишеи.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, нарочито услуге 

које пружају лица или организације у помоћи у раду 

или управљању предузећима и у вођењу послова 

предузећа; услуге које пружају предузећа која се 

баве оглашавањем (рекламирањем), тако што, за 

рачун других лица, комуницирају са јавношћу 

(реклама) путем преноса било каквих информација о 

производима и услугама омогућавајући 

потрошачима пригодан поглед на те производе и 

услуге; услуге које се састоје од уписивања, 

уређивања, обраде, прераде или систематизације 

писаних информација и записа; услуге рекламних 

агенција; дистрибуцију проспеката и узорака 

директно или поштом; израду и коришћење 

математичких и статистичких података; 

организовање сајмова и изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе.   

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности, нарочито: све врсте финансијских, 

новчаних и осигуравајућих послова (услуга); услуге 

које пружају све врсте банкарских институција; 

мењачке, брокерске и клириншке услуге; кредитне 

услуге свих врста; инвестиционе услуге холдинг 

компанија; услуге које се односе на берзе, акције 

(деонице) и својину; давање гаранција дужницима у 

монетарним пословима; издавање путничких чекова 

и кредитних писама; услуге управљања 

непокретностима (процена, финансирање).  

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито: услуге које 

омогућавају најмање једном лицу да комуницира са 

другим користећи чула (да међусобно разговарају, да 

преносе поруке); услуге стављања лица у положај 

визуелне или говорне комуникације са другим; 

услуге преноса података; услуге које садрже 

дифузију радио или телевизијских програма.   
 

(111) 74289 (181) 13.02.2027. 

(210) Ж- 2017-209 (220) 13.02.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) Превредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "КЊАЗ 

МИЛОШ" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска 

зона бб, Аранђеловац, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 07.01.01; 19.07.01; 19.07.23; 25.01.06; 

28.05.00; 29.01.03; 29.01.15  

(591) зелена, бела, црвена.   

(511) Кл. 32:  газирана минерална вода.  
 

(111) 74290 (181) 21.02.2027. 

(210) Ж- 2017-230 (220) 21.02.2017. 

 (151) 22.02.2018. 

(732) Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз 

Милош" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска 

зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.08; 02.05.23; 02.05.24; 05.03.14; 06.01.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена, црвена.  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

пиринач; брашно и производи од житарица; хлеб, 

пецива и кондиторски производи; сладоледи; шећер, 

мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф; 

сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и безалкохолна пића, 

нарочито воћни нектари, безалкохолни воћни напици 

и воде са аромом; пића од воћа и воћни сокови; 

енергетски напици, сирупи и други препарати за 

производњу пића.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортксе и културне активности.  
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(111) 74291 (181) 14.02.2027. 

(210) Ж- 2017-219 (220) 14.02.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Saruna Fitness&Spa Team doo, Бреговита 33, 

11080 Земун, RS 

(540) 

 

(531) 03.09.01; 03.09.24; 27.05.03; 27.05.07; 29.01.02  

(591) златна  

(511) Кл. 25:  бадемантили; бициклистичка одећа; 

блузе, кошуље; дресови (одећа); женски купаћи 

костими; качкети; мајице; мараме, шалови; маске за 

спавање; мушки купаћи костими; одећа; одећа за 

гимнастику; одећа за купање; одећа за мотоциклисте; 

одећа за плажу; папуче за купатило; поло мајице; 

прслуци; рукавице за скијање; рукавице (одећа); 

спортске мајице, дресови; спортске трегер мајице; 

униформе; хеланке (панталоне); џемпери.  

Кл. 41:  вођење часова фитнеса; информације о 

рекреацији; образовне услуге у виду тренинга; обука 

(тренирање); услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге спортског тренирања; услуге обуке у виду 

тренирања; услуге образовања и обуке које се односе 

на спорт; услуге личног тренера (фитнес тренинг); 

услуге клубова здравља (здравствено и фитнес 

вежбање); услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; 

услуге клуба за здравље и рекреацију; пружање 

образовних курсева у вези са исхраном; тренирање 

(образовање и обука); услуге образовања и 

оспособљавања које се односе на спорт; услуге 

образовања и подучавања.  

Кл. 44:  здравствене спа услуге за здравље и 

добробит тела и духа, које укључују масажу, 

третмане за негу лица и тела и козметичке услуге 

неге тела; козметичке услуге за негу тела; 

козметички третмани за тело; козметички третмани 

за тело, лице и косу; козметичко саветовање; 

консултантске услуге које се пружају путем 

интернета у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са негом коже; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју исхране; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у сектору лепоте; маникирање; 

масажа; пружање информација о прехрамбеним и 

нутриционистичким саветима; пружање 

информација о турским купатилима; пружање 

информација о услугама салона лепоте; пружање 

информација у вези са лепотом; пружање услуга 

ђакузија; пружање услуга купалишта; пружање 

услуга програма за мршављење; пружање услуга 

турских купатила; саветодавне услуге у вези са 

исхраном; саветодавне услуге у вези са контролом 

тежине; саветодавне услуге у вези са губитком 

тежине; саветодавне услуге о шминкању које се 

пружају уживо и преко интернета; услуге 

козметичара; услуге козметичких третмана лица и 

тела; услуге педикира; услуге салона за негу ноктију; 

услуге салона за сунчање и соларијума; услуге 

салона лепоте; услуге сауне; услуге соларијума; 

услуге третмана лепоте; услуге турских купатила.  
 

(111) 74292 (181) 28.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1615 (220) 28.09.2016. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) DENIS EVSTAFYEV, Novoslobodskay 11/49, 

410600 Moskva, RU 

(740) Mиона  Михаиловић, Бирчанинова 13,  

11000 Београд 

(540) 

FASHIONISTAS 

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже, животињске 

коже, крзна, кофери и путне торбе, кишобрани и 

сунцобрани, штапови за ходање, бичеви и сарачка и 

седларска опрема.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил, прекривачи за 

кревете, прекривачи за столове.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 74293 (181) 18.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1083 (220) 18.07.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 

5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4, 

11000, Beograd 

(540) 

AGNIS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи  
 

(111) 74294 (181) 18.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1082 (220) 18.07.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 

5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4, 

11000 Београд 
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(540) 

BELOZYME 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 74295 (181) 18.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1081 (220) 18.07.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 

48 000 Koprivnica, HR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

BELODEX 

(511) Кл. 3:  козметички производи.  

Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 74296 (181) 16.06.2027. 

(210) Ж- 2017-893 (220) 16.06.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Yoann Romano, 22 Rue du pre Pierron, 57140 

Saulny, FR 

(740) Ђорђе А. Мара, Др. Александра  Костића 14, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.12; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон ;књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја): материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање   

Кл. 18:  кожа и имитација коже, животињска кожа; 

кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска 

роба.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

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.   
 

(111) 74297 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1427 (220) 20.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Musim Mas Holdings Pte Ltd, 150 Beach Road, 

#15-01, Gateway West, Singapore 189720, SG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студенстки трг 4, 

11000, Београд 

(540) 

PREMELLA  

(511) Кл. 29:  јестива уља и масти; млечни намази; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

маргарин; кокосово уље и кокосова маст (за 

исхрану); мућена павлака; смеше које садрже маст за 

кришке хлеба; хидрогенизован олеин палминих 

коштица (за исхрану); хидрогенизован стеарин 

палминих коштица (за исхрану); хидрогенизована 

биљна маст (за исхрану); уља у чврстом стању 

(хидрогенизована биљна уља за исхрану); уље од 

сојиног зрна (јестиво); уље слачице (јестиво); уље од 

кикирикија (јестиво); уље од мекиња (јестиво); уље 

палминих коштица (јестиво); палмино уље (јестиво); 

репино уље (јестиво); масноће; прочишћени маслац; 

уље од путера; путер крем; кикирики путер; 

намирнице са посебним нутритивним вредностима, 

наиме уља за људску исхрану.  
 

(111) 74298 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1431 (220) 20.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation, 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 01.15.23; 05.07.12; 25.01.09; 25.05.01; 

26.11.11; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, плава, жута, тамно плава, бела, црна.  
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(511) Кл. 3:  препарати за бељење; препарати за 

прање, препарати за чишћење; препарати за 

полирање; препарати за рибање; абразивни 

препарати, препарати за чишћење рерне; препарати 

за чишћење одвода; препарати за чишћење подова; 

препарати за чишћење стакла; препарати за чишћење 

тепиха; препарати за чишћење за употребу на 

плочицама; средства за чишћење санитарија; 

средства за чишћење мебла, препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству.   
 

(111) 74299 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1432 (220) 20.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation, 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.14; 01.15.23; 25.01.19; 25.05.01; 26.11.11; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, плава, љубичаста, жута, бела, тамно 

плава, црна.  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење; препарати за 

прање, препарати за чишћење; препарати за 

полирање; препарати за рибање; абразивни 

препарати, препарати за чишћење рерне; препарати 

за чишћење одвода; препарати за чишћење подова; 

препарати за чишћење стакла; препарати за чишћење 

тепиха; препарати за чишћење за употребу на 

плочицама; средства за чишћење санитарија; 

средства за чишћење мебла, препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству.   
 

(111) 74300 (181) 28.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1308 (220) 28.08.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) PATENT CO. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

USLUGE I PROMET DOO MIŠIĆEVO, Владе 

Ћетковића 1А, 24211 Мишићево, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.05  

(591) жута, љубичаста.  

(511) Кл. 31:  храна за животиње.  
 

(111) 74301 (181) 01.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1331 (220) 01.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) SUN STARS & SONS PTE LTD.,, Block 22 

Havelock Road # 01-711, Singapore 160022, SG 

(740) Драгољуб  M. Ћосовић, адвокат, Андре 

Николића 3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.15; 26.04.22; 27.05.14; 27.05.21; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме водка.  
 

(111) 74302 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1399 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) ZS Pharma Inc.,, 1100 Park Place, Suite300, San 

Mateo CA 94403, US 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарин М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

NOMIKEL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(111) 74303 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1400 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) ZS Pharma Inc.,, 1100 Park Place, Suite300,  

San Mateo CA 94403, US 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарин М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

LOKELMA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
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(111) 74304 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1401 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) ZS Pharma Inc.,, 1100 Park Place, Suite300, San 

Mateo CA 94403, US 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарин М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

SIMKELMA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(111) 74305 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1403 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) MCILHENNY COMPANY, Avery Island, State 

of Louisiana 70513, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 26.04.03; 26.04.10; 29.01.14  

(591) зелена, тамно црвена, светло црвена, црвена, бела 

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено, залеђено, 

укисељено и кувано воће, поврће и махунарке; 

готова јела и грицкалице припремљене од меса, рибе, 

живине, дивљачи, воћа, поврћа, махунарки, 

коштуњавог воћа и семенки; прерађено месо; 

конзервисане и укисељене маслине; желе, џемови, 

јаја, млеко и млечни производи; напици и 

грицкалице на бази млека; коштуњаво воће, семенке, 

грицкалице на бази коштуњавог воћа и/или семенки; 

кикирики путер; путер од коштуњавог воћа; путер од 

семенки; јестива уља; и јестиве масти.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и слаткиши; сладолед и млечни 

сладолед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со; сенф; сирће, сосови (зачински додаци); 

зачини; лед; сосови, зачини и додаци јелима од 

паприке; сосови, зачини и додаци јелима који нису 

на бази паприке; ароме за храну и пића; зачински 

додаци укључујући сенф, кечап мајонез, чатни, 

маринаде, релиш, сирће и преливи за салату; 

кухињска со; со са укусима; додаци јелима од 

сушене паприке; кари зачини; брашно и препарати 

од пшеничног, пиринчаног и кукурузног брашна; 

житарице, прехрамбена тестенина, резанци, пиринач, 

хлеб и крекери; кокице; слаткиши и грицкалице 

укључујући пекарске производе и печене производе, 

кексе, пецива, крекере, крекере са укусом сира, 

пиринчане крекере; бомбоне, лизалице, жвакаће 

гуме, желе бомбоне, бомбоне, ментал бомбоне и 

остали слаткиши са укусом цимета и паприке; 

чоколада, сос, прах, бомбоне и намази на бази 

чоколаде; сладолед и млечни сладолед; пице; квасац, 

прашак за пециво; слатки инстант мешавине; чили и 

чили додатак јелима, чили сосеви и чили у праху; 

кафа, чај, какао, напици на бази кафе, чаја или 

чоколаде; шећер, мед, тапиока, саго, и замена кафе.   

Кл. 32:  пиво; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; напици на бази воћа и поврћа; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.   
 

(111) 74306 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1455 (220) 25.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.19; 25.01.01; 26.11.02; 26.11.09; 26.11.13; 27.05.01 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папимих туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 74307 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1404 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 
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(732) MCILHENNY COMPANY, Avery Island,  

State of Louisiana 70513, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.04.03; 26.04.10; 26.04.12  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено, залеђено, 

укисељено и кувано воће, поврће и махунарке; 

готова јела и грицкалице припремљене од меса, рибе, 

живине, дивљачи, воћа, поврћа, махунарки, 

коштуњавог воћа и семенки; прерађено месо; 

конзервисане и укисељене маслине; желе, џемови, 

јаја, млеко и млечни производи; напици и 

грицкалице на бази млека; коштуњаво воће, семенке, 

грицкалице на бази коштуњавог воћа и/или семенки; 

кикирики путер; путер од коштуњавог воћа; путер од 

семенки; јестива уља; и јестиве масти.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; тапиока 

и саго; брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и 

слаткиши; сладолед и млечни сладолед; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће, 

сосови (зачински додаци); зачини; лед; сосови, зачини и 

додаци јелима од паприке; сосови, зачини и додаци 

јелима који нису на бази паприке; ароме за храну и пића; 

зачински додаци укључујући сенф, кечап мајонез, чатни, 

маринаде, релиш, сирће и преливи за салату; кухињска 

со; со са укусима; додаци јелима од сушене паприке; 

кари зачини; брашно и препарати од пшеничног, 

пиринчаног и кукурузног брашна; житарице, 

прехрамбена тестенина, резанци, пиринач, хлеб и 

крекери; кокице; слаткиши и грицкалице укључујући 

пекарске производе и печене производе, кексе, пецива, 

крекере, крекере са укусом сира, пиринчане крекере; 

бомбоне, лизалице, жвакаће гуме, желе бомбоне, 

бомбоне, ментал бомбоне и остали слаткиши са укусом 

цимета и паприке; чоколада, сос, прах, бомбоне и намази 

на бази чоколаде; сладолед и млечни сладолед; пице; 

квасац, прашак за пециво; слатки инстант мешавине; 

чили и чили додатак јелима, чили сосеви и чили у праху; 

кафа, чај, какао, напици на бази кафе, чаја или чоколаде; 

шећер, мед, тапиока, саго, и замена кафе.  Кл. 32:  пиво; 

минералне и газиране воде и друга безалкохолна 

пића; напици на бази воћа и поврћа; сирупи и други 

препарати за прављење напитака.   

(111) 74308 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1405 (220) 14.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) OPET PETROLCÜLÜK A.Ş., Barbaros Mah. 

Gelincik Sokak No: 4-A, Ataşehir, Istanbul, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.11.08; 26.11.21; 27.05.04; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.04  

(591) плава и жута  

(511) Кл. 37:  грађевинске услуге, изнајмљивање 

грађевинских машина и опреме; унутрашње и 

спољашње чишћење зграда, чишћење јавних површина, 

чишћење индустријског простора; дезинфекција, 

уништавање (истребљење) штеточина, осим у 

пољопривреди, изнајмљивање машина и опреме за 

чишћење; услуге сервисних станица за копнена возила, 

одржавање, поправка и сипање горива у копнена возила; 

услуге сервисних станица за поморска превозна 

средства, одржавање, поправка и сипање горива у 

поморска превозна средства; поправка и одржавање 

ваздухопловних превозних средстава; тапацирање, 

поправка и рестаурација намештаја; постављање, 

одржавање и поправљање инсталација за грејање, 

хлађење и санитарних инсталација; чишћење, 

одржавање и поправка одеће; постављање, одржавање 

и поправљање индустријских машина и опреме, 

канцеларијских машина и опреме, комуникационих 

апарата, електричних и електронских уређаја; 

поправка и одржавање лифтова; поправка часовника и 

сатова; рударске услуге и вађене руде; поправка 

обуће, торби и каишева.   
 

(111) 74309 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1438 (220) 22.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 

74172, Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 01.03.02; 01.03.12; 01.03.13; 25.01.19; 26.11.13; 

27.05.11; 29.01.02; 29.01.08  

(591) браон, црна, сива, златна  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; вино; 

пенушава вина; нискоалкохолно вино; вински пунч; 

пића која садрже вино (шприцери).  
 

(111) 74310 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1437 (220) 22.09.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Dunlop International Limited, Thorncroft 

Manor, Thorncroft Drive, Dorking Road, Leatherhead, 

Surrey, KT22 8JB, UK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.03.23; 26.07.03; 27.05.21  

(511) Кл. 1:  индустријски лепкови; лепкови на бази 

воде за индустријску употребу; топиви лепкови за 

индустријску употребу; лепкови на бази растварача 

за индустријску употребу; хемикалије за 

индустријску употребу.   
 

(111) 74311 (181) 27.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1176 (220) 27.07.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) SAVACOOP D.O.O., Теодора Mандића 9, Нови 

Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 15.07.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10  

(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.  
 

(111) 74312 (181) 13.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1068 (220) 13.07.2017. 

 (151) 23.02.2018. 

(732) Удружење "Тоитсудо Каи", Полгар Андраша 

40ц/23, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01; 28.03.00  

(511) Кл. 25:  обућа, одећа, капе [за главу], качкети, 

каишеви [одећа], блузе, кошуље кратких рукава, 

шешири, покривала за главу, комплети [одећа], 

готова-конфекцијска одећа, спољна одећа, појасеви и 

стезници, дресови [одећа], папуче, спортске ципеле, 

траке за главу [одећа], кимона.  

Кл. 28:  справе за физичко вежбање.  

Кл. 41:  академије [образовне], подучавање, 

подучавање аикида, обука [тренирање], физичко 

васпитање-настава, обука образовне услуге, услуге 

пружања обуке, издаваље књига, практична настава-

демонстрације, организовање и вођење радионица 

[обука], учење на даљину, он-лајн издавање 

електронских књига и часописа, електронско 

издаваштво, омогућавање коришћења он-лајн видео 

записа који се не могу преузимати, услуге 

образовања које пружају школе.   
 

(111) 74313 (181) 16.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1413 (220) 16.09.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) Нермин Рамовић, Станимира Ђоковића 25, 

36300 Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.14  

(511) Кл. 25:  тренерке, дуксеви, панталоне, кошуље, 

сукње, мајице, капе, јакне, прслуци, шорцеви, сакои, 

џемпери, чарапе, рукавице, патике, ципеле.  
 

(111) 74314 (181) 28.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2195 (220) 28.12.2016. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) IDAKO D.O.O., Станоја Главаша бр. 38,  

21000 Нови Сад, RS 

(740) Владан Стојиљковић, Македонска бр. 19/7, 

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна.  

(511) Кл. 9:  Bike Fit (мерни инструмент, мерење и 

оптимизација положаја на бициклу).  

Кл. 12:  бицикли, делова и опреме за бицикле.  

Кл. 28:  бике фит (мерење и оптимизација положаја 

на бициклу).  

Кл. 35:  услуге велепродаје и малопродаје, продаја 

преко интернета бицикала, делова и опреме за 

бицикле, фитнес справе и фитнес опреме, скија, 

сноубоарда, ховербоарда, лонгбоарда, ролера, 

тротинета, гуралица ; одеће и обуће из области 

бициклизма, мотоциклизма, скијања, сноубоардинга, 

фитнеса ; алата из области бициклизма, и 

мотоциклизма ; кровних носача, кровних кофера ; 

спортске опреме, гардеробе и обуће ; камп опреме. 

Кл. 37:  услуге сервисирања бицикала, скија, сноубоарда, 

ховербоарда, лонгбоарда, ролера, тротинета, електро 

бицикала, електро инвалидских колица.  

Кл. 39:  услуге организовања путовања на 

туристичко, спортско рекреативне туре, сајмове у 

земљи и иностранству.  

Кл. 41:  изнајмљивање, рентирање бицикала ; 

бициклистички клуб; организација националних и 

иностраних бициклистичких трка.   
 

(111) 74315 (181) 24.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1104 (220) 24.07.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(300) 016341844  10.02.2017.  EM. 

(732) Aldi GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, D-45476 

Mülheim an der Ruhr, DE 

(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/I, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.08; 26.04.18; 26.11.08; 26.11.09; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) жута, наранџаста, црвена, тамноплава, светлоплава.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге продаје 

на мало, укључујући путем интернета, у вези са 

намирницама, супстанцама које се користе за прање 

рубља, препаратима за чишћење, производима за 

потребе чишћења, средствима за дезинфекцију, 

козметичким производима и препаратима за негу 

тела, санитарном галантеријом, лековима који се 

добијају без рецепта, дијететским суплементима; 

услуге продаје на мало, укључујући путем интернета, 

у вези са пиротехником, електричним 

апаратима/прибором, електронским апаратима и 

њиховим прибором, компјутерима и прибором за 

компјутер, компакт дисковима, компјутерским 

хардвером и софтвером, уређајима за осветљење; 

услуге продаје на мало, укључујући путем интернета, 

у вези са алатима, опремом за башту и прибором за 

то, бициклима и њиховом опремом, ауто опремом, 

часовницима, сатовима и накитом, канцеларијским 

материјалом и реквизитима за канцеларију, књигама 

и осталим штампаним стварима, намештајем и 

другим покретним стварима за живот и рад у стану, 

баштенским намештајем, посуђем за коришћење у 

домаћинству или кухињи и њиховим прибором, 

робама за домаћинство, прекривачима за кревет, 

укључујући јастуке, постељином за кревет, 

текстилима за коришћење у домаћинству; услуге 

продаје на мало, укључујући преко интернета, у вези 

са одећом, опремом за главу, ципелама, спортским 

апаратима, играчкама, артиклима за разоноду 

(доколицу), намирницама за животиње, биљкама, 

производима од дувана; услуге продаје на мало, 

такође путем интернета, у вези са путовањем, 

штампарским и фотографским и кинематографским 

развојем, испоруком цвећа, и телефонским и 

интернет понудама; услуге рада супермаркета, 

продавница на мало и дисконтних продавница на 

мало за намирнице, супстанце које се користе за 

прање рубља, препарате за чишћење, производе за 

потребе чишћења, средства за дезинфекцију, 

козметичке производе и препарате за негу тела, 

санитарну галантерију, лекове који се добијају без 

рецепта, дијететске суплементе; услуге рада 

супермаркета, продавница на мало и дисконтних 

продавница на мало у вези са пиротехником, 

електричним апаратима/прибором, електронским 

апаратима и њиховим прибором, компјутерима и 

прибором за компјутер, компакт дисковима, 

компјутерским хардвером и софтвером, уређајима за 

осветљење; услуге рада супермаркета, продавница на 

мало и дисконтних продавница на мало за алат, 

опрему за башту и прибором за то, бицикле и њихову 

опрему, ауто опрему, часовнике, сатове и накит, 

канцеларијски материјал и реквизите за канцеларију, 

књиге и остале штампане ствари, намештај и друге 
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покретне ствари за живот и рад у стану, баштенски 

намештај, посуђе за коришћење у домаћинству или 

кухињи и њихов прибор, робе за домаћинство, 

прекриваче за кревет, укључујући јастуке, постељину 

за кревет, текстиле за коришћење у домаћинству; 

услуге рада супермаркета, продавница на мало и 

дисконтних продавница на мало за одећу, опрему за 

главу, ципеле, спортске апарате, играчке, артикле за 

разоноду (доколицу), намирнице за животиње, 

биљке, производе од дувана; пружање информација 

на интернету, наиме информација о потрошачким 

производима, услуге пружања саветничких 

информација потрошачима и информација као 

корисничког сервиса; услуге уређивања уговора за 

куповину и продају роба и пружање услуга, за друге, 

укључујући и на интернету (укључено у класу 35); 

услуге рада супермаркета, продавница на мало и 

дисконтних продавница на мало; уређење мобилних 

радио уговора (за друге); организационо планирање 

и праћење развоја пословања; регрутовање (одабир) 

кадрова; консултантске услуге организовања 

пословања; услуге продаје на велико у вези са 

намирницама, супстанцама које се користе за прање 

рубља, препаратима за чишћење, производима за 

потребе чишћења, средствима за дезинфекцију, 

козметичким производима и препаратима за негу 

тела, санитарном галантеријом, лековима који се 

добијају без рецепта, дијететским суплементима; 

услуге продаје на велико у вези са пиротехником, 

електричним апаратима/прибором, електронским 

апаратима и њиховим прибором, компјутерима и 

прибором за компјутер, компакт дисковима, 

компјутерским хардвером и софтвером, уређајима за 

осветљење; услуге продаје на велико у вези са алати 

ма, опремом за башту и прибором за то, бициклима и 

њиховом опремом, ауто опремом, часовницима, 

сатовима и накитом, канцеларијским материјалом и 

реквизитима за канцеларију, књигама и осталим 

штампаним стварима, намештајем и другим 

покретним стварима за живот и рад у стану, 

баштенским намештајем, посуђем за коришћење у 

домаћинству или кухињи и њиховим прибором, 

робама за домаћинство, прекривачима за кревет, 

укључујући јастуке, постељином за кревет, 

текстилима за коришћење у домаћинству; услуге 

продаје на велико у вези са одећом, опремом за 

главу, ципелама, спортским апаратима, играчкама, 

артиклима за разоноду (доколицу), намирницама за 

животиње, биљкама, производима од дувана; услуге 

помоћи у комерцијалном и индустријском 

менаџменту; услуге набавке за друге [куповање роба 

и услуга за друге бизнисе].   
 

(111) 74316 (181) 11.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1380 (220) 11.09.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) "TATJANA ŠOKČIĆ PR KONSALTING I 

MENADŽMENT POSLOVI HR CENTAR 

BEOGRAD-SAVSKI VENAC", Војводе Миленка 27, 

Београд (Савски Венац), RS 

(740) Адвокат Ивана Ђ. Константиновић, Стевана 

Дукића 15, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.03; 26.03.04; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04 

(591) тегет, плава, зелена.  

(511) Кл. 16:  материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата), штампане ствари, штампани материјали, 

магазини (периодични), приручници, штампане 

публикације, периодичне публикације, фотографије, 

слике.   

Кл. 35:  пословна истраживања, пословно управљање 

и организационо саветовање, консултације у вези са 

избором особља, консултације у пословном 

управљању, пословне процене, пословна 

истраживања, консултације- које се тичу пословног 

организовања, саветодавне услуге у пословном 

управљању, истраживање тржишта (маркетиншка 

истраживања], професионалне пословне 

консултације, испитивање јавног мњења, 

проналажење особља, тестирање (психолошко) за 

избор особља, услуге поређења цена, статистички 

подаци (израда статистичких података).   

Кл. 41:  образовне услуге, академије (образовне), 

припремање и држање обуке, настава, обука, 

издавање текстова, издавање књига, електронско 

издаваштво, објављивање књига и часописа 

електронско, услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација које се не могу преузети, 

писање текстова (не у рекламне сврхе), организовање 

и вођење конференција, практична настава (обука 

путем демонстрације), припрема и вођење семинара, 

припрема и вођење симпозијума, припрема и вођење 

радионица.   
 

(111) 74317 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1394 (220) 13.09.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI, 

Прховачка бб, 22310 Шимановци, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Андре Николића 

3, 11040 Београд 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 11:  горионици, котлови и грејачи; камини; 

апарати за централно грејање; апарати за грејање 

простора; апарати за грејање и инсталације; апарат за 

контролу горионика; уређаји за пуњење пећи; апарати за 

генерисање топлоте; апарати за грејање за чврста, течна 

или гасовита горива; апарати за грејање пећи; котлови за 

централно грејање; котлови; котлови за инсталације 

централног грејања; котлови за постројења за довод топле 

воде; котлови за пећи; котлови за грејање; апарати за 

храњење котлова за грејање; апарати за грејање за 

употребу у кући; фитинзи, обликовани, за пећнице; пећи.   
 

(111) 74318 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1393 (220) 13.09.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) Fabrika dečje hrane d.o.o., Маршала Тита 206, 

Добановци, Београд-Сурчин, RS 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица, 

Маријана  

П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04 

(591) светло плава, тамно плава,  бела, зелена  

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи, дијететска 

храна и супстанце прилагођене медицинској 

употреби, храна за бебе; мешавине млека у праху за 

бебе; хранљиве формуле за бебе; храна за бебе; 

млечни ензими за фармацеутске сврхе; млеко у праху 

за децу; минерална вода за медицинске потребе; сви 

напред наведени производи за бебе и одојчад.   

Кл. 29:  месо, риба, перад, игра, јаја, месни производи, 

џемови, желе; млеко, млечни производи, млеко у праху 

и лакто-протеин као прехрамбени производи; супе; 

конзервисано и конзервисано месо, кобасица, риба, 

живина, дивљач, поврће, воче; јестива уља и масти; 

протеински препарати за исхрану људи добијени од 

биљних и животињских производа; готова јела на бази 

меса, живине, дивљачи, рибе, воћа, поврћа, јаја, 

млечних производа, грашка, сочива и пасуља, 

кромпира, салата; сви напред наведени производи за 

бебе и одојчад.   

Кл. 30:  препарати од житарица (осим хране за 

животиње), припремљене и делимично припремљене 

посуде у основи састоје од препарата житарица, 

пиринча и / или тестенина; слатка јела и десерти који се 

углавном састоје од шећера, какао, чоколаде и / или 

скроба, са млеком и плодовима; мусли и слаткиши, 

углавном од житарица, воћа, ораха и / или шећера; сви 

напред наведени производи за бебе и одојчад.   

Кл. 32:  безалкохолна плћа, посебно сокови од воћа и 

поврћа, нектари, пића која садрже воћне сокове, вочни 

сирупи и други вочни препарати за производњу 

безалкохолних пића: прах и грануле за људску исхрану, 

посебно за припрему безалкохолних пића; сви напред 

наведени производи за бебе и одојчад.   
 

(111) 74319 (181) 05.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1529 (220) 05.10.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз 

Милош" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска 

зона б.б., Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.14; 01.15.21; 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 

25.01.19; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.15  

(591) зелена, сива, црвена, наранџаста, жута, бела  

(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 (изузев пива).  
 

(111) 74320 (181) 29.06.2027. 

(210) Ж- 2017-1000 (220) 29.06.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) ANTENALL d.o.o. , Љиљане Крстић 24,  

11080, Београд-Земун, RS 

(740) Предраг  Митровић  , Аласка 36 , 11080 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 26.04.04; 26.04.14; 27.05.01; 27.05.11; 

29.01.01; 29.01.08  
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(591) црна, бела и црвена.   

(511) Кл. 6:  метали и легуре метала; метални 

грађевински материјали; преносиве грађевине 

[конструкције], грађевине од метала; металне пруге за 

шинска возила; неелектрични каблови и жице од 

обичног метала; браварски производи; мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови (метални или нементални); резе за врата, 

металне; опруге за врата [неелектричне]; метални 

граничници за врата; делови за врата од метала; 

кљешта за скидање изолације са жица [ручни алат]; 

затезачи за металне жице [ручни алати]; металне рампе.  

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за пренос, снимање 

и чување звука, слике и података у дигиталном и 

аналогном формату; магнетни носиоци података, 

дискови за снимање; аутоматске машине и 

механизми за апарате који се покрећу новцем или 

жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података и компјутери; апарати за гашење 

пожара; акумулатори, електрични; ауто радио 

касетофони и ЦД, видео и ЦД плејери; електрични 

каблови; електронски каблови; коаксијални каблови; 

рачунарски каблови; каблови за пренос података; 

Интернет каблови; оптички каблови; 

телекомуникациони 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; детектори покрета, светла и дима; 

рачунарски програми за омогућавање контроле 

приступа или улаза; сигурносне 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; сателитски 

тањири; сателитски процесори; сателитски 

пријемници; апарати, уређаји и системи за 

сателитску навигацију; 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; модеми; разводне табле; свичеви; конектори; 

утикачи и утичнице.  

Кл. 35:  услуге велепродаје и малопродаје металних 

производа, грађевина од метала, електричних и 

неелектричних каблова и жица, браварских 

производа; гвожђарских производи; цеви од метала; 

сефова; реза, опруга, граничника и делова за врата; 

ручног алата; машина и машинског алата; мотора и 

погонских машина; спојница и трансмисионих 

елемента; аутоматских машина за дистрибуцију и 

продају; приручних машина, затварачиа врата; 

отварачиа врата; научних, поморских, геодетских, 

електричних, фотографских, кинематографских, 

оптичких апарата и инструмената; апарата и 

инструмената за вагање, мерење, сигнализацију, 

контролу (инспекцију), спасавање и наставу; апарата 

и инструмената за пренос, снимање и чување звука, 

слика и података у дигиталном и аналогном 

формату; магнетних носилаца података, дискова за 

снимање; каса, рачунских машина, опреме за обраду 

података и компјутера; апарата за гашење пожара; 

акумулатора, радио и касетофона и ЦД, видео и ЦД 

плејера; пријемника и конвертора за кабловску 

телевизију; УСБ каблова; оптичких каблова; 

материјала за електричне водове; електронских 

уређаји за надзор; камера за видео надзор; аларма и 

инсталација за аларме и алармне системи; 

интерфона; система контроле приступа; детектора 

покрета, светла и дима; рачунарских програма; 

сигурносних мрежа; локалних рачунарских мреже 

[ЛАН]; прекидача; рутера и сервера за рачунарске 

мреже; телекомуникационих апарата; хардвера за 

рачунарске мреже; софтвера; рачунарских картица; 

прекидача и рутера за рачунарске мреже; носача за 

телевизоре и звучнике; сателитских тањира, 

процесора и пријемника; антенских појачала; антена; 

електрифицираних ограда; апарата и уређаја за 

отварање и затварање врата; модема; разводнех 

табли; свичева; конектора; утикача и утичница; 

апарати за осветљавање, грејање, производњу паре, 

кување, хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање 

водом и за санитарне сврхе.  

Кл. 37:  услуге инсталирања и поправки апарата и 

инструмента научнх, поморских, геодетских, 

електричних, фотографских, кинематографских, 
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оптичких, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апаратиа за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 

магнетних носиоца података, дискова за снимање; 

аутоматски машине и механизма, рачунских машина, 

опрема за обраду података и компјутера, мотора и 

машина, телефона, сефова, брава, електричних уређаја, 

аларма, брава, ручног алата, електричних и 

електронских пријемника и предајника; опреме за 

кабловску телевизију; уређаја за надзор; аларма; 

интерфона; детектора покрета, светла и дима; 

сигурносних мрежа; рачунарских мреже; рутера; 

телекомуникационих апарати; хардвера за рачунарске 

мреже; сателитских уређаја и опреме; антена; апарата и 

уређаја отварање и затварање врата; модема; разводних 

табли; апарата за осветљавање, грејање, производњу 

паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију, 

снабдевање водом и за санитарне сврхе.  
 

(111) 74321 (181) 24.04.2027. 

(210) Ж- 2017-561 (220) 24.04.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) UNICHEM ENVIRO DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 

Корзо 15, Суботица, RS 

(740) Арпад Заварко, Пулита Десанчића 1, Нови Сад 

(540) 

UNIFLOC 

(511) Кл. 1: хемикалије за пречишћавање воде; 

хемикалије за омекшавање воде; хемикалије за 

чишћење воде за базене; хемикалије за прераду воде 

за употребу у базенима и спа кадама; хемикалије за 

прераду отпадних вада за употребу у индустрији; 

препарати за филтрирање у индустрији пића; 

хемикалије за употребу у индустрији папира и науци. 

Кл. 11: апарати за филтрирање воде; стерилизатори 

за воду; инсталације за пречишћавање воде; филтери 

за пијаћу воду; јонузујући апарати за обраду ваздуха 

или воде; апарати и машине за пречишћавање воде; 

апарати и машине за омекшавање воде; апарати зах 

лорисање базена за пливање.  

Кл. 40: обрада и пречишћавање воде; пречишћавање 

воде за пиће, техничке и отпадне воде; обрада папира. 
 

(111) 74322 (181) 24.04.2027. 

(210) Ж- 2017-562 (220) 24.04.2017. 

 (151) 27.02.2018. 

(732) UNICHEM ENVIRO DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 

Корзо 15, Суботица, RS 

(740) Арпад Заварко, Пулита Десанчића 1, Нови Сад 

(540) 

BOPAC 

(511) Кл. 1: хемикалије за пречишћавање воде; 

хемикалије за омекшавање воде; хемикалије за 

чишћење воде за базене; хемикалије за прераду воде 

за употребу у базенима и спа кадама; хемикалије за 

прераду отпадних вада за употребу у индустрији; 

препарати за филтрирање у индустрији пића; 

хемикалије за употребу у индустрији папира и науци. 
Кл. 11: апарати за филтрирање воде; стерилизатори 

за воду; инсталације за пречишћавање воде; филтери 

за пијаћу воду; јонузујући апарати за обраду ваздуха 

или воде; апарати и машине за пречишћавање воде; 

апарати и машине за омекшавање воде; апарати зах 

лорисање базена за пливање.  

Кл. 40: обрада и пречишћавање воде; пречишћавање 

воде за пиће, техничке и отпадне воде; обрада 

папира. 
 

(111) 74323 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1458 (220) 25.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 

Summit, New Jersey 07901, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнезa Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

ЗЕПОЗИЈА 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати који се користе 

за лечење леукемије, аутоинфлматорних болести, 

аутоимуних болести, болести крви, рака, мултипле 

склерозе, улцерозног колитиса, артритиса, 

мускулоскелетних и кожних болести; фармацеутски 

препарати, наиме, инхибитори лека цитокина; 

фармацеутски препарати који модулирају 

имунолошки систем.   
 

(111) 74324 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1459 (220) 25.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 

Summit, New Jersey 07901, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнезa Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

ОЗАВАНА 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати који се користе 

за лечење леукемије, аутоинфлматорних болести, 

аутоимуних болести, болести крви, рака, мултипле 

склерозе, улцерозног колитиса, артритиса, 

мускулоскелетних и кожних болести; фармацеутски 

препарати, наиме, инхибитори лека цитокина; 

фармацеутски препарати који модулирају 

имунолошки систем.   
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(111) 74325 (181) 08.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1373 (220) 08.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) GRAND PROM D.O.O., Сурчинска 6а,  

11000 Београд, RS 

(540) 

NA BRZAKA 

(511) Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 74326 (181) 05.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1042 (220) 05.07.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) BIKE TAILORS d.o.o., Булевар Краља 

Александра 231, 11060 Београд, RS 

(740) Адвокат Денис Бећирић, Краља Милана 33/9, 

11060 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 27.05.22  

(511) Кл. 41:  организовање спортских такмичења.  
 

(111) 74327 (181) 29.05.2027. 

(210) Ж- 2017-756 (220) 29.05.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) OČNI CENTAR "VIDAR-ORASIS SWISS" 

SPECIJALNA BOLNICA, Булевар Цара Лазара 79/б, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Гордана Примовић, адвокат, Васе Стајића 13, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 24.01.13; 24.13.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, црвена, бела.  

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инструменти, 

хируршки апарати и инструменти, хируршки прибор, 

сочива (очне протезе) за хируршку уградњу, 

офталмометри, офталмоскопи, ортопедски артикли, 

кутије за инструменте које користе лекари, посуде за 

медицинску употребу, игле за медицинску употребу, 

вештачке очи, зуби и удови, хируршки импланти од 

вештачких материјала, ортопедски артикли.   

Кл. 44:  услуге медицинских клиника, услуге 

здравствених центара, оптичарске услуге, болничке 

услуге, медицинска помоћ, терапеутске услуге, 

здравствена нега, услуге салона лепоте.   
 

(111) 74328 (181) 16.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1261 (220) 16.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Дејан Оџић, Живка Давидовића 114А/15, 

Београд, RS 

(740) Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4,  

15300 Лозница 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.03  

(591) europa skala-C-60%; M-0%; Y-70%; K-50%; 

pantone 7743C.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 74329 (181) 16.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1263 (220) 16.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Дејан Оџић, Живка Давидовића 114А/15, 

Београд, RS 

(740) Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4,  

15300 Лозница 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.03  

(591) europa skala-C-60%; M-0%; Y-85%; K-45%; 

pantone 7742C.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 74330 (181) 16.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1264 (220) 16.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Дејан Оџић, Живка Давидовића 114А/15, 

Београд, RS 
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(740) Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4,  

15300 Лозница 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01  

(591) europa skala-C-0%; M-90%; Y-95%; K-40%; 

pantone 7599C.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 74331 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1391 (220) 13.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Društvo za promet i usluge KVESTOR, Вукице 

Митровић 24, Београд, RS 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарин М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 26.11.13; 26.13.01; 27.05.11; 27.05.13; 

29.01.05; 29.01.08  

(591) љубичаста, црна, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, зивина 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, какао, чоколада, чајеви, пића од кафе, 

чаја, какаа, шећер, пиринач, замена кафе, брашно и 

производи од житарица, хлеб, колачи, посластице, 

сладолед, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со, 

сенф, сирће, сосови (као зачини), зачини, лед.   

Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сируп и други препарати за производњу пића.   
 

(111) 74332 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1484 (220) 28.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street , New York,  

NY 10017, US 

(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

TALZENNA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 74333 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1189 (220) 02.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road , Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

HELIANTHEX 

(511) Кл. 5:  хербициди за употребу у пољопривреди.  
 

(111) 74334 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-982 (220) 27.06.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Société des Produits Nestlé S.A., 1800, Vevey, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић-Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.12; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, сива, светло плава, плава, тамно плава.  

(511) Кл. 5:  дијететска храна, напици и супстанце 

прилагођени за медицинску и клиничку употребу; 

храна и хранљиве супстанце за бебе; млечне 

формуле за бебе; млеко у праху за бебе; млечно 

брашно за бебе; храна и хранљиве супстанце за 

медицинску употребу код деце и инвалида; храна и 

хранљиве супстанце за медицинску употребу код 
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дојиља; додаци исхрани за медицинску употребу код 

трудница и дојиља; додаци исхрани; додаци исхрани 

за медицинску употребу; хранљиви и дијететски 

додаци за медицинску употребу; витамински 

препарати, препарати на бази минерала; биљна 

влакна, дијететска; витамини; витамински препарати 

и супстанце; дијететски и хранљиви додаци.  

Кл. 29:  млеко и производи од млека; млеко у праху; 

препарати и пића на бази млека; замене за млеко; 

напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

напици на бази млека који садрже житарице и/или 

чоколаду; јогурт; сојино млеко (замена за млеко).  
 

(111) 74335 (181) 03.03.2027. 

(210) Ж- 2017-290 (220) 03.03.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Heineken Srbija doo, Железничка 2, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.13.06; 24.01.15; 24.01.19; 24.01.20; 

25.01.15; 25.01.18; 27.01.12; 27.05.07; 27.05.12; 

27.05.22; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена,златна, црна и црвена  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 74336 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-983 (220) 27.06.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Société des Produits Nestlé S.A., 1800, Vevey, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић-Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

YOGOLINO 

(511) Кл. 5:  дијететска храна, напици и супстанце 

прилагођени за медицинску и клиничку употребу; 

храна и хранљиве супстанце за бебе; млечне 

формуле за бебе; млеко у праху за бебе; млечно 

брашно за бебе; храна и хранљиве супстанце за 

медицинску употребу код деце и инвалида; храна и 

хранљиве супстанце за медицинску употребу код 

дојиља; додаци исхрани за медицинску употребу код 

трудница и дојиља; додаци исхрани; додаци исхрани 

за медицинску употребу; хранљиви и дијететски 

додаци за медицинску употребу; витамински 

препарати, препарати на бази минерала; биљна 

влакна, дијететска; витамини; витамински препарати 

и супстанце; дијететски и хранљиви додаци.  

Кл. 29:  млеко и производи од млека; млеко у праху; 

препарати и пића на бази млека; замене за млеко; 

напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

напици на бази млека који садрже житарице и/или 

чоколаду; јогурт; сојино млеко (замена за млеко).  
 

(111) 74337 (181) 03.03.2027. 

(210) Ж- 2017-291 (220) 03.03.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Heineken Srbija doo, Железничка 2, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 05.13.06; 27.05.12; 27.05.13; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.03 

(591) зелена, златна, црна.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 74338 (181) 04.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1205 (220) 04.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Christian Louboutin, 1 rue Volney,  

75002 PARIS, FR 

(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4, 

11160 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) Кл. 9:  заштитне облоге, футроле и навлаке за 

мобилне телефоне, лаптопове, таблет рачунаре, 

електронске уређаје за читање и за преносиве 

мултимедијалне плејере.  
 

(111) 74339 (181) 03.03.2027. 

(210) Ж- 2017-289 (220) 03.03.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Heineken Srbija doo, Железничка 2, Зајечар, RS 

(540) 
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(531) 05.07.02; 05.13.06; 24.01.15; 24.01.19; 24.01.20; 

27.05.07; 27.05.12; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03 

(591) зелена, златна, црна и црвена.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 74340 (181) 07.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1206 (220) 07.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Аријан  (Драгољуб) Росић, Булевар Михаила 

Пупина 10 и, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Радомир Милошевић и Драгослав Бијелић, 

Проте Матеје број 24, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.04  

(591) светлоплава, бела.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; немедицинска средства за чишћење зуба.  

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. 

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.   
 

(111) 74341 (181) 07.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1207 (220) 07.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, 

DK-1606 Copenhagen V, DK 

(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4, 

11000 Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 24.09.12; 25.05.02; 25.07.07; 25.07.21; 26.04.16; 

26.04.18; 26.11.07; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, бела, окер, зелена, црна, браон.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 74342 (181) 07.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1208 (220) 07.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) British American Tobacco (Germany) GmbH, 

Alsterufer 4 , Hamburg 20354, DE 

(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.05; 24.01.19; 25.07.21; 26.11.07; 

27.05.11; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црвена, црна и бела.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 74343 (181) 07.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1210 (220) 07.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 
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(732) JT International SA, 8, Rue Kazem Radjavi, 

1202 Geneva, CH 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

PLOOM 

(511) Кл. 11:  апарати за грејање дувана дуванских 

производа; апарати за грејање течности; апарати за 

производњу паре.  

Кл. 34:  испаривач за дуван; дуван, било да је 

прерађен или непрерађен; дуван за пушење, дуван за 

лулу, дуван за ручно увијање, дуван за жвакање, снус 

дуван; цигарете. електронске цигарете, цигаре, 

цигарилоси, течност за електронске цигарете; дуван 

за ушмркавање; артикли за пушаче: папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.   
 

(111) 74344 (181) 08.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1215 (220) 08.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

(740) Адвокат др Иван Тодоровић  , Господар 

Јевремова 23/8, 11000 Београд 

(540) 

PERSEJ 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 74345 (181) 03.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1204 (220) 03.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Наталья Новикова, Новосадског сајма 

29/3/22, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.02; 

29.01.04  

(591) златна, плава.  

(511) Кл. 3:  сапун; козметички препарати за купање; 

ружеви за усне; козметичке маске; креме за бељење 

коже; препарати за избељивање кожних производа; 

препарати за шминкање; лосиони за косу; етарска 

уља кедровог дрвета; козметички препарати за 

трепавице; препарати за заштиту коже[полирање]; 

козметички сетови; козметика; козметичке оловке; 

козметичке креме; препарати за уклањање шминке; 

антистатички препарати за кућну употребу; 

миришљаве воде; тоалетне воде; шминка; 

гвалтеријино уље; желе од петролеја за козметичку 

употребу; масти за козметичку употребу; хидроген 

пероксид за козметичку употребу; хелиотропин; уља 

за козметичку употребу; тоалетна уља; лосиони за 

козметичку употребу; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; козметика за обрве; шампони; препарати 

за негу ноктију; козметички препарати за негу коже; 

сапун против знојења ногу; помаде за козметичку 

употребу; пудер за шминкање; комади тоалетног 

сапуна; оловке за извлачење обрва; талк пудер, за 

тоалетну употребу; козметичке боје; бадемово млеко 

за козметичку употребу; препарати за сунчање 

[козметички]; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; козметички препарати 

мршављење; препарати за бељење [скидање боје] за 

козметичку употребу; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; препарати од алое вере за 

козметичке намене; гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; сјајеви за усне; препарати за 

сунчање; балзами за косу; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; препарати колагена 

за козметичке сврхе; фитокозметички препарати; 

средства за чишћење за интимну личну хигијену, 

немедицинска; биљни екстракти за козметичке 

намене; додаци исхрани; алкохол за фармацеутске 

намене; препарати за третман акни; фитотерапеутски 

препарати за медицинске намене; биљни екстракти 

за медицинске намене; медицински шампони; 

медицински лосиони за косу.  

Кл. 5:  оловка против брадавица; препарати за 

купање за медицинске сврхе; мелеми за медицинску 

употребу; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

медицинско блато; препарати за лечење опекотина; 

фармацеутски препарати; фармацеутски препарати 

за лечење опекотина од сунца; медицинске инфузије; 

лосиони за фармацеутске намене; тинктуре за 

употребу у медицини; серуми; фармацеутски 

препарати за негу коже; биљни чајеви за медицинске 

сврхе; фармацеутски препарати за лечење перути; 

капсуле за фармацеутску употребу; лекови против 

знојења; масти против опекотина од сунца; соли за 

купање за медицинску употребу; медицински 

препарати за мршављење; нафтни желе [вазелин] за 

медицинску употребу;  

Кл. 35:  услуге малопродаје или велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

посредовања у трговини; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; рекламирање слањем наруџбеница.  
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Кл. 41:  учење на даљину; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; практична настава 

[обука путем демонстрације];припрема и вођење 

семинара; организовање и вођење радионица [обука]; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; обука [тренирање].  

Кл. 44:  услуге салона лепоте; услуге медицинских 

клиника; услуге фризерских салона; здравствена 

нега; масажа; физиотерапија; физикална терапија; 

маникирање; услуге здравствених центара; услуге 

алтернатнивне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; депилирање воском; медицински савети за 

особе са инвалидитетом.  
 

(111) 74346 (181) 15.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1410 (220) 15.09.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Љубомир Михаиловић, Радничка 5а,  

14000 Ваљево, RS 

(740) Бојана Галић Расулић, Светогорска 4,  

11000 Београд 

(540) 

UTI E Drops 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 74347 (181) 16.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1259 (220) 16.08.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Дејан Оџић, Живка Давидовића 114А/15, 

Београд, RS 

(740) Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4,  

15300 Лозница 

(540) 

 

(531) 24.17.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01  

(591) europa skala-C-0%; M-95%; Y-85%; K-0%; C-

0%; M-100%; Y-70%; K-40%; pantone 1788C; pantone 7247C. 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 74348 (181) 06.04.2027. 

(210) Ж- 2017-487 (220) 06.04.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) The Goodyear Tire& Rubber Company,  

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 14.03.02; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.10 

(511) Кл. 12:  пнеуматске гуме.  
 

(111) 74349 (181) 03.04.2027. 

(210) Ж- 2017-466 (220) 03.04.2017. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) Привредно друштво за производњу сокова 

DETOX д.о.о. , Коче капетана 36, Београд-Врачар, RS 

(740) Срђан Мауковић, Трг Николе Пашића 4/3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.13; 27.03.11; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; воћни сокови; сирупи за 

пића; лимунаде; сокови од поврћа (пића); 

безалкохолна пића; воћни нектар (безалкохолни); 

смутис (кашасти напици од воћа и поврћа).  
 

(111) 74350 (181) 25.03.2026. 

(210) Ж- 2016-526 (220) 25.03.2016. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) D.O.O. HOYA V.S. KELEBIJA, Едварда 

Кардеља 227б, 24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 
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(531) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.12; 27.05.13; 29.01.13  

(591) светло зелена, тамно зелена, жута, окер, 

наранџаста.  

(511) Кл. 31:  семена за сетву.  
 

(111) 74351 (181) 15.10.2025. 

(210) Ж- 2015-1698 (220) 15.10.2015. 

 (151) 28.02.2018. 

(732) THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 

Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09  

(511) Кл. 3:  козметика, нарочито креме за лице, 

креме за чишћење лица, сенке за очи, оловке за 

обрве, течни пудери, пудери за лице, руменила, 

спрејеви за кожу; препарати за скидање шминке; 

немедицински препарати за негу коже, нарочито 

креме, лосиони, гелови, тонери, средства за 

чишћење, пилинг креме, маске и пилинзи; парфеми; 

мириси, нарочито колоњска вода и лосиони после 

бријања; лосиони за општу употребу, нарочито 

лосиони после бријања, лосиони за лице, миришљави 

лосиони за тело, лосиони за чишћење и лосиони за 

хидратацију коже; лосиони за кожу; хранљиве креме, 

нарочито хранљиве креме за тело, креме за 

хидратацију коже и креме против старења; маскаре; 

ајлајнери; кармини; основе за шминку; креме за 

чишћење; пудер у камену; немедицински препарати 

за сунчање; немедицинске креме за кожу за масажу; 

препарати за негу ноктију; препарати за негу косе и 

обликовање косе, нарочито шампони, балзами, 

лакови у спреју за косу и гелови; сапуни за кожу; 

средства за чишћење тела; препарати за избељивање 

зуба; нарочито пасте за зубе; есенцијална уља, 

етеричне есенције.   

Кл. 35:  услуге великопродаје козметике; услуге 

малопродаје козметике; услуге посредовања 

(агенцијске услуге куповине и продаје) у области 

козметике; услуге комерцијалног посредовања у 

области козметике; уговарање продаје козметике; 

услуге набавке козметике за друге (куповина 

козметике за друге пословне субјекте); продајне 

промоције козметике (за друге); агенције за увоз и 

извоз козметике; агенције за пружање пословних 

информација у вези са козметиком; истраживање 

тржишта за козметику; дистрибуција козметичких 

узорака; професионални пословни консалтинг у вези 

са козметиком.  

(111) 74352 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1441 (220) 22.09.2017. 

 (151) 01.03.2018. 

(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 

10121 Torino TO, IT 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

Društvo za upravljanje 

investicionim fondovima Intesa 

Invest ad Beograd 

(511) Кл. 9:  магнетни носачи подата, дискови за 

снимање; ЦД дискови, двд и други дигитални 

носиоци података; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине, 

опрема за обраду података, компјутери; 

компјутерски софтвер; аларми; машине за бројање и 

сортирање новца; магнетне траке; машине за 

издавање аутоматске карте; тонски носачи звука; 

апарати за регулисање; апарати за праћење, 

осматрање; детектори за откривање лажних, 

фалсификованих новчића; апарати за обраду 

података; уређаји за компјутерску меморију; 

компјутери; снимљени компјутерски програми; ауто-

радио; апарати за обуку; трансмитери; инсталације за 

спречавање провала; регистар касе; дискови, 

магнетски; чита чи бар кодова; периферни уређаји 

прилагођени за употребу са компјутерима; софтвер; 

кодиране магнетне картице; магнетни носиоци 

података; апарати за шифровање; микропроцесори; 

монитори [компјутерски програми]; електронски 

дневници; картице са интегрисаним колима [смарт 

картице]; електронске публикације, које се могу 

преузети; компјутерски програми [с офтве ри који се 

могу преузети]; аутоматизовани бројачи новца 

[АТМ]; музички фајлови који се могу преузети; 

датотеке слика који се могу преузети; УСБ уређаји; 

ГПС уређаји, за систем глобалног позиционирања, 

навигације; преносиви компјутери; апликације 

компјутерског софтвера; електронски чита чи књига; 

таблет компјутери; компјутерски хардвер; 

сигурносни токени [уређаји за шифровање]; 

интерактивни терминали осетљиви на додир; 

аутоматске машине за уплату и депозит; готовинске 

картице; кредитне картице; читачи кредитних 

картица; кодиране магнетне картице за наплату; 

терминали за електронску обраду платних кредитних 

картица; сигурносни терминали за електронске 

трансакције; компјутерски софтвер који се односи на 

руковање финансијским трансакцијама.   

Кл. 16:  папир и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; албуми; слике; 
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спајалице за огласе; гравуре и дрворези; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

часописи; улазнице; табле за цртање; подлоге, 

јастичићи [канцеларијски материјал]; летци; марке 

[печати]; писане или цртане књиге; роковници; 

фолије; картон; каталози; фасцикле за папир; књиге; 

држачи оловака; аутоматске оловке; коверте; пера; 

производи за брисање; фотографије [штампане]; 

графичке репродукције; графичке презентације; 

разгледнице; штампане публикације; приручници; 

брошуре и књижице; магазини [периодични]; 

маркери за књиге; честитке; календари; трговачке 

картице, осим за игру; флајери; банкноте.   

Кл. 35:  рекламирање; пословно управљање; 

пословна администрација; канцеларијски послови; 

помоћ у пословном управљању; израда извештаја о 

рачунима; пословна ревизија; консултације у вези са 

пословном организацијом и пословном економијом; 

дистрибуција рекламног материјала; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге за ефикасно пословање; аукцијске услуге; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

истраживања; консултације које се тичу пословног 

организовања; служба за односе са јавношћу; 

спровођење маркетиншке студије; компјутерско 

управљање подацима; економске прогнозе; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; испитивање јавног мњења; рекламирање на 

информатичкој мрежи; савети за потрошаче 

[пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима]; Маркетинг; пружање комерцијалних 

пословних контакт информација; услуге 

комерцијалног посредовања; пословне посредничке 

услуге које се односе на усклађивање потенцијалних 

приватних инвеститора са предузетницима којима је 

потребно финансирање.   

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; монетарни 

послови; послови са некретнинама; осигуравање од 

несрећа на основу полисе; зајмови на рате; 

изнајмљивање некретнина; посредовање на берзи; 

услуге кредитног бироа; услуге агенције за 

некретнине; агенције за наплату дугова; посредовање 

код некретнина; посредовање код осигурања; услуге 

финансијског брокерског посредовања; 

обезбеђивање осигурања; банкарске услуге; процена 

непокретности; установљавање заједничких 

фондова; инвестирање капитала; услуге јемства; 

услуге трговања валутама и размене; издавање 

путних чекова; клиринг, финансијски; услуге 

депозита у сефовима; организација колекција; 

финансирање зајмова; финансијске процене 

[осигурања, банкарске, непокретности]; 

старатељство (економско); услуге финансирања; 

финансијско управљање; финансирање кредита од 

сигурности; управљање непокретностима; 

управљање апартманима у згради; закључивање 

осигурања од пожара; изнајмљивање некретнина; 

медицинско осигурање; поморско осигурање; 

банкарске хипотеке; услуге штедне банке; лизинг; 

посредовање у промету акцијама и обвезницама; 

закључивање осигурања живота; финансијске 

анализе; потврђивање чекова; финансијске 

консултације; консултације о осигурању; обрада 

плаћања кредитним картицама; обрада платних 

картица; електронски трансфер средстава; 

финансијске информације; информације о 

осигурању; издавање вредносних токена; депозити 

драгоцености; емисија кредитних картица; услуге 

исплате пензија; финансијско спонзорисање; 

интернет банкарство; позајмљивање на основу 

залога; услуге фондова узајамне помоћи; брокерске 

услуге; организовање финансија за грађевинске 

послове; пружање финансијских информација путем 

wеb странице; инвестиционе услуге фонда; 

брокерске услуге за акције и обвезнице; вођење 

текућих рачуна.   

Кл. 41:  образовање; пружање обуке; забава; 

спортске и културне активности; академије 

[образовне]; услуге забаве; организовање забавних 

или васпитних такмичења; обезбеђење објеката за 

рекреацију; издавање, публикација текстова (осим 

рекламних текстова); подучавање; публикација 

књига; позоришне продукције; продукција 

представа; припрема (организовање) и вођење 

колоквијума; припрема (организовање) и вођење 

конференција; припрема (организовање) и вођење 

конгреса; образовне информације; информације из 

области забаве и разоноде; организовање изложби за 

културне и образовне потребе; обезбеђивање 

музејских објеката [презентација, изложбе]; 

припрема (организовање) и вођење семинара; 

припрема (организовање) и вођење радионица за 

обуку; резервација места за емисије и резервација 

улазница за позориште; on-line објављивање 

електронских књига часописа; електронско 

издаваштво; професионална оријентација 

[образовање или савети при обуци]; улазнице за 

приредбе - разоноду; писање текстова.   

Кл. 42:  дизајн и развој компјутеског хардвера и 

софтвера; програмирање компјутера; израда 

(креирање) софтвера за компјутере; ажурирање 

компјутерског софтвера; изнајмљивање 

компјутерског софтвера; одржавање компјутерских 

програма; дизајнирање информационих система; 

уградња, инсталирање рачунарског софтвера; 

софтвер као услуга; електронско праћење активности 

кредитне картице за откривање преваре путем 

интернета; програмирање софтвера за Интернет 

платформе; програмирање софтвера за платформе е-

трговине.  
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(111) 74353 (181) 18.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1421 (220) 18.09.2017. 

 (151) 01.03.2018. 

(732) Бранко Димитријевић, Петра Лековића 16, 

Београд, RS 

(740) Слободан Голубовић, Книћанинова бр. 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 3:  сапуни; парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; пасте за зубе; 

козметички производи од природних супстанци.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

дијететски додаци намењени допуни нормалне 

исхране или ради побољшања здравља; замена 

оброка, дијететска храна и напици, прилагођени за 

медицинску или ветеринарску употребу.  

Кл. 44:  медицинске услуге, услуге неге лепоте које 

пружају лица или установе људима и животињама.  
 

(111) 74354 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1460 (220) 25.09.2017. 

 (151) 01.03.2018. 

(732) Drustvo za prerabotka na ovosje i zelencuk 

TRGOPRODUKT DOO, uvoz-izvoz Strumica, 

Naseleno mesto bez ulicen, system bb, Dabile Strumica, MK 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.01; 20.05.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.14  

(591) црна, црвена, зелена, бела  

(511) Кл. 29:  ајвар.  

 

(111) 74355 (181) 21.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1433 (220) 21.09.2017. 

 (151) 02.03.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.07.09; 03.07.16; 08.01.22; 25.01.01; 

26.02.08; 27.03.02; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, тамно плава, светло плава, златна, браон, 

црна, жута.  

(511) Кл. 30:  црна чоколада са какаом, црна 

чоколада, чоколада.  
 

(111) 74356 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1424 (220) 20.09.2017. 

 (151) 02.03.2018. 

(732) 8.0. Ideal Balance, Савски насип 11а, 11070 

Нови Београд, RS 

(540) 

INTOLERIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 74357 (181) 19.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1423 (220) 19.09.2017. 

 (151) 02.03.2018. 

(732) CALIBRO DOO Topola, Деспота Стефана 

Лазаревића 1, 34310 Топола, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.04; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, бела, зелена.  
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(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће.  
 

(111) 74358 (181) 30.06.2027. 

(210) Ж- 2017-1020 (220) 30.06.2017. 

 (151) 02.03.2018. 

(732) Владимир Нићифоровић, Далматинска 9, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 24.17.02; 25.01.10; 25.01.25; 27.05.01; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) плаво зелена, црна.  

(511) Кл. 16:  флајери, цртежи.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу нарочито мајице, 

хаљине, дуксеви, сукње, патике, ципеле, мараме.  

Кл. 35:  услуге малопродаје/велепродаје за одећу и 

обућу; услуге рекламе и маркетинга; организовање 

модних приредби/ревија у комерцијалне сврхе.   
 

(111) 74359 (181) 28.04.2027. 

(210) Ж- 2017-592 (220) 28.04.2017. 

 (151) 02.03.2018. 

(732) Daška Jegdić PR Agencija za inženjerske 

delatnosti I tehničko savetovanje Chardy Way 

Kragujevac, Моравска 8/5, Крагујевац, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић & 

Николић“ O.A.Д., Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 

27.05.21  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови 

укључујући и браварске производе, мале металне 

гвожђарске производе, нарочито шарке, прихватни 

лим, браве са кључем и кваке.  

 

Кл. 19:  грађевински материјали (неметални); 

неметалне круте цеви за градњу; асфалт, катран и 

битумен (смола); неметалне преносиве конструкције; 

споменици, неметални укључујући и грађевинске 

материјале (неметалне), нарочито врата, панеле за 

врата, рамове и кућишта за врата.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање; поправљање; 

услуге инсталирања (постављања).  

Кл. 40:  обрађивање материјала.  
 

(111) 74360 (181) 17.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1254 (220) 17.08.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) Срђан Живановић, М. Поповића 89/2,  

18220 Алексинац, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.02.12; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) наранџаста, зелена, плава.  

(511) Кл. 35:  оглашавање и рекламирање  

ортопедских услуга.  

Кл. 41:   едукација и обука,  едукативни курсеви у 

ортопедској дијагностици.  

Кл. 44:  медицинске услуге,  ортопедски прегледи и 

хируршке операције.  
 

(111) 74361 (181) 04.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1346 (220) 04.09.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) "VELTEH PRO" D.O.O. , Живка Давидовића 

60, 11050 Београд-Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(511) Кл. 6:  челичне плоче.  

Кл. 9:  коаксијални каблови; аудио и видео 

пријемници; утикачи, утичнице и други контакти; 

електрични каблови; радио апарати; ауто-радио; 

апарати за пренос звука; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

звучници; пуњачи батерија; навигациони апарати за 

возила (путни рачунари).  
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(111) 74362 (181) 26.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1466 (220) 26.09.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1,  

74172 Neckarsulm, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 29.01.01; 29.01.08  

(591) боја кајсије, светло браон, црна  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), нарочито 

жестока пића.  
 

(111) 74363 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1548 (220) 09.10.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића 

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1 - 3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.09.17; 08.07.08; 19.03.05; 27.05.11; 

27.05.12; 27.05.17; 29.01.15  

(591) наранџаста, црвена, црна, бела, беж, плава, жута. 

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 74364 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1550 (220) 09.10.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића 

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1 - 3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.09.15; 08.07.08; 19.03.03; 27.05.11; 

27.05.12; 27.05.17; 29.01.15  

(591) зелена, наранџаста,црвена, црна, плава, жута, бела. 

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 74365 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1549 (220) 09.10.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића 

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1 - 3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 08.07.08; 19.03.05; 26.04.16; 26.11.08; 29.01.15 

(591) црвена, наранџаста, црна, жута, бела.  

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 74366 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1388 (220) 13.09.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) Code Academy д.о.о. Београд, Савски насип 

број 7, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Петковић, адвокатско ортачко 

друштво "Дражић, Беатовић и Стојић", Краља 

Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 16.01.08; 27.05.01; 27.05.15  

(511) Кл. 41:  образовне услуге обуке за рад са 

рачунарима; додатно образовање; услуге обуке у 

области развоја рачунарских програма.  
 

(111) 74367 (181) 13.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1390 (220) 13.09.2017. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) Društvo za promet i usluge NT-BOLERO DOO 

Čačak, Николе Тесле 7б, 32000 Чачак, RS 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

115 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.02  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

немедицински сапуни.   

Кл. 16:  хартија и картон; пластични омотачи, фолије 

и кесе за умотавање и паковање.   
 

(111) 74368 (181) 18.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1753 (220) 18.10.2016. 

 (151) 05.03.2018. 

(732) TRGOVINSKO-ZANATSKA RADNJA I 

KOMISION ĐUKIĆ-MB, Slobodan Đukić, 

preduzetnik, Мачвански Кеј 131 , Мачванска 

Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 23.05.05; 27.05.01  

(511) Кл. 25:  одела, јакне, панталоне, кратке 

панталоне, кошуље, мајице, жакети, џинс, пиџаме, 

доњи веш, кравате, каишеви, појасеви, ципеле, обућа 

за спорт, сокне, тренерке, спортска одећа, мараме, 

марамице, шешири, капе, сукње, прслуци, хаљине, 

хеланке, крзно (одећа).  
 

(111) 74369 (181) 30.05.2027. 

(210) Ж- 2017-766 (220) 30.05.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) ASTER TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TICARET 

ANONIM  ŞIRKETI, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 

1538. Sokak No:43-45, PK: 34517 Esenyurt - İstanbul, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.09; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13 

(591) сива, бела, црвена.  

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже, животињске 

коже, животињске коже за израду крзнарских 

производа, имитације коже, грубе коже, производи 

од коже, имитације коже или синтетичких 

материјала, наиме, сандуци и путне торбе, торбе, 

мали кофери, новчаници, ручне торбе, актовке, 

ранчеви, школске торбе, кожне торбе за куповину, 

кожне футроле за новчанице; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема.   
 

(111) 74370 (181) 08.05.2027. 

(210) Ж- 2017-632 (220) 08.05.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Миленко Стојковић, Лебанска 21,  

16000 Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.03.02; 27.05.01; 29.01.13  

(591) црвена, црна  

(511) Кл 9: торбе за лаптопове.  

Кл. 16: бележнице, нотеси; свеске; бележнице; папир 

за писање; школска опрема. 

Кл. 18: женске ташне; школске торбе; футроле за 

визит карте; ранчеви; рамови за ручне торбе; џепни 

новцаници; торбе за куповину са точкицима; торбе за 

куповину; ранчеви за планинарење; ранчеви за 

камповање; торбе за плажу; ручне торбице; путне 

торбе; кофери; ручке за кофере; футроле од коже или 

вештачке коже; козметицке торбице, празне; ранци; 
путне торбе за одећу; мали кофери; спортске торбе; 

торбе; кофери са точкицима; актен ташне; актовке 
 

(111) 74371 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1440 (220) 22.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 

10121 Torino TO, IT 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

INTESA INVEST AD BEOGRAD 

(511) Кл. 9:  магнетни носачи подата, дискови за 

снимање; ЦД дискови, двд и други дигитални 

носиоци података; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине, 

опрема за обраду података, компјутери; 
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компјутерски софтвер; аларми; машине за бројање и 

сортирање новца; магнетне траке; машине за 

издавање аутоматске карте; тонски носачи звука; 

апарати за регулисање; апарати за праћење, 

осматрање; детектори за откривање лажних, 

фалсификованих новчића; апарати за обраду 

података; уређаји за компјутерску меморију; 

компјутери; снимљени компјутерски програми; ауто-

радио; апарати за обуку; трансмитери; инсталације за 

спречавање провала; регистар касе; дискови, 

магнетски; чита чи бар кодова; периферни уређаји 

прилагођени за употребу са компјутерима; софтвер; 

кодиране магнетне картице; магнетни носиоци 

података; апарати за шифровање; микропроцесори; 

монитори [компјутерски програми]; електронски 

дневници; картице са интегрисаним колима [смарт 

картице]; електронске публикације, које се могу 

преузети; компјутерски програми [с офтве ри који се 

могу преузети]; аутоматизовани бројачи новца 

[АТМ]; музички фајлови који се могу преузети; 

датотеке слика који се могу преузети; УСБ уређаји; 

ГПС уређаји, за систем глобалног позиционирања, 

навигације; преносиви компјутери; апликације 

компјутерског софтвера; електронски чита чи књига; 

таблет компјутери; компјутерски хардвер; 

сигурносни токени [уређаји за шифровање]; 

интерактивни терминали осетљиви на додир; 

аутоматске машине за уплату и депозит; готовинске 

картице; кредитне картице; читачи кредитних 

картица; кодиране магнетне картице за наплату; 

терминали за електронску обраду платних кредитних 

картица; сигурносни терминали за електронске 

трансакције; компјутерски софтвер који се односи на 

руковање финансијским трансакцијама.   

Кл. 16:  папир и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; албуми; слике; 

спајалице за огласе; гравуре и дрворези; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

часописи; улазнице; табле за цртање; подлоге, 

јастичићи [канцеларијски материјал]; летци; марке 

[печати]; писане или цртане књиге; роковници; 

фолије; картон; каталози; фасцикле за папир; књиге; 

држачи оловака; аутоматске оловке; коверте; пера; 

производи за брисање; фотографије [штампане]; 

графичке репродукције; графичке презентације; 

разгледнице; штампане публикације; приручници; 

брошуре и књижице; магазини [периодични]; 

маркери за књиге; честитке; календари; трговачке 

картице, осим за игру; флајери; банкноте.   

Кл. 35:  рекламирање; пословно управљање; 

пословна администрација; канцеларијски послови; 

помоћ у пословном управљању; израда извештаја о 

рачунима; пословна ревизија; консултације у вези са 

пословном организацијом и пословном економијом; 

дистрибуција рекламног материјала; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге за ефикасно пословање; аукцијске услуге; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

истраживања; консултације које се тичу пословног 

организовања; служба за односе са јавношћу; 

спровођење маркетиншке студије; компјутерско 

управљање подацима; економске прогнозе; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; испитивање јавног мњења; рекламирање на 

информатичкој мрежи; савети за потрошаче 

[пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима]; Маркетинг; пружање комерцијалних 

пословних контакт информација; услуге 

комерцијалног посредовања; пословне посредничке 

услуге које се односе на усклађивање потенцијалних 

приватних инвеститора са предузетницима којима је 

потребно финансирање.   

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; монетарни 

послови; послови са некретнинама; осигуравање од 

несрећа на основу полисе; зајмови на рате; 

изнајмљивање некретнина; посредовање на берзи; 

услуге кредитног бироа; услуге агенције за 

некретнине; агенције за наплату дугова; посредовање 

код некретнина; посредовање код осигурања; услуге 

финансијског брокерског посредовања; 

обезбеђивање осигурања; банкарске услуге; процена 

непокретности; установљавање заједничких 

фондова; инвестирање капитала; услуге јемства; 

услуге трговања валутама и размене; издавање 

путних чекова; клиринг, финансијски; услуге 

депозита у сефовима; организација колекција; 

финансирање зајмова; финансијске процене 

[осигурања, банкарске, непокретности]; старатељство 

(економско); услуге финансирања; финансијско 

управљање; финансирање кредита од сигурности; 

управљање непокретностима; управљање апартманима 

у згради; закључивање осигурања од пожара; 

изнајмљивање некретнина; медицинско осигурање; 

поморско осигурање; банкарске хипотеке; услуге 

штедне банке; лизинг; посредовање у промету акцијама 

и обвезницама; закључивање осигурања живота; 

финансијске анализе; потврђивање чекова; финансијске 

консултације; консултације о осигурању; обрада 

плаћања кредитним картицама; обрада платних 

картица; електронски трансфер средстава; финансијске 

информације; информације о осигурању; издавање 

вредносних токена; депозити драгоцености; емисија 

кредитних картица; услуге исплате пензија; 

финансијско спонзорисање; интернет банкарство; 

позајмљивање на основу залога; услуге фондова 

узајамне помоћи; брокерске услуге; организовање 

финансија за грађевинске послове; пружање 

финансијских информација путем wеb странице; 

инвестиционе услуге фонда; брокерске услуге за акције 

и обвезнице; вођење текућих рачуна.   
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Кл. 41:  образовање; пружање обуке; забава; 

спортске и културне активности; академије 

[образовне]; услуге забаве; организовање забавних 

или васпитних такмичења; обезбеђење објеката за 

рекреацију; издавање, публикација текстова (осим 

рекламних текстова); подучавање; публикација 

књига; позоришне продукције; продукција 

представа; припрема (организовање) и вођење 

колоквијума; припрема (организовање) и вођење 

конференција; припрема (организовање) и вођење 

конгреса; образовне информације; информације из 

области забаве и разоноде; организовање изложби за 

културне и образовне потребе; обезбеђивање 

музејских објеката [презентација, изложбе]; 

припрема (организовање) и вођење семинара; 

припрема (организовање) и вођење радионица за 

обуку; резервација места за емисије и резервација 

улазница за позориште; on-line објављивање 

електронских књига часописа; електронско 

издаваштво; професионална оријентација 

[образовање или савети при обуци]; улазнице за 

приредбе - разоноду; писање текстова.   

Кл. 42:  дизајн и развој компјутеског хардвера и 

софтвера; програмирање компјутера; израда 

(креирање) софтвера за компјутере; ажурирање 

компјутерског софтвера; изнајмљивање 

компјутерског софтвера; одржавање компјутерских 

програма; дизајнирање информационих система; 

уградња, инсталирање рачунарског софтвера; 

софтвер као услуга; електронско праћење активности 

кредитне картице за откривање преваре путем 

интернета; програмирање софтвера за Интернет 

платформе; програмирање софтвера за платформе е-

трговине.   
 

(111) 74372 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1445 (220) 22.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Venos preduzeće za proizvodnju, promet na 

veliko i malo i export-import doo Beograd (Novi 

Beograd), Неде Спасојевић 16/4, Нови Београд, RS 

(540) 

TOZAFADSORB 

ТОЗАФАДСОРБ 

(511) Кл. 5:  додаци исхрани за животиње.  
 

(111) 74373 (181) 23.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2179 (220) 23.12.2016. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Mirabank a.d. Beograd, Шпанских бораца 1, 

11070 Београд, RS 

 

 

 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06 

(591) тегет, бела, зелена.  

(511) Кл. 16:  штампани материјал (висока штампа) 

периодичне публикације; памфлети; каталози; 

књиге; графички отисци; фотографије (штампане); 

графичке репродукције; цртежи, скице; штампане 

ствари; штампане публикације; књижице; проспекти; 

магазини (периодични) алманаси; билтени. 

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

on-line издавање електроснких књига и часописа; 

електронско издаваштво; писање текстова.  
 

(111) 74374 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1191 (220) 02.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(300) 87/325,932  06.02.2017.  US. 

(732) Amgen Inc. 

(Delaware Corporation), One Amgen Center 

Drive,Thousand Oaks , California 91320-1799, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7 , 11000 

Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.01.03; 26.11.12; 27.05.01  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати који се користе за превенцију, држање под 

контролом и лечење главобоља, мигренских 

главобоља, бола у глави и неуролишких помећаја 

или стања.  
 

(111) 74375 (181) 27.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1175 (220) 27.07.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) SAVACOOP D.O.O., Теодора Mандића 9,  

Нови Сад, RS 
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(540) 

 

(531) 24.01.15; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 74376 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1193 (220) 02.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Марио Милаковић, Страхинића бана 80, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.07  

(591) бела, браон.  

(511) Кл. 39:  транспортне услуге, паковања и 

сладиштење робе, организовање путовања.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 74377 (181) 27.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1469 (220) 27.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат др Иван Тодоровић  , Господар 

Јевремова 23, 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) бела, светло плава, црна, црвена, браон  

(511) Кл. 30:  сендвич кекс, кекс, колачи, бисквити, 

посластице, чајно пециво, пуњени бисквит.  
 

(111) 74378 (181) 03.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1197 (220) 03.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б , 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.07.11; 05.07.12; 05.07.14; 

05.07.22; 05.07.24; 09.01.09; 24.17.02; 25.01.01; 

26.02.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, беж, зелена, браон, црвена, наранџаста, жута. 

(511) Кл. 29:  џем од кајсија са кором наранџе и 

лимуном.  
 

(111) 74379 (181) 21.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1435 (220) 21.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Bulldog Skincare Holdings Limited, 26 Red Lion 

Square London WC1R 4AG, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.09; 03.01.16; 27.01.02; 27.03.03; 27.05.01  

(511) Кл. 3:  тоалетни препарати; дезодоранси за 

тело, антиперспиранти, гелови за туширање; 

средства за прање тела, средства за чишћење лица, 

средства за пилинг лица, средства за прање лица, 

средства за прање руку, сапуни; препарати за негу 

коже; спрејеви за хидратацију тела; дезодоранси у 

облику стика; средства за хидратацију; лосиони за 

тело; средства за хидратацију тела, средства за 

хидратацију лица; гелови за бријање, уља за бријање, 

креме за бријање, пене за бријање, спрејеви за 

бријање, сапуни за бријање, камен за бријање; 

лосиони за после бријања; гелови за после бријања, 

балзами за после бријања; препарати и креме за 
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уклањање длака, препарати за депилацију, восак за 

депилацију, препарати за негу косе; шампони, 

балзами, гелови за косу, восак за косу, спрејеви за 

косу, лакови за косу; парфеми; тоалетне воде: 

есенцијална уља; козметика; пасте за зубе; балзами 

за усне; восак за бркове; комплети козметике; 

препарати за сунчање.   
 

(111) 74380 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1190 (220) 02.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(300) 87/325,936  06.02.2017.  US. 

(732) Amgen Inc. 

(Delaware Corporation), One Amgen Center 

Drive,Thousand Oaks , California 91320-1799, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7 ,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.01.03; 26.11.12  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати који се користе за превенцију, држање под 

контролом и лечење главобоља, мигренских 

главобоља, бола у глави и неуролишких помећаја 

или стања.  
 

(111) 74381 (181) 03.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1198 (220) 03.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б , 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.07.13; 03.07.24; 05.07.14; 05.07.24; 

09.01.09; 24.17.02; 26.02.08; 27.05.07; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, беж, зелена, браон, црвена, лилава.  

(511) Кл. 29:  џем од шљива са циметом.  
 

(111) 74382 (181) 03.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1199 (220) 03.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б , 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.15; 05.03.20; 05.07.08; 26.01.18; 

27.05.09; 27.05.17; 29.01.14  

(591) црвена, зелена, бела, браон.  

(511) Кл. 29:  џем од јагода.  
 

(111) 74383 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1480 (220) 28.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) ADRIA NEWS d.o.o. Beograd, Омладинских 

бригада бр. 86p, Београд, RS 

(540) 

EXCENTRIC 

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 74384 (181) 04.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1203 (220) 04.08.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) NEPI Rockcastle PLC, 2and Floor Anglo 

International House, Lord Street, Douglas, IM1 4LN, 

Isle of man, UK 

(740) Моравчевић, Војновић и партнери, Адвокатско 

oртачко друштво, Добрачина 15, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.01.04; 27.05.01; 29.01.04  

(591) тамно плава, плава, бела.  
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(511) Кл. 9:  рачунари; рачунарски софтвер; 

рачунарски програми; рачунарски оперативни 

програми; софтвер за компјутерске игре; апликације 

за рачунарски софтвер, које се могу преузимати; 

рачунарски хардвер; музичке датотеке које се могу 

преузимати; датотеке слика које се могу преузимати; 

електронски планери; електронске публикације, које 

се могу преузимати; читачи електронских књига; 

бежични телефони; мобилни телефони; смартфони; 

видео екрани; видео телефони.   

Кл. 16:  папир; картон; фотографије; канцеларијски 

материјал; материјал за обуку (изузев апарата); 

књиге; маркери за књиге; свеске; брошуре; магазини 

(периодични); постери; штампани материал (висока 

штампа); штампане публикације; омоти 

(канцеларијски материјал); честитке, разгледнице; 

цртежи, скице; графичке репродукције; огласни 

панои од папира; огласни панои од картона.  

Кл. 35:  услуге пословног управљања; услуге 

пословне администрације; канцеларијске услуге; 

услуге оглашавања, маркетинга и рекламирања; 

услуге пословне анализе, истраживања и пословних 

информација; услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације;   

Кл. 36:  услуге осигурања; финансијске и новчане 

услуге; банкарске услуге; услуге агенција за 

некретнине; прикупљање финансијских средстава и 

спонзорисање; пружање препаид картица и токена; 

услуге зајма на основу залога; услуге финансијске 

процене.   

Кл. 37:  изградња, грађевинарство и рушење; 

бродоградња; изнајмљивање алата, погона и опреме 

за градњу и рушење; вађење природних ресурса; 

уградња и поправка аларма, браве и сефа; поправка 

часовника и сатова; инсталирање, одржавање и 

поправка рачунарског хардвера и 

телекомуникацијских уређаја; инсталирање, 

одржавање и поправка грејане, вентилацијске и 

климатизацијске опреме; допуњавање кетриџа и 

пуњење тонерских уложака; одржавање и поправка 

гума; одржавање и поправка зграда; чишћење 

ентеријера и екстеријера зграда; изнајмљивање 

машина и опреме за чишћење и прање; сервис, 

поправка, одржавање и точење горива у возила; 

остакљивање, инсталирање, одржавање и поправка 

стакала, прозора и ролетни; постављање, одржавање 

и поправка водоводних инсталација; одржавање и 

поправка намештаја; инсталирање, одржавање и 

поправка дизалица и лифтова; чишћење и нега 

тканине, текстила, коже, крзна и производа од тих 

материјала; истребљивање, дезинфекција и 

уклањање штеточина; 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 вези са 

спречавањем зачепљења септичких јама; савети у 

вези са спречавањем зачепљења водоводних цеви; 

савети у вези 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 

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; 
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демонтажа 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 помoћних 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 подова 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 

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; постављаје 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 

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 
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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 

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 уређај а 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 

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 
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одржавање пумпи; поправка или одржавање 

фотографских уређаја и опреме; поправка или 

одржавање риба рских 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 увијање; 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 

одржавање 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; обнова спојева малтера на 

зиду од цигле; поправка 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 

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 означавања 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 

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 одржавања и поправке опреме за 

аутоматска врата; услуге поправке медицинских 

апарата; услуге поправке играчака; услуге поправке 
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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:  превоз, нарочито превоз путника, робе, 

превоз бродом, камионом, логистичке услуге у вези 

превоза; амбалажирање и складиштење производа; 

организовање путовања; дистрибуција цевоводима и 

кабловима; паркирање и складиштење возила, 

привезивање пловила; изнајмљивање гаража и места 

за паркирање; изнајмљивање складишта; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената.   

Кл. 40:  производња енергије; обрада текстила, коже 

и крзна; рециклажа и обрада отпада; штампање, и 

развијање фотографија и филмова; умножавање 

аудио и видео снимака; кондиционирање и 

пречишћавање ваздуха и воде; клање животиња; 

услуге израде и састављања по наруџби; обрада 

хране и пића; абразија; облагање оптичких 

компоненти танком фолијом; прашкасто 

премазивање; електрофоретски премази; облагање 

нитрисање у плазми; облагање металом; 

премазивање метала које не подразумева бојење; 

облагање тита н 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 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 брашна; млевење камена; 

дробљење камена; изнајмљивање машина и апарата 
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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; до рада акрилних површина; до 

рада порцелана; до рада 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 полирање стакла за 

наочаре; лемљење; варење; француско полирање; 

фазетирање стакла; ласерско трасирање; ковање 

калаја; обрада против снијети; третман и 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 штанцовањем 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:  образоване услуге; пружање услуге 

тренинга; услуге забаве; спортске и културне 

активности; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење концерата; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење едукативних 
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курсева; организовање и вођење тренинга; организовање 

представа, свечаности; услуге биоскопа; организовање 

такмичења (едукативних или забавних); он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; објављивање и 

извештавање; превођење и тумачење.   

Кл. 42:  услуге науке и технологије; услуге истраживања; 

услуге дизајнирања; услуге индустријске анализе; 

пружање информација о дизајну и развоју рачунарског 

хардвера и софтвера; испитивање, провера 

аутентичности и контрола квалитета.   

Кл. 43:  пружање хране и пића; пружање 

привременог смештаја; смештај животиња; 

изнајмљивање намештаја, текстилне робе и стоне 

опреме; услуге изнајмљивања конференцијских соба.   

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

пољопривредне, аквакултурне, хортикултурне и 

шумарске услуге; услуге одржавања људске хигијене 

и козметичке неге; услуге неге животиња.   
 

(111) 74385 (181) 28.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1161 (220) 28.07.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) COCA - COLA HBC SRBIJA d.o.o. Zemun, 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд, RS 

(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић", 

Његошева 28а, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.07.14; 02.07.15; 05.07.14; 06.19.07; 13.03.02; 

19.01.06; 25.01.15; 26.11.12; 26.11.13; 27.01.12; 29.01.15 

(591) златна, наранџаста, црвена, жута, зелена, плава, бела. 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме ракија од 

кајсије.  
 

(111) 74386 (181) 29.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1507 (220) 29.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) SKOCHYPSTIKS DOO SUBOTICA, Петра 

Хорвата 2А, 24000 Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 27.03.03; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена, црна  

(511) Кл. 25:  обућа; чарапе које упијају зној; капе [за 

главу]; мушке боксерице; доњи веш; качкети; 

џемпери [пуловери]; блузе, кошуље; одећа; одела; 

кратке панталоне бермуде; панталоне; плетена одећа 

[одећа];гимнастичке патике; водоотпорна одећа; 

спортске мајице, дресови; одећа за плажу; јакне 

[одећа]; спортске ципеле; траке за главу [одећа]; 

мајице; хеланке [панталоне].   
 

(111) 74387 (181) 21.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1434 (220) 21.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Bulldog Skincare Holdings Limited, 26 Red Lion 

Square London WC1R 4AG, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

BULLDOG 

(511) Кл. 3:  тоалетни препарати; дезодоранси за 

тело, антиперспиранти, гелови за туширање; 

средства за прање тела, средства за чишћење лица, 

средства за пилинг лица, средства за прање лица, 

средства за прање руку, сапуни; препарати за негу 

коже; спрејеви за хидратацију тела; дезодоранси у 

облику стика; средства за хидратацију; лосиони за 

тело; средства за хидратацију тела, средства за 

хидратацију лица; гелови за бријање, уља за бријање, 

креме за бријање, пене за бријање, спрејеви за 

бријање, сапуни за бријање, камен за бријање; 

лосиони за после бријања; гелови за после бријања, 

балзами за после бријања; препарати и креме за 

уклањање длака, препарати за депилацију, восак за 

депилацију, препарати за негу косе; шампони, 

балзами, гелови за косу, восак за косу, спрејеви за 

косу, лакови за косу; парфеми; тоалетне воде: 

есенцијална уља; козметика; пасте за зубе; балзами 

за усне; восак за бркове; комплети козметике; 

препарати за сунчање.   
 

(111) 74388 (181) 19.06.2027. 

(210) Ж- 2017-917 (220) 19.06.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) Владимир Јешић, Сремских партизана 13, 

21208 Сремска Каменица, RS 

(540) 
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(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна, љубичаста, сива, роза, бела.  

(511) Кл. 44:  медицинске услуге, нарочито 

медицинска помоћ; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви.   
 

(111) 74389 (181) 06.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1057 (220) 06.07.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) DEALHAIZE SERBIA doo, Јурија Гагарина 14, 

Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

Uvek sveže. Uvek blizu. Uvek 

MAXI. 

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 74390 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1477 (220) 28.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(300) 016561698  07.04.2017.  EP. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300 , Wilmington  Delaware 

19808 , US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & PARTNERS ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

CLICK 2 FLOW 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 74391 (181) 29.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1496 (220) 29.09.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) "VELTEH PRO" D.O.O. , Живка Давидовића 

60, 11050 Београд-Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.07.02; 27.07.12  

(511) Кл. 9:  коаксијални каблови; аудио и видео 

пријемници; утикачи, утичнице и други контакти; 

електрични каблови; радио апарати; ауто-радио; 

апарати за пренос звука; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

звучници; пуњачи батерија; навигациони апарати за 

возила (путни рачунари).   
 

(111) 74392 (181) 05.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2047 (220) 05.12.2016. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) COMMERCIAL DEVELOPMENTS DOO 

Beograd, Милутина Миланковића 9ж, Нови Београд, RS 

(740) Иван Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.11.12; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, бела, зелена.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон, штампане ствари, 

канцеларисјки материјал.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларисјки послови; све везано за 

делатност трговачких друштава.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни послови); послови везани за 

непокретности.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање; поправка и 

одржавање зграда, постављање, одржавање и 

оправљање канцеларијских машина и опреме; 

инсталирање, одржавање и поправка машина.   

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 41:  издавање часописа, магазина, штампаних 

ствари, чињење доступним путем интернета 

магазина и часописа који се не могу преузимати; 

организација и спровођење културних и забавних 

манифестација. разонода, спортске и културне 

активности.  

Кл. 43:  услуге ресторана, кафића и кафетерија; 

услуге хране и пића за понети.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; агрикултурне; хортикултурне и шумарске 

услуге.  

Кл. 45:  услуге обезбеђења ради заштите имовине и 

лица.  
 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 

128 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 74393 (181) 24.04.2027. 

(210) Ж- 2017-555 (220) 24.04.2017. 

 (151) 06.03.2018. 

(732) "I.N.C. EKOL" EXPORT-IMPORT DOO, 

Смедеревски пут 45, 11130 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.16; 26.04.03; 26.04.14; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04 

(591) плава.  

(511) Кл. 11: апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађења, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе; 

електричне лампе; лампе; абажури за лампе; стакло 

за лампу; висеће лампе; плафонска светла; зидне 

висеће лампе и кугле за плафоне; абажури; роштиљи. 

Кл. 19: грађевински материјали (неметални); чврсте 

неметалне цеви за грађевине; асфалт; црна смола и 

битумен, неметалне преносне грађевине; споменици, 

који нису од метала; паркет; паркети за подове; 

подови, патоси, неметални. 

Кл. 20: намештај, огледала, оквири за слике, 

производи(коии нису обухваћени другим класама) од 

дрвета, плуте, рогоза, врботог прућа, рога, кости, 

слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, 

морске пене и замене свих ових материјала, или од 

пластике; фотеље, бамбус; сто, клупа (намештај); 

столице; столови; јастуци; душеци; дивани и софе; 

кревети; опрема за кревете, неметална; завеса од 

перли, украсна; полице за намештај; софе, дивани и 

клупе; огледала; столице за лежање; завесе од 

бамбуса; текстилне ролетне за прозоре, унутрашње. 

23: пређа и конац, за текстилну употребу; памучни 

конац и пређа; вунени конац и пређа; конац и пређа 

од јуте; пређена вуна. 

Кл. 24: текстил и текстилни производи који нису 

обухваћени другим класама; прекривачи за кревете и 

столове; платна, тканине; платно, штоф; прекривачи за 

кревете; покривачи за душеке; покривачи за столове, 

који нису од папира; јака памучна тканина за завесе; јута; 

постељина; тканине за столове (текстилне); пешкири од 

текстила; навлаке за душеке; јастучнице; завесе од 

текстила или пластике; мрежасте завесе; отирачи од 

текстила; ћебад за кревете; прекривачи за намештај, 

текстилни; превлаке за тоалетне даске; туш завесе од 

текстила или пластике.  

Кл. 27: теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум у 

други материјали за покривање подова; прекривачи за 

зидове (нетекстилни); простирке за купатила; 

прекривачи за подове; вештачка трска, бусење; 

простирке, отирачи; тапете; отирачи за врата; теписи; 

теписи, ћилими; неклизајуће простирке; таписерија, 

зидна, која није од текстила; линолеум; покривачи за 

подове од винила; текстилне тапете. 

Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање; услуге 

инсталирања (инсталационе услуге); услуге тапацирања 

намештаја; намештај, прављење и поправка. 

Кл. 39: транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања; складиштење робе; 

транспорт намештаја. 
 

(111) 74394 (181) 03.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1520 (220) 03.10.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH 

(740) Дејан П. Богдановић и остали , Влајковићева 

28, 11000 Београд     

(540) 

THE HIVE 

(511) Кл. 34:  дуван, сиреви или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

ролање сопствених цигарета, дуван за лулу, дуван за 

жвакање, бурмут, кретек (ароматизоване цигарете); 

снас (влажни дуван за оралну употребу); замене 

дувана (не за медицинске потребе); електронске 

цигарете; дувански производи који се загревају; 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобадања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; производи за пушаче, 

цигаретни папир, празне тубице за цигарете, филтери 

за цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

пепељаре, луле, џепни апарати за мотање цигарета, 

упаљачи, шибице.   
 

(111) 74395 (181) 27.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1468 (220) 27.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 

74172, Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић Адвокати, 

Карaђорђева  65, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  
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(511) Кл. 3:  зубне пасте; прашкови за зубе; гелови за 

чишћење зуба; средства за полирање зуба; средства за 

чишћење зуба (пасте, гелови, течности); гелови за 

избељивање зуба; препарати за негу зуба; препарати за 

чишћење зуба; препарати за испирање уста, који нису 

медицински; препарати за чишћење зубних протеза; 

средства за чишћење зуба у облику жвакаће гуме; све 

горе наведене робе за немедицинску употребу.  

Кл. 5:  лепкови за протезе.  

Кл. 21:  четкице за зубе; конац за чишћење зуба; 

чачкалице; прибор за чишћење зуба; орални 

иригатори, који нису за употребу у стоматологији.  
 

(111) 74396 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1451 (220) 22.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и 

маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,  

23000 Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.04  

(591) Pantone 2728C, Pantone 156C  

(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:  чај, какао и замена кафе, пиринач, тапиока и 

саго, брашно и производи од житарица, хлеб, колачи 

и посластице, сладоледи, шећер, мед, меласа, квасац, 

прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосови (као 

додаци), зачини, лед.  
 

(111) 74397 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1488 (220) 28.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) CARNEX д.o.o. Индустрија меса Врбас, 

Кулски пут 26, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 03.11.12; 05.09.17; 08.05.03; 17.01.07; 

25.01.01; 27.01.12; 27.05.24; 29.01.15  

(591) cyan, magenta, yellow, black, P.7401C, P.485C, 

P.306C, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине.  
 

(111) 74398 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1450 (220) 25.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) МЕЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Пивљанина Баја 9, 

Савски венац, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 05.03.13; 05.03.15; 24.17.20; 27.05.01; 

27.05.11; 29.01.14  

(591) плава, жута и браон  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству, ђубрива.  
 

(111) 74399 (181) 29.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1487 (220) 29.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) Grand Prom d.o.o., Сурчинска 6a , Београд, RS 

(540) 

VIDIM TI SIGURAN DOBITAK 

(511) Кл. 30:  кафа.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; управљање 

програмима лојалности потрошача.  
 

(111) 74400 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1281 (220) 23.08.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 

17, Boncourt 2926, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 24.01.03; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.09; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела; црвена; тамно црвена; плава; сива.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају  
 

(111) 74401 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1446 (220) 25.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) МЕЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Пивљанина Баја 9, 

Савски венац, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.02; 03.13.17; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена, браон  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству, ђубрива.  
 

(111) 74402 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1447 (220) 25.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) МЕЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Пивљанина Баја 9, 

Савски венац, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.16; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.04; 

29.01.07 

(591) плава, браон и нијансе плаве  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству, ђубрива.  
 

(111) 74403 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1449 (220) 25.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) МЕЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Пивљанина Баја 9, 

Савски венац, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.10; 27.05.01; 29.01.15  

(591) љубичаста, зелена, плава, црвена и браон  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству, ђубрива.  
 

(111) 74404 (181) 13.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1573 (220) 13.10.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) "International Masis Tabak " LLC, 10 

Gortsaranayin street, Industrial sector, 0802 Masis, 

Ararat region, AM 

(740) Ивана М. Анђелковић, Рузвелтова 45/I,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.06; 25.05.02; 26.01.17; 

26.02.08; 27.05.03; 27.05.12; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.15 

(591) црна, бела, црвена, светло сива, тамно сива, златна  

(511) Кл. 34:  дуван; артикли за пушаче; шибице; 

резервоари гаса за упаљаче; упијајући папир за 

дуванске луле, папир за цигарете; упаљачи; кесе 

(врећице) за дуван; блокови папира за цигарете; 

хјумидори, кутије за чување цигара; кутије за 

шибице; кремени; секачи за цигаре; луле за дуван; 

сталци за луле; усници од ћилибара за муштикле; 

пепељаре; пљуваонице за пушаче; торбице за дуван; 

чистачи за дуванске луле; цигарете; цигарилоси; 

цигаре; посуде за дуван; кутије за ши бице, не од 

племенитих метала; дуван за жвакање; бурмут; 

кутије за дуван; луле; џепне машинице за увијање 

цигарета; филтери за цигарете; кутије за цигаре; 

кутије за цигарете, табакере; наргиле; дуван за 

наргиле; шише (наргиле које се састоје од једног или 

више црева за пушење (који су углавном од стакла) у 

којима се дим хлади и филтрира кроз воду).   
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(111) 74405 (181) 13.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1574 (220) 13.10.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) "International Masis Tabak " LLC, 10 

Gortsaranayin street, Industrial sector, 0802 Masis, 

Ararat region, AM 

(740) Ивана М. Анђелковић, Рузвелтова 45/I,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.15; 24.01.19; 24.09.05; 25.01.06; 26.04.04; 

26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.14  

(591) бела, сива, црвена, плава, тамно плава  

(511) Кл. 34:  дуван; артикли за пушаче; шибице; 

резервоари гаса за упаљаче; упијајући папир за 

дуванске луле, папир за цигарете; упаљачи; кесе 

(врећице) за дуван; блокови папира за цигарете; 

хјумидори, кутије за чување цигара; кутије за 

шибице; кремени; секачи за цигаре; луле за дуван; 

сталци за луле; усници од ћилибара за муштикле; 

пепељаре; пљуваонице за пушаче; торбице за дуван; 

чистачи за дуванске луле; цигарете; цигарилоси; 

цигаре; посуде за дуван; кутије за ши бице, не од 

племенитих метала; дуван за жвакање; бурмут; 

кутије за дуван; луле; џепне машинице за увијање 

цигарета; филтери за цигарете; кутије за цигаре; 

кутије за цигарете, табакере; наргиле; дуван за 

наргиле; шише (наргиле које се састоје од једног или 

више црева за пушење (који су углавном од стакла) у 

којима се дим хлади и филтрира кроз воду).   
 

(111) 74406 (181) 13.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1575 (220) 13.10.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) "International Masis Tabak " LLC, 10 

Gortsaranayin street, Industrial sector, 0802 Masis, 

Ararat region, AM 

(740) Ивана М. Анђелковић, Рузвелтова 45/I,  

11000 Београд 

(540) 

Noy 

(511) Кл. 34:  дуван; артикли за пушаче; шибице; 

резервоари гаса за упаљаче; упијајући папир за 

дуванске луле, папир за цигарете; упаљачи; кесе 

(врећице) за дуван; блокови папира за цигарете; 

хјумидори, кутије за чување цигара; кутије за 

шибице; кремени; секачи за цигаре; луле за дуван; 

сталци за луле; усници од ћилибара за муштикле; 

пепељаре; пљуваонице за пушаче; торбице за дуван; 

чистачи за дуванске луле; цигарете; цигарилоси; 

цигаре; посуде за дуван; кутије за ши бице, не од 

племенитих метала; дуван за жвакање; бурмут; 

кутије за дуван; луле; џепне машинице за увијање 

цигарета; филтери за цигарете; кутије за цигаре; 

кутије за цигарете, табакере; наргиле; дуван за 

наргиле; шише (наргиле које се састоје од једног или 

више црева за пушење (који су углавном од стакла) у 

којима се дим хлади и филтрира кроз воду).   
 

(111) 74407 (181) 22.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1280 (220) 22.08.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 25.01.01; 27.05.02; 27.05.04; 

27.05.12; 29.01.15  

(591) роза, жута, црвена, бела, плава.  

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 74408 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1461 (220) 25.09.2017. 

 (151) 07.03.2018. 

(732) Брадић Боран, Солунска 5, Београд,  

Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.04; 21.03.13; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.07; 

29.01.01; 29.01.06  
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(591) црвена (RGB 236/24/70), тамно сива (RGB 

51/50/50)   

(511) Кл. 25:  одећа, обућа и покривала за главу.  

Кл. 28:  гимнастички и спортски артикли.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  
 

(111) 74409 (181) 04.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1344 (220) 04.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) BioHorizons Australia Pty. Ltd., an Australian 

corporation, 25-33 Allen Street, Waterloo, NSW 2019, AU 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

BIOHORIZONS 

(511) Кл. 10:  медицински и стоматолошки уређаји и 

производи, наиме, зубни импланти, хируршке 

компоненте, наиме, зубне бушилице и 

специјализовани одвијачи, компоненте за зубне 

протезе.   

Кл. 35:  дистрибутивне услуге везане за производе за 

зубне и медицинске импланте.   

Кл. 42:  биотехнолошке консултантске услуге и 

истраживачке услуге у области прозивода за зубне и 

медицинске импланте; консултантске услуге везане 

за развој прозивода у области зубних и медицинских 

импланата; развој производа у области зубних и 

медицинских импланата.   
 

(111) 74410 (181) 04.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1343 (220) 04.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) BioHorizons Australia Pty. Ltd., an Australian 

corporation, 25-33 Allen Street, Waterloo, NSW 2019, 

AU 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

LASER-LOK 

(511) Кл. 10:  медицински импланти са ласерски 

гравираним површинама које садрже биофизичке 

затвараче.  
 

(111) 74411 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1429 (220) 20.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) IDEATTACK Inc., 1055 East Colorado Blvd. 

Suite 500, Pasadena, CA 91106, US 

(740) Заједничка адвокатска канцеларија Доклестић 

и партнери, Булевар ослобођења 203, 11000 Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 42:  архитектонске и инжењерске услуге; 

урбанистичко планирање; архитектонске услуге 

пројектовања трговачких центара; услуге дизајна; 

услуге архитектонског планирања и консултантске 

услуге; саветовање из области архитектуре; 

архитектонске услуге пројектовања зграда; 

архитектонске услуге пројектовања зграда са 

канцеларијским просторима; архитектонске услуге 

пројектовања малопродајних простора; грађевинско 

пројектовање; дизајн ентеријера уређење 

унутрашњег простора; архитектонски дизајн, а 

нарочито концептуални и детаљни архитектонски 

дизајн пројеката великих размера мешовите 

употребе, забавних центара, тематских паркова, аква 

паркова, центара који одржавају стил живота, 

културних атракција, центара за посетиоце, 

трговачких објеката, оригиналних прича, 

одмаралишта и других туристичких и забавних 

дестинација.   
 

(111) 74412 (181) 20.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1430 (220) 20.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) IDEATTACK Inc., 1055 East Colorado Blvd. 

Suite 500, Pasadena, CA 91106, US 

(740) Заједничка адвокатска канцеларија Доклестић 

и партнери, Булевар ослобођења 203, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08 

 (591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 42:  архитектонске и инжењерске услуге; 

урбанистичко планирање; архитектонске услуге 

пројектовања трговачких центара; услуге дизајна; 

услуге архитектонског планирања и консултантске 

услуге; саветовање из области архитектуре; 

архитектонске услуге пројектовања зграда; 

архитектонске услуге пројектовања зграда са 

канцеларијским просторима; архитектонске услуге 

пројектовања малопродајних простора; грађевинско 
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пројектовање; дизајн ентеријера уређење унутрашњег 

простора; архитектонски дизајн, а нарочито 

концептуални и детаљни архитектонски дизајн 

пројеката великих размера мешовите употребе, 

забавних центара, тематских паркова, аква паркова, 

центара који одржавају стил живота, културних 

атракција, центара за посетиоце, трговачких објеката, 

оригиналних прича, одмаралишта и других 

туристичких и забавних дестинација.   
 

(111) 74413 (181) 26.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1470 (220) 26.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) DOO PIP NOVI SAD, Текелијина 43,  

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 18.03.23; 24.09.03; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.10; 27.05.21  

(511) Кл. 30:  готове смеше за пекарске производе, 

хлеб, хлебне мрвице, пецива.  
 

(111) 74414 (181) 16.05.2027. 

(210) Ж- 2017-670 (220) 16.05.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) Benjamin Šafarič and Стефан Гајић, 

Угриновачка 9а, 11272 Добановци, RS i Владе 

Станковића 68, 37000 Крушевац, RS 

(740) Љиљана Дејановић, Агуста Цесарца 18/2/202, 

Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 08.01.09; 26.01.18; 27.03.01; 27.05.24  

(511) Кл. 7:  машине за слаолед.   

Кл. 29:  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; тапиока и 

саго; брашно и производи од житарица; хлеб, пецива 

и кондиторски производи; сладоледи; шећер, мед, 

меласа; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  

(111) 74415 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1406 (220) 14.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) OLTIKA TRADE DOO BEOGRAD-VRAČAR, 

Крунска 41, Врачар, Београд, RS 

(740) Адвокат Тања Унгуран, Чика Љубина 12, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 24.07.23; 24.17.02; 28.05.00; 29.01.14  

(591) бела, црна, плава и бордо  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови и 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, пецива и кондиторски производи; сладоледи; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; 

сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пиће 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) 74416 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1291 (220) 24.08.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) Improcrop Ltd.,, Sarney, Summerhill Road, 

Dunboyne Co. Meath, IE 

(740) Дејан П. Богдановић, Владимир М. Ђерић, 

Катарина М. Радoвић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

IMPRO-GRAIN 

(511) Кл. 1:  ђубрива; средства за побољшање 

квалитета земљишта.  
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(111) 74417 (181) 23.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1282 (220) 23.08.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) Марија Чалија ПР маникир, педикир, 

депилација, масажа, шминка, студио "САСАО", 

Илије Коловића 8, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.07  

(591) жута (окер), браон.  

(511) Кл. 44:  услуге салона лепоте; масажа; 

маникирање; депилирање воском.  
 

(111) 74418 (181) 31.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1322 (220) 31.08.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) Limited liability company "Siberian 

Helikopter", off.6, 206/2, Gogolya str., Novosibirsk, 

Novosibirsk region, 630015, RU 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.07  

(511) Кл. 3:  ћилибар (парфем); ароматичне 

супстанце (етарска уља); спрејеви за освежавање 

даха; балзами, осим за медицинске сврхе; сјајеви за 

уста; вазелин за козметичке сврхе; памучна вата за 

козметичке сврхе; лепкови за козметичке сврхе; 

мирисна вода; жавелска вода; лавандина вода; 

тоалетна вода; восак за депилацију; гелови за 

масажу, осим за медицинске сврхе; хелиотропин; 

гелови за бељење зуба; шминка; дезодоранси за људе 

или животиње; препарати за депилацију; мирисно 

дрво; парфеми; масти за козметичке сврхе; 

парфимерија; декоративне налепнице за козметичке 

сврхе; јонон (парфимеријски); оловке за обрве; 

козметичке оловке; лепкови за причвршћивање 

вештачких трепавица; лепкови за причвршћивање 

уметака за косу; балзами за косу; фарбе за браду; 

козметичке фарбе; козметичке креме; креме за 

посветљивање коже; лак за косу; лак за нокте; 

лосиони за косу; лосиони за козметичке сврхе; 

лосиони за негу после бријања; козметичке маске; 

уља за парфеме и мирисе; уља за козметичке сврхе; 

уља за тоалетне сврхе; етарска уља; етарска уља 

кедра; етарска уља лимуна; етарска уља цитрона; 

уља за чишћење; уље бергамота; уље гаултерије; уље 

јасмина; уље лаванде; уље бадема; ружино уље; 

терпентинско уље за одмашћивање; бадемово млеко 

за козметичке сврхе; млеко за чишћење за тоалетне 

сврхе; мошус (парфимеријски); сапун; деодорантни 

сапун; сапун за бријање; тоалетни сапун у комаду; 

немедицински сапуни, антиперспирантни сапун; 

сапун против знојења ногу; бадемов сапун; мента за 

парфимеријске производе; козметички комплети; 

налепнице за нокте; вештачки нокти; колоњска вода; 

базе за цветне парфеме; мирисни штапићи за 

сагоревање; средства за чишћење зуба; камен 

пловућац; футроле за руж за усне; водоник пероксид 

за козметичке сврхе; траке за освежавање даха; траке 

за бељење зуба; ружеви за усне; помаде за 

козметичке сврхе; препарати за бријање; козметички 

препарати за купање; препарати за купање, који нису 

за медицинске сврхе; препарати за исправљање косе; 

препарати за увијање косе; препарати за туширање за 

личне хигијенске сврхе или за дезодоризацију 

(препарати за личну хигијену); препарати за 

уклањање боје; препарати за избељивање коже; 

препарати за испирање уста, не за медицинске сврхе; 

козметички препарати за мршављење; средства за 

испирање очију, не за медицинске сврхе; препарати 

за скидање шминке; препарати за негу ноктију; 

препарати колагена за козметичке сврхе; препарати 

алое вера за козметичке сврхе; препарати за заштиту 

од сунца; пудери за шминкање; скидачи лака за 

нокте; средства за вагиналну хигијену за одржавање 

личне хигијене или дезодорацију; лажне трепавице; 

марамице натопљене козметичким лосионима; 

марамице натопљене препаратима за скидање 

шминке; потпури (мириси); соли за купање, не за 

медицинске сврхе; фумигацијски препарати 

(парфеми); астрингентна средства за козметичке 

сврхе; козметички препарати за обрве; препарати за 

шминкање; препарати за сунчање (козметика); фарбе 

за косу; неутрализатори за мини-вал; козметички 

препарати за трепавице; козметички препарати за 

негу коже; козметика; маскара; средства за чишћење 

за сврхе одржавања личне интимне хигијене, 

немедицинска; препарати за избељивање 

(деколоризацију) за козметичке сврхе; тоалетни 

препарати; антипреспиранти (тоалетни препарати); 

фитокозметички препарати; талк за тоалетну 

употребу; штапићи са ватом за козметичке сврхе; 

терпени (етарска уља); кана (козметичка боја); 

шампони; шампони за суво прање; биљни екстракти 

за козметичке сврхе; екстракти цветова (парфеми); 

етарске есенције; есенције аниса; есенције менте ( 

етарско уље).   
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Кл. 9:  кертриџи за видео игре; меморијске картице 

за машине за видео игре; рачунарски програми, 

снимљени; софтвер за игре за рачунар, таблет, 

паметни телефон; рачунарски програми (софтвер 

који може да се преузме) укључујући и апликације за 

таблете и паметне телефоне  

Кл. 25:  Монашки велови; бандана мараме; доњи 

веш; доњи веш који упија зној; беретке; једноделна 

радна одела; боа огрлице; комбинезони (доњи веш); 

гаће боксерице; плитке чизме; чизме за скијање; 

чизме за спортове; кратке панталоне, бермуде; 

панталоне; копачке; брусхалтери; ваљанке (чизме од 

ваљане вуне); оковратници (одећа); оковратници 

који могу да се скину; раменице кошуља; велови 

(одећа); габердени (одећа); каљаче; кравате; аскот 

кравате; дугачке чарапе (грејачи за ноге); гамашне; 

горњи делови чизама; корсети; пуловери (одећа); 

прслуци; дресови; чарапе; потпетице; кабанице 

(одећа); подлоге за шешире (скелети); џепови за 

одећу; шалови; кимонои; визири (капе); ободи за 

качкете; хеланке; слип гаће (доњи веш); 

комбинезони (одећа); гумирана одећа за скијање на 

води; бодији (доњи веш); корсети (доњи веш); одела; 

купаћи костими; костими за маскенбале; одећа за 

плажу; трикои; јакне (одећа); пуњене јакне (одећа); 

прслуци за пецање; уске панталоне; ливреје; 

поткошуље; спортски бодији; манжетне; кошуље 

кратких рукава; зарови, велови; капути; маске за 

спавање; крзна (одећа); рукавице са једним прстом; 

митре (капе); муфови (одећа); муфови за стопала, без 

електричног грејања; потпетице за обућу; портикле, 

не папирне; крзнени огртачи; фризерски огртачи; 

штитници за уши (одећа); чарапе; обућа; обућа за 

плажу; спортска обућа; одећа; одећа од папира; 

заштитна спољашња одећа; конфекцијска одећа; 

одећа за возаче; одећа за бициклисте; одећа за 

гимнастичаре; одећа од вештачке коже; кожна одећа; 

водоотпорна одећа; униформе; метални окови за 

обућу; наручници, свештеничка одећа; огртачи; 

гаћице; парка јакне; пелерине; рукавице (одећа); 

рукавице за скијање; пиџаме; купаће гаће; предњице 

кошуља; мараме; џепне марамице; хаљине; траке за 

главу (одећа); подвезице; подвезице за чарапе; 

подвезице за дугачке чарапе; конфекцијска постава 

(део одеће); штитници за пазухе; улошци за обућу; 

трегери; полу-чизме; чизме на пертлање; џемпери; 

пончо; појасеви; каишеви (одећа); појасеви за 

ношење новца (одећа); бенкице (одећа); уређаји који 

спречавају клизање обуће; пете за дугачке чарапе; 

рубови за обућу; свештеничко одело за богослужења; 

кошуље; дрвене ципеле; сандале; сандале за купање; 

чизме; џемпер-хаљине; сарији; саронзи; горњи 

делови обуће; улошци за обућу; свештеничке 

одежде; папуче за купање; тоге; трикотажа (одећа); 

гаће; ципеле; гимнастичке ципеле; папуче; мале капе 

уз главу; турбани; покривала за главу; кецеље 

(одећа); униформе за џудо; униформе за карате; 

мајице; кућне хаљине; баде-мантили; цилиндри; 

врхови за обућу; дугачке чарапе; дугачке чарапе које 

упијају зној; шалови; капе; папирне капе (одећа); 

капе за туширање; капе за купање; превези за 

ношење; крампони за копачке; шешири; гаћице за 

бебе (доњи веш); повези за ногавице на панталонама; 

дуги капути са крзненим оковратником; еспадриле, 

ципеле или сандале; сукње; подсукње; сукња-

шорцеви; чарапе које упијају зној.  

Кл. 35:  Приказивање робе; обезбеђивање интернет 

трговине за купце и продавце роба и услуга; 

презентација робе у средствима за комуникацију, за 

малопродајне сврхе; промовисање продаје за потребе 

трећих лица, укључујући и услуге малопродаје и 

велепродаје, малопродаје и велепродаје у 

продавницама, малопродаје и велепродаје у интернет 

продавницама, а које се односе на ћилибар (парфем), 

ароматичне супстанце (етарска уља), спреј еве за 

освежавање даха, балзаме осим за медицинске сврхе, 

сјајеве за уста, вазелин за козметичке сврхе, памучну 

вату за козметичке сврхе, лепкове за козметичке сврхе, 

мирисну воду, жавелску воду, лавандину воду, 

тоалетну воду, восак за депилацију, гелове за масажу 

осим за медицинске сврхе, хелиотропин, гелове за 

бељење зуба, шминку, дезодорансе за људе или 

животиње, препарате за депилацију, мирисно дрво, 

парфеме, масти за козметичке сврхе, парфимерију, 

декоративне налепнице за козметичке сврхе, јонон 

(парфимеријски), оловке за обрве, козметичке оловке, 

лепкове за причвршћивање вештачких трепавица, 

лепкове за причвршћивање уметака за косу, балзаме за 

косу, фарбе за браду, козметичке фарбе, козметичке 

креме, креме за посветљивање коже, лак за косу, лак за 

нокте, лосионе за косу, лосионе за козметичке сврхе, 

лосионе за негу после бријања, козметичке маске, уља 

за парфеме и мирисе, уља за козметичке сврхе, уља за 

тоалетне сврхе, етарска уља, етарска уља кедра, етарска 

уља лимуна, етарска уља цитрона, уља за чишћење, 

уље бергамота, уље гаултерије, уље јасмина, уље 

лаванде, уље бадема, ружино уље, терпентинско уље за 

одмашћивање, бадемово млеко за козметичке сврхе, 

млеко за чишћење за тоалетне сврхе, мошус 

(парфимеријски), сапун, деодорантни сапун, сапун за 

бријање, тоалетне сапуне у комаду, немедицинске 

сапуне, антипреспирантне сапуне, сапун против 

знојења ногу, бадемов сапун, менту за парфимеријске 

производе, козметичке комплете, налепнице за нокте, 

вештачке нокте, колоњску воду, базе за цветне 

парфеме, мирисне штапиће за сагоревање, средства за 

чишћење зуба, камен пловућац, фуроле за руж за усне, 

водоник пероксид за козметичке сврхе, траке за 

освежавање даха, траке за бељење зуба, ружеве за усне, 

помаде за козметичке сврхе, препарате за бријање, 

козметичке препарате за купање, препарате за купање 

који нису за медицинске сврхе, препарате за 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 

136 ЗИС / RS / IPO 

 

исправљање косе, препарате за увијање косе, препарате 

за туширање за личне хигијенске сврхе или за 

дезодоризацију (препарати за личну хигијену), 

препарате за уклањање боје, препарате за избељивање 

коже, препарате за испирање уста не за медицинске 

сврхе, козметичке препарате за мршављење, средства 

за испирање очију не за медицинске сврхе, препарате за 

скидање шминке, препарате за негу ноктију, препарате 

колагена за козметичке сврхе, препарате алое вера за 

козметичке сврхе, препарате за заштиту од сунца, 

пудере за шминкање, скидаче лака за нокте, средства за 

вагиналну хигијену за одржавање личне хигијене или 

дезодорацију, лажне трепавице, марамице натопљене 

козметичким лосионима, марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке, потпури (мириси), 

соли за купање не за медицинске сврхе, фумигацијске 

препарате (парфеме), астрингентна средства за 

козметичке сврхе, козметичке препарате за обрве, 

препарате за шминкање, препарате за сунчање 

(козметику), фарбе за косу, неутрализаторе за мини-

вал, козметичке препарате за трепавице, козметичке 

препарате за негу коже, козметику, маскару, средства за 

чишћење за сврхе одржавања личне интимне хигијене-

немедицинска, препарате за избељивање 

(деколоризацију) за козметичке сврхе, тоалетне 

препарате, антипреспиранте (тоалетне препарате), 

фитокозметичке препарате, талк за тоалетну употребу, 

штапиће са ватом за козметичке сврхе, терпене (етарска 

уља), кану (козметичку боју), шампоне, шампоне за 

суво прање, биљне екстракте за козметичке сврхе, 

екстракте цветова (парфеме), етарске есенције, есенције 

аниса, есенције менте (етарско уље), кертриџе за видео 

игре, меморијске картице за машине за видео игре, 

рачунарске програме-снимљене, софтвер за игре за 

рачунар, таблет, паметне телефоне, рачунарске 

програме (софтвер који може да се преузме) 

укључујући и апликације за таблете и паметне 

телефоне, монашке велове, бандана мараме, доњи веш, 

доњи веш који упија зној, беретке, једноделна радна 

одела, боа огрлице, комбинезоне (доњи веш), гаће 

боксерице, плитке чизме, чизме за скијање, чизме за 

спортове, кратке панталоне, бермуде, панталоне, 

копачке, брусхалтере, ваљанке (чизме од ваљане вуне) , 

оковратнике (одећа), оковратнике који могу да се 

скину, раменице кошуља, велове (одећа), габердене 

(одећа), каљаче, кравате, аскот кравате, дугачке чарапе 

(грејачи за ноге), гамашне, горње делове чизама, 

корсете, пуловере (одећа), прслуке, дресове, чарапе, 

потпетице, кабанице (одећа), подлоге за шешире 

(скелети), џепове за одећу, шалове, кимоное, визире 

(капе), ободе за качкете, хеланке, слип гаће (доњи веш), 

комбинезоне (одећа), гумирану одећу за скијање на 

води, бодије (доњи веш), корсете (доњи веш), одела, 

купаће костиме, костиме за маскенбале, одећу за 

плажу, трикое, јакне (одећа), пуњене јакне (одећа), 

прслуке за пецање, уске панталоне, ливреје, 

поткошуље, спортске бодије, манжетне, кошуље 

кратких рукава, зарове, велове, капуте, маске за 

спавање, крзна (одећа), рукавице са једним прстом, 

митре (капе), муфове (одећа), муфове за стопала без 

електричног грејања, потпетице за обућу, портикле-не 

папирне, крзнене огртаче, фризерске огртаче, штитнике 

за уши (одећа), чарапе, обућу, обућу за плажу, спортску 

обућу, одећу, одећу од папира, заштитну спољашњу 

одећу, конфекцијску одећу, одећу за возаче, одећу за 

бициклисте, одећу за гимнастичаре, одећу од вештачке 

коже, кожну одећу, водоотпорну одећу, униформе, 

металне окове за обућу, наручнице свештеничку одећу, 

огртаче, гаћице, парка јакне, пелерине, рукавице 

(одећа), рукавице за скијање, пиџаме, купаће гаће, 

предњице кошуља, мараме, џепне марамице, хаљине, 

траке за главу (одећа), подвезице, подвезице за чарапе, 

подвезице за дугачке чарапе, конфекцијску поставу 

(део одеће), штитнике за пазухе, улошке за обућу, 

трегере, полу-чизме, чизме на пертлање, џемпере, 

пончо, појасеве, каишеве (одећа), појасеве за ношење 

новца (одећа), бенкице (одећа), уређаје који спречавају 

клизање обуће, пете за дугачке чарапе, рубове за обућу, 

свештеничко одело за богослужења, кошуље, дрвене 

ципеле, сандале, сандале за купање, чизме, џемпер-

хаљине, сарије, саронге, горње делове обуће, улошке за 

обућу, свештеничке одежде, папуче за купање, тоге, 

трикотажу (одећа), гаће, ципеле, гимнастичке ципеле, 

папуче, мале капе уз главу, турбане, покривала за главу, 

кецеље (одећа), униформе за џудо, униформе за карате, 

мајице, кућне хаљине, бадемантиле, цилиндре, врхове 

за обућу, дугачке чарапе, дугачке чарапе које упијају 

зној, шалове, капе, папирне капе (одећа), капе за 

туширање, капе за купање, превезе за ношење, 

крампоне за копачке, шешире, гаћице за бебе (доњи 

веш), повезе за ногавице на панталонама, дуге капуте са 

крзненим оковратником, еспадриле, ципеле или 

сандале, сукње, подсукње, сукња-шорцеве, чарапе које 

упијају зној; административна обрада поруџбина; 

услуге набавки за трећа лица (набавка роба и услуга за 

друге фирме) .   
 

(111) 74419 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1456 (220) 25.09.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) Serbika Health d.o.o., Вељка Дугошевића 54, 

Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.01; 20.05.07; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.10; 27.05.21; 29.01.04  

(591) плава  

(511) Кл. 39:  пратња путника; ваздушни превоз; 

изнајмљивање аутомобила; превоз аутомобилом; бус 

транспорт; превоз излетничким бродовима и јахтама; 

железнички транспорт; посредовање у вези са 

бродовима; организовање крстарења; туристичка 

разгледања посете; организовање излета и путовања; 

резервисање путничких места; резервације у 

транспорту; путничке резервације; складиштење 

(физичко) електронски сачуваних података и 

докумената. 

Кл. 42:  израда компјутерског софтвера; ажурирање 

компијутерског софтвера; консултације на пољу 

дизајна и развоја компјутерског хардвера; 

компјутерски софтвер изнајмљивање; одржавање 

компјутерских програма; дизајнирање рачунарских 

система; умножавање рачунарских програма; 

конверзија преношење података, елемената са 

физичког на електронске медије носача; одржавање 

(прављење и одржавање) wеб страница, сајтова за 

друге; хостинг (угошћавање)рачунарских сајтова 

(web сајтова); инсталација рачунарског софтвера; 

конверзија рачунарских података и програма; 

саветовање у вези са рачунарским програмом 

(софтвером); изнајмљивање wеб сервера; 

обезбеђивање алата за претраживање на интеренету; 

дигитализација докумената (скенирање).  

Кл. 44:  услуге медицинских клиника; болничке 

услуге; здравствена нега; медицинска помоћ; 

зубарске услуге; услуге кућне неге; пластична 

хирургија; услуге ароматерапије; услуге вештачке 

оплодње; бањске услуге; терапеутске услуге; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; услуге саветовања о здрављу; ортодонтске 

услуге; услуге центара за опоравак.   
 

(111) 74420 (181) 08.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1216 (220) 08.08.2017. 

 (151) 08.03.2018. 

(732) KE. M.O. HOUSE CO., LTD., 1F, 15th Building, 

Tongfuyu Industrial Park, Xinhe Road, Buchong 

Community, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, 

Guangdong, CN 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.11; 04.05.03; 09.07.19; 27.05.01; 27.05.12  

(511) Кл. 11:  кухињске справе, електричне; грејни 

шпорети; апарати и инсталације за кување; апарати 

за печење; уређаји за печење; мулти шпорети; 

електрични тигањи; електрични тигањи за печење 

(кухињски алат); пећи за кување; уређаји за кување 

под притиском, електрични.   

Кл. 21:  комплети посуда за кување; шерпе; казани, 

котлови; поклопци за лонце; кухињско посуђе; 

тигањи; модле за колаче (калупи); роштиљ (справа за 

кување); кухињски прибор; прибор за кување, не-

електрични.   
 

(111) 74421 (181) 14.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1074 (220) 14.07.2017. 

 (151) 09.03.2018. 

(732) NOBILIS Első Hazai Élelmiszerfeldolgozó és 

Kereskedelmi Zrt., Almáskert u.14, Mátészalka 4700, HU 

(740) Владан О. Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.07; 29.01.02  

(591) златна.  

(511) Кл. 29:  конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; мусли, џемови, желеи, компоти; 

припремљене семенке, мешавине семенки; 

прерађено воће, поврће и њихове мешавине.  

Кл. 30:  посластице, сушено воће преливено 

чоколадом, сушено поврће преливено чоколадом, 

семенке преливене чоколадом, сушено воће 

прекривено циметом, сушено поврће прекривено 

циметом, семенке прекривене циметом, мед, сушено 

воће прекривено медом, сушено поврће прекривено 

медом, семенке и орашасти плодови прекривени 

медом; чипс, грицкалице, зачини.  
 

(111) 74422 (181) 29.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1502 (220) 29.09.2017. 

 (151) 09.03.2018. 

(732) Webelinx доо Ниш, Мајора Тепића бр.  10, Ниш, RS 

(740) Адвокат Ксенија Миловановић, Николе 

Пашића 22/5, Ниш 

(540) 

Love Story 
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(511) Кл. 9:  софтвери за рачунарске игре које се 

користе на бежичним, преносивим електронским 

дигиталним уређајима; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати - мобилне 

апликације; интерактивни програми за игру.  

Кл. 41:  услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже - мобилне апликације.   
 

(111) 74423 (181) 06.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1538 (220) 06.10.2017. 

 (151) 09.03.2018. 

(732) SanDisk LLC, 951 SANDISK DRIVE, Milpitas, 

CA 95035, US 

(740) Петошевић д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.19  

(511) Кл. 9:  научни апарати и инструменти; 

компјутерски хардвер; компјутерски периферни 

уређаји; компоненте за рачунаре; хардвер за 

компјутерске мреже; управљачи; каблови за 

напајање; компјутерски софтвер; програми за 

складиштење података; компјутерски софтвер који 

омогућава повраћај података; софтвер за енкрипцију; 

софтвер за компресовање података; апликације за 

мобилне телефоне које се могу преузети; 

компјутерски софтвер за даљинско праћење и 

анализу који се може преузети; софтвер за анализу 

пословних података; компјутерски софтвер за 

праћење компјутерских система; дата каблови; 

апарати за регулисано напајање; прикључне станице; 

компјутерски интерфејс; чипови за интегрисана кола; 

интегрисана кола; штампане плочице интегрисаних 

кола; картице електронских кола; футроле за ношење 

компјутера; футроле за меморијске картице; футроле 

за паметне телефоне; апарат за снимање звука; 

апарат за снимање слика; апарат за репродукцију 

звука; преносиви музички плејери; mp3 плејери; 

уређаји за складиштење података; компјутерске 

меморије; магнетни носачи података, дискови за 

снимање; електронске меморије; меморијске 

картице; сигурне дигиталне (sd) меморијске картице; 

USB дискови; флеш меморија; адаптер за флеш 

картице; читачи флеш картица; празни усб флеш 

драјвови; меморијске картице; празне меморијске 

картице; пренослвл флеш меморијски уређаји; полу-

проводнички меморијски уређаји; компјутерски диск 

драјвови; хард диск драјв; диск у чврстом стању; 

резервни дискови за рачунаре; публикације које се 

могу преузети; електронски билтени који се могу 

преузети .  

Кл. 16:  папир; папир за кесе и вреће; папир за 

увијање и паковање; пластична мехураста амбалажа 

за паковање или умотавање; пластичне кесе за 

паковање; папирне кесе; материјал за паковање; 

пластични филм за паковање; ролне пластичног 

филма за паковање; канцеларијски материјал; 

штампане ствари; штампани приручници; проспекти; 

каталози; инструменти за писање; папирне етикете; 

панои од папира или картона; папирне кутије; 

картонске кутије; компјутерски приручници; 

приручници у сврху инструкција; приручници за 

компјутерски хардвер; приручници за компјутерски 

софтвер; штампани памфлети; штампане књижице; 

штампане брошуре; штампани лифлети; штампани 

информативни леци; штампани информативни 

листови; штампани билтени; налепнице; 

самолепљиве налепнице; листови са упутствима; 

наставни и материјали за предавања.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге; услуге 

истраживања; услуге дизајна; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера; cloud рачунарство; 

рачунарско програмирање; саветовање за рачунарски 

софтвер; дизајн рачунарског система; анализа 

рачунарских система; саветовање у оквиру 

конверзије рачунарских програма и података (не 

физичке конверзије); саветовање у области мрежа 

cloud  рачунарства и апликација електронског 

чувања података; услуге електронског складиштења 

за архивирање база података, слика и других 

електронских података; саветовање у области 

информационих технологија (IT); инсталација 

рачунарског софтвера; пружање информација о 

рачунарској технологији и програмирању; дизајн и 

развој рачунарског софтвера; пројектовање, 

одржавање, развој и ажурирање рачунарског 

софтвера; техничке саветодавне услуге у вези са 

информационим технологијама; пружање техничких 

савета у вези са рачунарским софтвером и 

хардвером; администрација сервера; решавање 

проблема у вези са рачунарским софтвером; услуге 

миграције података; услуге индустријских 

истраживања; праћење рачунарских система путем 

даљинског приступа; припрема сигурносних копија 

података off-site; контрола квалитета; опоравак 

компјутерских података; хостинг сервера.   
 

(111) 74424 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1485 (220) 28.09.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Иван Батиница and Небојша Аранђеловић, 

Даничарева бр. 39, 11000 Београд, RS i Михајла 

Аврамовића бр. 54/4, 11000 Београд, RS 

(740) Ђорђе Ж. Никић, адвокат, Београдска 51/2, 

Београд 
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(540) 

 

(531) 05.13.09; 05.13.10; 27.05.02  

(511) Кл. 16:  папир; огласни панои од папира; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал 

(висока штампа); фасцикле за списе (канцеларијски 

прибор); жигови (печати); штамбиљи; листови 

папира (канцеларијски). 

Кл. 21:  стаклене тегле; посуде за пиће; тацне; 

шољице; чаше, папирне или пластичне; чаше за 

пиће.  

Кл. 25:  блузе, кошуље; кошуље кратких рукава; 

кецеље (одећа).  

Кл. 30:  кафа; непржена кафа; сладолед.  

Кл. 43:  услуге кафетерије.  
 

(111) 74425 (181) 11.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1569 (220) 11.10.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

SOLD3EVIT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе или животиње.  
 

(111) 74426 (181) 21.03.2027. 

(210) Ж- 2017-382 (220) 21.03.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) IBC Technologies d.o.o., Аутопут за Загреб 18, 

11077 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 14.03.01; 27.05.12; 27.05.17  

(511) Кл. 6:  металне шарке за велика врата; рамови 

за грађевинарство од метала; врата од метала; окови 

за прозоре; делови од метала за прозоре ;делови од 

метала за грађевине; преносиве грађевине 

[конструкције],металне; метална клизалишта 

[конструкције]; плафони од метала; металне облоге 

за грађевинарство; плоче за врата, металне; прагови 

од метала; кровне конструкције од метала; рамови за 

прозоре од метала; оквири грађевинских 

конструкција од метала; рамови, кућишта, за врата 

од метала; грађевине од метала; украсне лајсне у 

грађевинарству, металне; гвоздени профили од 

метала; прозори од метала; грађевински метални 

панели; делови за врата од метала; украсне лајсне од 

метала за грађевинарство . 

Кл. 11:  вентилациони поклопци; плафонска светла ; 

инсталације и апарати за вентилацију; поклопци за 

вентилацију за лабораторије. 

Кл. 35:  услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте.  

Кл. 37:  уградња прозора и врата.  

Кл. 42:  грађевинско пројектовање; инжењерске 

услуге.   
 

(111) 74427 (181) 10.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1553 (220) 10.10.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) LEDVANCE GmbH, Parking 29-33, 85748 

Garching bei München, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

LINEARLED FLAT 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

контролу, спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за сигнализацију; електрични и 

електронски апарати и инструменти; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање података, звука или слике; бимери; 

пројектори; магнетни носачи података; ЛЕД диоде 

(диоде које емитују светло) и ласерске диоде (такође 

органске ЛЕД диоде и ласерске диоде); ЛЕД модули 

за расвету, који се користе и за сигнализацију; 

дисплеји који користе ЛЕД технологију; уређаји за 

обраду података и рачунари; електрични и 

електронски уређаји и апарати за рад, регулисање и 

контролу осветљења; електрични и електронски 

уређаји и апарати за рад, регулисање и контролу 

светиљки и лампи; електрични и електронски 

уређаји и апарати за рад и регулисање система за 

централну контролу зграде; електрични и 

електронски уређаји и апарати за рад, регулисање и 

контролу инсталација у зградама, интерфејс модули 
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за поменуте апарате и уређаје; светлосни 

проводници; оптичке спојнице; сензори; светлосне 

баријере; електрични стартери; драјвери; 

трансформатори; електронске пригушнице; 

минијатурни трансформатори; калемови за 

пригушивање; конектори за електричне терминале; 

контактни елементи укључујући утичнице, 

терминале, прстенове, комутаторе, прекидаче 

струјног кола; рачунарски програми и софтвери свих 

врста (који припадају овој класи); софтверске 

апликације за електричне, електронске и 

комуникационе уређаје; софтверске апликације за 

рад, регулисање и контролу осветљења; софтверске 

апликације за рад, регулисање и контролу светиљки 

и лампи; софтверске апликације за рад и регулисање 

система за централну контролу зграде; софтверске 

апликације за рад, регулисање и контролу 

инсталација у зградама; делови за сву напред 

наведену робу а који припадају овој класи.   

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и санитарне сврхе; 

апарати за осветљавање, нарочито лампе и светиљке; 

апарати за осветљавање и системи за осветљавање 

који се састоје од њих, нарочито од диода које 

емитују светлост (ЛЕД), укључујући и органских 

диода које емитују светлост; ЛЕД лампе и ЛЕД 

светиљке (које припадају овој класи); лампе за 

осветљаваље на бази ЛЕД технологије, као и апарати 

и системи за осветљаваље који се састоје од љих; 

модули за осветљаваље, наиме модули на бази ЛЕД 

технологије (и на бази ОЛЕД технологије) са 

светлосним функцијама и за апликације за 

осветљаваље; делови за сву напред наведену робу а 

који припадају овој класи.   
 

(111) 74428 (181) 02.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1187 (220) 02.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) "KIRKA" KORPORATION d.o.o., Курирска 

19ц, Земун поље, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.15.24; 02.03.05; 02.03.16; 05.01.12; 

06.03.02; 06.06.03; 25.01.01; 27.01.06; 27.05.02  

(511) Кл. 3:  етерична уља козметика.  

Кл. 5:  сирупи, дијететски производ.  

Кл. 30:  чај, спремљени од производа који су 

припремљени за људску употребу.  
 

(111) 74429 (181) 06.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1537 (220) 06.10.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнезa Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.19; 27.05.10; 

29.01.04  

(591) тиркизна (Pantone no. 3282), црна, бела  

(511) Кл. 16:  штампани материјал, наиме, огласи, 

билтени, брошуре, постери, канцеларијски материјал 

и банери у области здравства, медицине, 

фармацеутских производа, и фармацеутске 

индустрије.   

Кл. 44:  услуге пружања информација у области 

здравства, медицине, фармацеутских производа, и 

фармацеутске индустрије.   
 

(111) 74430 (181) 19.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1090 (220) 19.07.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Fruvita" 

doo Beograd, Тошин бунар 274 г, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.03.15; 24.17.04; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.07; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, зелена, плава.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живи на и дивљач, месне 

прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, 

млеко и млечни производи, јестива уља и масти.   
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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 зачин ), зачини, лед.   

Кл. 32:  пиво, минералне и содне воде, и друга 

безалкохолна пића, пића од воћа и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.   
 

(111) 74431 (181) 15.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1411 (220) 15.09.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Луцијана Рађеновић, Кнеза Михаила бр. 47, 

Београд, RS 

(740) Ивана Марковић, адвокат, Алексе Ненадовића 

бр. 31, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24  

(511) Кл. 14:  накит.  

Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење;   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу, чарапе, 

шалови, мараме, женско рубље.  

Кл. 35:  промоција и продаја за друге накита, одеће, 

обуће, покривала за главу, чарапа, шалова, марама, 

женског рубља, пртљажних и торби за ношење.   
 

(111) 74432 (181) 25.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1463 (220) 25.09.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Inberg doo, Браће Икер 74, Бољевци, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.04; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена, бела  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  

Кл. 31:  храна и пиће за животиње.  
 

(111) 74433 (181) 14.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1240 (220) 14.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(300) 87486294  13.06.2017.  US. 

(732) Whitford Worldwide Company, 47 Park 

Avenue, Elverson, Pennsylvania 19520, US 

(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

Resilon 

(511) Кл. 2:  премази на воденој основи и VOC-

компатибилни премази за аутомобилске системе 

дизајниране да побољшајуперформансе ослобађања, 

абразије и смањења буке.  
 

(111) 74434 (181) 18.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1602 (220) 18.10.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(300) 1067219  20.05.2017.  NZ. 

(732) NBA Propеrties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 23.01.01; 24.01.05; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.21; 

27.05.24  

(511) Кл. 25:  одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за 

кошарку, патике за кошарку, папуче, мајице, 

кошуље, поло мајице, дуксерице, доњи делови 

тренерке, панталоне, мајице на бретеле, дресови, 

кратке панталоне, пижаме, спортске мајице, рагби 

мајице, џемпери, каишеви, кравате, спаваћице, 

шешири, капе, штитници на качкетима, тренерке за 

загревање, доњи делови тренерки за загревање, 

дресови за загревање/мајице за вежбање убачаја, 

јакне, ветровке, јакне са капуљачом, капути, 

портикле за бебе које нису од папира, траке за главу, 

ручне траке (одећа), кецеље, доње рубље, боксерице, 

широке панталоне, штитници за уши, рукавице, 

рукавице само са палцем, шалови, плетене и 

штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, 

дресови и униформе за навијачице, одећа за пливање, 

одела за купање, купаћи костими, бикини, танкини 

купаћи костими, гаћице за пливање, гаћице за 

купање, шорцеви за сурфовање, гумирана одећа за 

воду, мараме за плажу, покривала за купаћи костим, 

огртач и за купаћи костим, сандале, сандале за 

плажу, ше шири за плажу, штитници за сунце, капе 

за пливање, капе за купање, нова покривала за главу 

са прикаченим умецима.   
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Кл. 28:  играчке, игре и спортске ствари, наиме 

кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за 

игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте 

лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за 

игру, мрежице за кошарку, табле за кошарку, 

минијатуме табле за кошарку, пумпе и игле за 

надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф, 

торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф, 

наиме, алат за поправку голф терена, купице на које 

се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе 

за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице 

за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за 

голф; држачи за билијарске штапове, кугле за 

билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари, 

електронске кошаркашке игрице на табли, табле за 

кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, акционе 

игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, тривиа 

информационе игрице и електронски видео аркадни 

уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од 

мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, 

лутке за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе 

фигуре карикатуре, пуњене играчке, плишане 

играчке, слагалице, монтажни блокови за игре, 

украси за божићну јелку и божићне чарапе; возила за 

игру у облику аутомобила, камиона, возова и 

комбија, сви са темом кошарке, нове пенасте играчке 

у облику прста или трофеја, играчке трофеји, карте 

за игру, игре са картама, играчке које праве звук, 

играчке за кућне љубимце; играчке за плажу, наиме 

лопте за плажу, лопте на надувавање, кантице за 

игру, лопатице за игру, играчке за песак, играчке за 

базен са песком, гумене играчке за воду; опрема за 

базен, наиме пливачка опрема за плутање, опрема за 

плутање у базену, играчке за сплаварење на води, 

пенаста опрема за плутање, колутови за пливање, 

колутови за пливање у базену, пенасти колутови, 

даске за пливање, даске за сурфовање, пераја за 

пливање, пераја за сурфовање, наруквице за плутање 

и наруквице за помоћ при пливању, сва наведена 

роба за рекреацију; одбојкашки сетови за игру који 

се састоје од лопте, мрежице, трака које означавају 

терен и звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који 

се састоје од лопте, мрежице и звиждаљке; 

декоративне играчке од тканине које се пуштају да 

лете на ветру; минијатуме репродукције стадиона, 

наиме, мали пластични модели стадиона за игру; 

стаклене кугле са снегом; машине за видео игре за 

употребу са телевизором и ручни контролери за 

конзоле за видео игре; траке за трчање; банке 

играчке.   

Кл. 41:  разонода и образовне услуге у виду 

телевизијских и радио програма из области кошарке 

и приказивања уживо кошаркашких игара и 

кошаркашких приредби; услуге продукције и 

дистрибуције радио и телевизијских шоу програма са 

кошаркашким утакмицама, кошаркашким догађајима 

и програмима из области кошарке; услуге вођења и 

организовања кошаркашких клиника и кампова, 

клиника и кампова за тренере, клиника и кампова за 

плесне тимове и кошаркашке игре; услуге разоноде у 

виду личног појављивања костимизираних маскота 

или плесних тимова на кошаркашким утакмићама и 

приредбама, клиникама, камповима, промоцијама и 

другим догађајима у вези са кошарком, специјалним 

догађајима и журкама; услуге клуба обожавалаца; 

услуге разоноде, наиме пружање вебсајта са 

мултимедијским садржајем који се може преузимати 

у виду најважнијих телевизијских догађаја, 

интерактивних најважнијих телевизијских догађаја, 

видео снимака, видео стрим снимака, интерактивних 

видео избора најважнијих догађаја, радио програма, 

најважнијих радијских догађаја и аудио снимака из 

области кошарке; пружање вести и информација у 

виду статистика и других тема из области кошарке; 

омогућавање приступа онлајн игрицама које се не 

могу преузимати, наиме рачунарским игрицама, 

видео игрицама, интерактивним видео игрицама, 

акционим игрицама, аркадним игрицама, 

друштвеним игрицама за одрасле и децу, играма на 

табли, слагалицама, тривиа игрицама; услуге 

електронског издаваштва, наиме, издавање магазина, 

водича, билтена, бојанки и листа онлајн играча 

трећих лица путем интернета, све из области 

кошарке; пружање онлајн рачунарске базе података 

из области кошарке.   
 

(111) 74435 (181) 14.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1242 (220) 14.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Credicom International d.o.o., Булевар деспота 

Стефана 95/12, 11108 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 23.05.05; 27.05.01; 27.05.12  

(511) Кл. 3:  bау гum лосиони после бријања; bау гum 

лосиони после бријања за козметичке потребе; 

ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони; 

ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља; 

ароматична уља; ароматична уља [етарска уља]; 

ароматичне траве за купање, нису за медицинске 

потребе; ароматични мириси и мирисни чуњићи; 

балзами за бријање косу; гелови за косу и пене за косу; 

гелови за купање и туширање; гелови за купање и 

туширање, нису за медицинске потребе; гелови за 

обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за 

туширање; гелови и соли за купање и туширање, није за 
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медицинске потребе; гелови, креме и уља за туширање; 

гелови након бријања; гелови, спрејеви, пене и балзами 

за обликовање и негу косе; дезодоранси за људску 

употребу; дезодорантни сапун; декоративна козметика; 

емулзије за лице; емулзије за лице за козметичке 

потребе; емулзије за тело за козметичке потребе; 

емулзије након бријања; емулзије за тело; етарска уља 

за употребу у производњи мирисних производа; 

козметика; козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке креме; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке и 

тело; козметички гелови; козметички и препарати за 

лепоту; козметички и тоалетни производи; козметички 

лосиони за кожу; козметички лосиони за косу; 

козметички лосиони за лице; козметички лосиони за 

негу коже; козметички препарати; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за лице; козметички 

препарати за лице и тело; козметички препарати за негу 

и третирање коже; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за негу лица; козметички 

препарати за негу тела; козметички препарати за негу 

уста и зуба; козметички препарати за обликовање косе; 

козметички производи за личну употребу; козметички 

производи за употребу на кожи; козметички производи 

за хидратацију лица; козметички производи и 

козметички препарати; козметички производи и 

препарати за личну негу; козметички производи у 

облику лосиона; козметички производи у облику млека, 

лосиона и емулзија; козметички пудери, креме и 

лосиони за лице, руке и тело; козметички сапуни; 

козметички сетови; козметички тоници за лице; 

колоњска вода; колоњске воде након бријања; 

колоњске воде, парфеми и козметички производи; 

комади тоалетног сапуна; креме за бријање; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за кожу; креме за 

косу; креме за купање; креме за лице; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

лице и тело за козметичке потребе; креме за негу коже 

и скидање шминке; креме за негу коже и скидање 

шминке за козметичке потребе; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

руке; креме за руке за козметичке потребе; креме за 

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме након бријања; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; креме, 

уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 

потребе; лосиони за браду; лосиони за бријање; 

лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу; 

лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за 

купање; лосиони за купање за козметичке потребе; 

лосиони за лице и негу тела; лосиони за лице и негу 

тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело; 

лосиони за лице и тело за козметичке потребе; лосиони 

за негу косе; лосиони за негу косе за козметичке 

потребе; лосиони за обликовање косе; лосиони за руке; 

лосиони за руке за козметичке потребе; лосиони за 

тело; лосиони за хидратацију коже [козметички]; 

лосиони за хидратацију тела [козметички]; лосиони, 

креме и препарати за негу лица, тела, коже главе, 

ноктију и косе; лосиони после бријања; мириси и 

парфимеријски производи; мирисни лосиони и креме за 

тело; мошус [парфимерија]; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске купке за тело; немедицински 

производи за заштиту усана; немедицински сапуни; 

немедицински серуми за кожу; немедицински тоалетни 

производи; немедицински шампони; парфеми; парфеми 

за индустријске потребе; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и 

производи за негу после бријања; парфеми у чврстом 

облику; парфемске воде; парфимисани сапуни; пасте за 

бријање; пасте за обликовање косе; помаде за 

козметичку употребу; помаде за косу; помаде за косу за 

козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику за 

козметичке потребе; препарати за бријање; препарати 

за бријање и после бријања; препарати за купање и 

туширање; препараги за купање, не за медицинске 

сврхе; препарати за негу и чишћење косе; препарати за 

негу коже; препарати за негу косе, нису за медицинске 

потребе; препарати за негу усана; препарати за негу 

тела и за козметичку негу; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни производи]; 

препарати за употребу пре бријања и после бријања; 

препарати након бријања; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати, укључујући креме, 

гелове и пене, за употребу пре, током и после бријања; 

производи за негу тела и козметичку негу; производи 

од сапуна; путер за тело за козметичке потребе; путер 

за тело; сапун; сапун за бријање; сапуни за бријање; 

сапуни за кожу; сапуни за купање у течном, чврстом 

или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за личну 

употребу; сапуни за негу тела; сапуни за тело; сапуни 

за туширање; шампони; шампони за косу; шампони за 

људску косу; шампони и регенератори за косу; уље за 

браду; уља за браду; уље за негу браде; балзам за браду; 

сапун за браду; шампон за браду; тоалетна уља; уља за 

косу; уља за козметичку; балзами за косу; балзами за 

усне; балзами након бријања; балзами, осим за 

медицинске сврхе; боје за браду; бриљантин; восак 

за бркове; восак за косу; гелови за бријање; гелови за 

употребу; парфимисана уља за производњу 

козметичких препарата.  

Кл. 21:  четке; козметичке четке; четке за косу; четке 

(изузев кичица); четке [изузев кичица]; четке, изузев 

кичица; четке за бријање од длаке јазавца; чешљеви; 

кутије за чешљеве; чешљеви за косу; чешљеви и 

сунђери; чешљеви за косу са великим зупцима.   
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Кл. 25:  мајице; дукс мајице; кратке мајице; мајице без 

рукава; мајице [одећа]; поло мајице; спортске мајице; 

мајице голих рамена; мајице са дугим рукавима; мајице са 

кратким рукавима; мајице са рол-крагном; мушке мајице 

без рукава; постављене спортске мајице; спортске мајице, 

дресови; спортске мајице са капуљачом; спортске трегер 

мајице; комплети кратких мајица и панталона [одећа]; 

мајице кратких рукава са штампом; спортске мајице са 

кратким рукавима; мајице, шортсеви и чарапе као 

имитације оригиналних дресова европског фудбала; 

мајице, шорцеви и чарапе као имитације оригиналних 

дресова америчког фубала; тренерке; горњи делови 

тренерке; доњи делови тренерке.   
 

(111) 74436 (181) 10.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1227 (220) 10.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(300) 36882   21.02.2017.  AD. 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House,  4 Temple Place , London WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 

THE TRUFFLE OF TOBACCO 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; електронски 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

цигарета или дувана.  
 

(111) 74437 (181) 10.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1228 (220) 10.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 07.01.01; 24.01.03; 24.01.19; 25.01.01; 

27.05.22; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, златна  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 74438 (181) 10.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1229 (220) 10.08.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг 

4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 07.01.01; 24.01.03; 24.01.19; 25.01.01; 

27.05.22; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, златна  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 74439 (181) 05.05.2027. 

(210) Ж- 2017-611 (220) 05.05.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Strasse 1, 

61352 Bad Homburg , DE 

(740) Дејан П. Богдановић, Катаринa М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

KabiVit D3 
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(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететске супстанце за употребу у медицини; храна 

за бебе; дијететски додаци.   
 

(111) 74440 (181) 09.06.2027. 

(210) Ж- 2017-850 (220) 09.06.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(732) Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 

Santa Fe Springs, California 90670, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаилова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

HARRIS 

(511) Кл. 1:  топитељ; топитељ за заваривање; 

топитељ за меко лемљење; хемијска средства за 

употребу при заваривању; хемијска средства за 

употребу при меком лемљењу.   

Кл. 6:  жица за заваривање; жица за меко лемљење; 

легуре за заваривање; легуре за меко лемљење; 

легуре за тврдо лемљење; потрошни метал за 

заваривање; металне шипке; металне шипке за 

заваривање; металне шипке за тврдо лемљење.  

Кл. 7:  лет-лампе за заваривање и наставци; лет-

лампе и наставци за сечење, тврдо лемљење и 

грејање; апарати за заваривање; контролни вентили 

за проверу течности; контролни вентили за проверу 

протока гаса; регулатори гаса; мерачи протока гаса; 

наставци за пиштоље за заваривање; наставци за 

спојнице за заваривање; електроде за заваривање.  

Кл. 9:  системи за испоруку гасних ласера који се 

састоје од резервоара, регулатора и црева; мерачи 

протока гаса и регулатори; електрични апарати за 

заваривање; извори напајања за апарате за 

заваривање, тврдо и меко лемљење; пнеуматски 

уређаји који мешају и мере однос плинског горива и 

кисеоника; плинске гас-ваздух лет-Иампе за тврдо 

лемљење и заваривање ниских температура; 

наставци за сечење за лет-лампе за заваривање; 

електрични прикључци који се користе у заваривању 

са електричним луком; стеге за уземљење које се 

користе у заваривању са електричним луком; држачи 

за електроде; штитници за очи током заваривање, 

наиме заштитна стакла и заштитне наочаре; 

аутоматски контролни вентили (заштитна опрема).  

Кл. 11:  регулатори притиска гаса; регулатори гаса који 

се користе у вези са заваривањем; регулатори гаса.   
 

(111) 74441 (181) 18.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1601 (220) 18.10.2017. 

 (151) 12.03.2018. 

(300) 1067218  20.05.2017.  NZ. 

(732) NBA Propеrties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue, New York, New York 10022, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 18.02.09; 27.01.12; 27.03.15; 27.05.10  

(511) Кл. 25:  одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за 

кошарку, патике за кошарку, папуче, мајице, 

кошуље, поло мајице, дуксерице, доњи делови 

тренерке, панталоне, мајице на бретеле, дресови, 

кратке панталоне, пижаме, спортске мајице, рагби 

мајице, џемпери, каишеви, кравате, спаваћице, 

шешири, капе, штитници на качкетима, тренерке за 

загревање, доњи делови тренерки за загревање, 

дресови за загревање/мајице за вежбање убачаја, 

јакне, ветровке, јакне са капуљачом, капути, 

портикле за бебе које нису од папира, траке за главу, 

ручне траке (одећа), кецеље, доње рубље, боксерице, 

широке панталоне, штитници за уши, рукавице, 

рукавице само са палцем, шалови, плетене и 

штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, 

дресови и униформе за навијачице, одећа за пливање, 

одела за купање, купаћи костими, бикини, танкини 

купаћи костими, гаћице за пливање, гаћице за 

купање, шорцеви за сурфовање, гумирана одећа за 

воду, мараме за плажу, покривала за купаћи костим, 

огртач и за купаћи костим, сандале, сандале за 

плажу, ше шири за плажу, штитници за сунце, капе 

за пливање, капе за купање, нова покривала за главу 

са прикаченим умецима.   

Кл. 28:  играчке, игре и спортске ствари, наиме 

кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за 

игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте 

лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за 

игру, мрежи це за кошарку, табле за кошарку, 

минијатуме табле за кошарку, пумпе и игле за 

надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф, 

торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф, 

наиме, алат за поправку голф терена, купице на које 

се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе 

за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице 

за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за 

голф; држачи за билијарске штапове, кугле за 

билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари, 

електронске кошаркашке игрице на табли, табле за 

кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, акционе 

игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, тривиа 

информационе игрице и електронски видео аркадни 

уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од 

мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, 
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лутке за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе 

фигуре карикатуре, пуњене играчке, плишане 

играчке, слагалице, монтажни блокови за игре, 

украси за божићну јелку и божићне чарапе; возила за 

игру у облику аутомобила, камиона, возова и 

комбија, сви са темом кошарке, нове пенасте играчке 

у облику прста или трофеја, играчке трофеји, карте 

за игру, игре са картама, играчке које праве звук, 

играчке за кућне љубимце; играчке за плажу, наиме 

лопте за плажу, лопте на надувавање, кантице за игру, 

лопатице за игру, играчке за песак, играчке за базен са 

песком, гумене играчке за воду; опрема за базен, наиме 

пливачка опрема за плутање, опрема за плутање у 

базену, играчке за сплаварење на води, пенаста опрема 

за плутање, колутови за пливање, колутови за пливање 

у базену, пенасти колутови, даске за пливање, даске за 

сурфовање, пераја за пливање, пераја за сурфовање, 

наруквице за плутање и наруквице за помоћ при 

пливању, сва наведена роба за рекреацију; одбојкашки 

сетови за игру који се састоје од лопте, мрежице, трака 

које означавају терен и звиждаљке, и ватерполо сетови 

за игру који се састоје од лопте, мрежице и звиждаљке; 

декоративне играчке од тканине које се пуштају да лете 

на ветру; минијатурне репродукције стадиона, наиме, 

мали пластични модели стадиона за игру; стаклене 

кугле са снегом; машине за видео игре за употребу са 

телевизором и ручни контролери за конзоле за видео 

игре; траке за трчање; банке играчке.   

Кл. 41:  разонода и образовне услуге у виду 

телевизијских и радио програма из области кошарке и 

приказивања уживо кошаркашких игара и кошаркашких 

приредби; услуге продукције и дистрибуције радио и 

телевизијских шоу програма са кошаркашким 

утакмицама, кошаркашким догађајима и програмима из 

области кошарке; услуге вођења и организовања 

кошаркашких клиника и кампова, клиника и кампова за 

тренере, клиника и кампова за плесне тимове и 

кошаркашке игре; услуге разоноде у виду личног 

појављивања костимизираних маскота или плесних 

тимова на кошаркашким утакмићама и приредбама, 

клиникама, камповима, промоцијама и другим 

догађајима у вези са кошарком, специјалним догађајима 

и журкама; услуге клуба обожавалаца; услуге разоноде, 

наиме пружање вебсајта са мултимедијским садржајем 

који се може преузимати у виду најважнијих 

телевизијских догађаја, интерактивних најважнијих 

телевизијских догађаја, видео снимака, видео стрим 

снимака, интерактивних видео избора најважнијих 

догађаја, радио програма, најважнијих радијских 

догађаја и аудио снимака из области кошарке; пружање 

вести и информација у виду статистика и других тема из 

области кошарке; омогућавање приступа онлајн 

игрицама које се не могу преузимати, наиме 

рачунарским игрицама, видео игрицама, интерактивним 

видео игрицама, акционим игрицама, аркадним 

игрицама, друштвеним игрицама за одрасле и децу, 

играма на табли, слагалицама, тривиа игрицама; 

услуге електронског издаваштва, наиме, издавање 

магазина, водича, билтена, бојанки и листа онлајн 

играча трећих лица путем интернета, све из области 

кошарке; пружање онлајн рачунарске базе података 

из области кошарке.   
 

(111) 74442 (181) 19.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1422 (220) 19.09.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) Telenor d.o.o., Омладинских бригада 90, 

Београд, RS 

(740) Јована М. Томић, Сарајевска 2а, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, папир, постери, 

огласни панои од папира или картона, албуми, 

бележнице, нотеси, слике, штампани материјали, 

канцеларијски прибор, сребрни папир, слике 

урамљене или неурамљене, новине, периодичне 

публикације, улазнице, блокови за цртање, 

памфлети, свеске, штампарска слова, бележнице, 

материјал за обуку, листови папира, каталози, омоти 

за папир, кошуљице за списе, фасцикле, књиге, 

штампарска слова, посуде за писма, омоти, 

преносиве слике, коверте, папир за увијање, папир за 

паковање, штампане фотографије, формулари, 

канцеларијски материјал, цртежи, скице, штампани 

роковници, разгледнице, штампане публикације, 

приручници, папир за писање, проспекти, 

књиговезачки материјал, плакати од папира или 

картона, музичке честитке.  

Кл. 35:  телекомуникације, информација о 

телекомуникација ма, услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге), емитовање 

телевизијских програма, емитовање радио програма, 

телефонске комуникације, пренос порука и слика 

преко компјутера, електронска пошта, пренос 

факсимилом, бежично емитовање, телефонске 

комуникације, комуникације преко мреже оптичких 

влакана, емитовање кабловске телевизије, 

комуникација мобилним телефонима, форум на 

друштвеним мрежама, слање порука, пренос 

дигиталних датотека.  

Кл. 38:  телекомуникације, информација о 

телекомуникација ма, услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге), емитовање 

телевизијских програма, емитовање радио програма, 

телефонске комуникације, пренос порука и слика 

преко компјутера, електронска пошта, пренос 
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факсимилом, бежично емитовање, телефонске 

комуникације, комуникације преко мреже оптичких 

влакана, емитовање кабловске телевизије, 

комуникација мобилним телефонима, форум на 

друштвеним мрежама, слање порука, пренос 

дигиталних датотека.  
 

(111) 74443 (181) 15.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1243 (220) 15.08.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) Društvo  VITEX-HERMES d.o.o. za spoljnu i 

unutrašnju trgovinu i usluge , Краља Петра Првог 89, 

Нова Пазова, RS 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 2:  боје, фирнајзи, лакови, средства за 

заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за 

бојење; средства за нагризање; сирове природне 

соле; метали у облику листова и праха за сликаре, 

декоратере, штампаре и уметнике.  
 

(111) 74444 (181) 14.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1402 (220) 14.09.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) Lidl Stiftung & Co.KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 

Neckarsulm, DE 

(740) Душан М. Стојковић, адвокат, Његошева 28а, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.07.20; 26.11.07  

(511) Кл. 34:  производи од дувана, наиме, дуван, 

цигаре, цигарете, дуван за жвакање, дуван за 

пушење, бермут , луле.   
 

(111) 74445 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1552 (220) 09.10.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO 

NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.07  

(591) Pantone 4975 C, Pantone 1655 C  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

сладоледи; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со; сенф; сирће, сосови [додаци јелу]; 

зачини; лед.   
 

(111) 74446 (181) 29.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1495 (220) 29.09.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(300) 87/614,186  19.09.2017.  US. 

(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen 

Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.13.25; 26.15.25  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 74447 (181) 02.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1509 (220) 02.10.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & Partners д.о.о. 

Београд, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

BELERTOX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 74448 (181) 02.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1510 (220) 02.10.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & Partners д.о.о. 

Београд, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

RIBAS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
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(111) 74449 (181) 21.03.2026. 

(210) Ж- 2016-485 (220) 21.03.2016. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) "SPECIAL TRAVEL AGENCY", Ресавска 

16а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 01.15.21; 26.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15 

(591) зелена, тамно зелена, светло плава, жута, 

наранџаста, маслинасто зелена и бела.  

(511) Кл. 39: услуге транспорта људи, животиња или 

робе са једног места на друго (железницом, путем, 

воденим путем, ваздухом или цевоводима и 

далеководима) и услуге које су обавезно повезане са 

овим транспортом, као и услуге складиштења роба у 

циљу чувања или обезбеђења. 

Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности. 

Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај. 
 

(111) 74450 (181) 27.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1814 (220) 27.10.2016. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw (Société en 

commandite par actions/ Commanditaire 

vennootschap op aandelen) , Rue Osseghem 53, B-

1080 Molenbeek Saint Jean, BE 

(740) Гордана Павловић адвокат,  Миливоје 

Павловић адвокат, Мајке Јевросиме 53,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 26.04.06; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.18; 

27.05.24; 29.01.01  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 2:  боје, фирнајзи, лакови; средства за 

заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за 

бојење; средства за нагризање; сирове природне 

смоле; метали у облику листова и праха за сликаре, 

декоратере, штампаре и уметнике.   

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

прање; препарати за чишћење, полирање, рибање и 

нагризање; сапуни; парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; препарати за негу зуба. 

Кл. 4:  индустријска уља и масти; мазива; смесе за 

упијање, влажење и везивање прашине; горива 

(укључујући моторна течна горива) и материје за 

осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.   

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати осим 

лекова у вези са трансфузијом крвних препарата и 

препарата добијених од производа базираних на крви 

за људску и ветеринарску употребу; санитарни 

препарати за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за употребу у медицини, 

храна за бебе; фластери, материјали за превијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; пестициди; фунгициди, 

хербициди.   

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се управља 

ручно; прибор за јело; виљушке и кашике; хладно 

оружје; жилети и бријачи.   

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, прекидање, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу електричне енергије; апарати за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике; магнетни 

носиоци података, дискови за снимање; компакт 

дискови, ДВД дискови и други дигитални медији за 

снимање; механизми за апарате који се покрећу 

новцем или жетоном; регистар касе, рачунске 

машине, опрема за обраду података и компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гашење пожара.  

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго камење; часовници и хронометријски 

инструменти.  

Кл. 16:  хартија,; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепи ла за канцеларијске и кућне потребе;материјали 

за уметнике; кичице; писаће машине и канцеларијски 

прибор (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјали за 

паковање (који нису обухваћени другим класама); 

штампарска слова; клишеи.   

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; кофери и путне торбе; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике.  
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Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; артикли који се 

користе за чишћење; челична вуна; непрерађено или 

полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у 

грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија .  

Кл. 22:  ужад, канапи, мреже, шатори, тенде, цираде, 

једра, вреће (џакови) и торбе од текстила , за 

паковање; материјали за пуњење (осим од гуме или 

пластике); сирови влакнасти текстилни материјали.  

Кл. 24:  текстил и текстилни производи наиме, 

етикете од текстила, марамице од текстила, пешкири 

од текстила, подметачи од текстила, салвете од 

текстила, таписерије  од текстила , стони  подметачи 

од текстила, прекривачи за кревете; столњаци.   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.   

Кл. 26:  чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани; дугмад, 

копче и петље, шпенадле и игле; вештачко цвеће.   

Кл. 27:  теписи, асуре, простирке и отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова; 

прекривачи за зидове (не од текстила).   

Кл. 28:  игре, играчке; гимнастички и спортски 

артикли ; украси за јелке.   

Кл. 29:  месо, риба, живи на и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко и млечни произв.оди; јестива уља и масти.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; 

тапиока и саге; брашно и производи од житарица; 

хлеб, колачи, посластице и кондиторски производи; 

сладолед; шећер, мед, сируп од меласе; квасац, 

прашак за пециво; со; слачица; сирће, сосови (као 

зачини); зачини; лед за освежавање  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

вртларски и шумарски производи и зрневље; живе 

животиње; свеже воће и поврће; семе; природне 

биљке и цвеће; храна за животиње, слад.   

Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

Кл. 33:  алкохолна пића (осим пива).   
 

(111) 74451 (181) 25.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1119 (220) 25.07.2017. 

 (151) 13.03.2018. 

(732) GEA TOURS DOO, Улица Кнеза Милоша 55, 

Београд, RS 

(740) Бранислав Рајић, адвокат, Маричка 9, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 01.05.06; 18.05.01; 27.03.12; 27.05.02; 

27.05.03; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.12; 29.01.14  

(591) црвена, жута, плава, бела.  

(511) Кл. 39:  услуге превоза за туристичке сврхе, 

превоз аутобусом, превоз путника, превоз туриста, 

изнајмљивање возила, организовање туристичких 

путовања, путничке резервације, резервације 

транспорта.   

Кл. 41:  услуге агенције за продају карата (разонода).  

Кл. 43:  услуге резервисања хотела.  
 

(111) 74452 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1546 (220) 09.10.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) Mastercard International  Incorporated, 2000 

Purchase Street, Purchase, New York 10577, US 

(740) Малешевић О. Владан, адвокат, Цара Лазара 7, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.06; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута.  

(511) Кл. 9:  aпарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 

магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем или жетоном; регистар касе, рачунске 

машине, опрема за обраду података, рачунари; 

компјутерски софтвер и компјутерски програми 

(компјутерски софтвер за преузимање са 

сервера/снимљени компјутерски софтвер); програми 

за управљање компјутерима, снимљени; 

компјутерски хардвер и софтвер (снимљен или за 

преузимање) за омогућавање и администрирање 

плаћања, банкарства, кредитних картица, дебитних 

картица, платних картица, АТМ машина, вредносних 

картица, електронског преноса средстава, 

електронских плаћања, електронске обраде и преноса 

података о плаћању рачуна, готовинских исплата, 

услуга провере веродостојности трансакција, 

усмеравања, услуге ауторизације и намирења, 
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детекције и контроле превара, услуга опоравка од 

поремећеног деловања и услуге енкрипције; 

телекомуникациони и електрични апарати и 

инструменти, нарочито, апарати за регистровање, 

пренос и репродуковање података укључујући звук и 

слике; рачуноводствене машине; апарати за праћење, 

управљање и анализу финансијских рачуна преко 

глобалне компјутерске мреже; компјутерски хардвер 

и софтвер, нарочито за развој, одржавање и употребу 

локалних компјутерских мрежа и компјутерских 

мрежа широког опсега; системи за читање 

меморијских картица и системи за читање података у 

меморији, нарочито меморију интегрисаних кола и 

меморију банкарских картица; електронске 

публикације које се могу преузети; апарати за 

штампање укључујући апарате за системе за обраду 

података и системе за финансијске трансакције; 

кодери и декодери; модеми; компјутерски хардвер и 

софтвер за омогућавање новчаних трансакција 

електронским путем преко бежичних мрежа, 

глобалних компјутерских мрежа и(ли) уређаја за 

мобилне комуникације; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипцију, кључеви за енкрипцију, 

дигиталне исправе, дигитални потписи, софтвер за 

обезбеђивање чувања података и проналажење 

података и пренос поверљивих информација о 

корисницима које се користе од стране појединаца, 

банкарских и финансијских институција; 

компјутерски хардвер и софтвер који олакшава 

идентификацију и проверу веродостојности уређаја 

за комуникацију путем блиског поља (НФЦ) и 

уређаја који се темеље на идентификацији 

радиофреквенција (РФИД); компјутерски софтвер и 

хардвер који подразумева дигитални новчаник који 

чува податке о рачуну корисника за приступ 

купонима, ваучерима, шифрама за ваучере и попусте 

у малопродајама и за добијање награда за лојалност 

или новчаних награда које могу да се доделе 

њиховим рачунима; компјутерски програми и 

софтверске апликације за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје, које се могу преузети, које 

подразумевају дигитални новчаник, а које 

омогућавају корисницима приступ информацијама о 

поређењу цена, критикама производа, линковима ка 

интернет сајтовима малопродаја и информацијама о 

попустима; софтверска апликација за употребу у 

вези са терминалима за бесконтактно плаћање 

намењеним да трговцима омогуће да прихватају 

бесконтактне трансакције моби1не трговине, 

бесконтактно представљање података о лојалности и 

бесконтактно искоришћење купона, рабата, попуста, 

ваучера и посебних понуда; софтверска апликација 

која омогућава трговцима да доставе купоне, рабате, 

попусте, ваучере и посебне понуде директно на 

уређаје за мобилну телекомуникацију корисника 

путем бесконтактних РФИД и НФЦ комуникација; 

софтверска апликација која омогућава трговцима да 

поставе паметне постере у малопродајним и 

великопродајним објектима које потрошачи могу да 

додирну својим уређајима за мобилне 

телекомуникације како би приступили купонима, 

рабатима, попустима, ваучерима и посебним 

понудама које се достављају путем бесконтактних 

РФИД и НФЦ комуникација; чипови за интегрисана 

кола за употребу у мобилним телефонима и НФЦ и 

РФИД уређајима; магнетне кодиране картице и 

картице које садрже чип са интегрисаним колом 

("паметне картице"); безбедносне кодиране картице; 

картице кодиране безбедносним функцијама за 

намене провере веродостојности; картице кодиране 

безбедносним функцијама за намене провере 

идентитета; картице са импрегнираним холограмом 

(кодиране); потрошачке картице, банковне картице, 

кредитне картице, дебитне картице, картице са 

чипом, вредносне картице, картице носачи 

електронских података, платне картице и кодиране 

платне картице; банковне картице, нарочито 

магнетне кодиране банковне картице и банковне 

картице које користе магнетну меморију и меморију 

са интегрисаним колом; читачи платних картица; 

читачи магнетних кодираних картица, читачи 

картица које носе електронске податке, јединице за 

електронску енкрипцију, компјутерски хардвер, 

компјутерски терминали, компјутерски софтвер за 

употребу у финансијским услугама, банкарству и 

индустрији телекомуникација; компјутерски софтвер 

пројектован да омогући "паметним картицама" 

интеракцију са терминалима и читачима; 

компјутерски чипови уграђени у телефоне и друге 

комуникационе уређаје; телекомуникациона опрема; 

терминали купопродајних трансакција и 

компјутерски софтвер за преношење, приказивање и 

чување трансакција, идентификацију и пружање 

финансијских информација за употребу у 

финансијским службама, банкарској и 

телекомуникационој индустрији; радио-фреквентни 

идентификациони уређаји (транспондери); 

електронски апарати за проверавање и потврђивање 

аутентичности потрошачких картица, банковних 

картица, кредитних картица, дебитних картица и 

платних картица; машине за издавање готовог новца; 

компјутерски периферни уређаји и електронски 

производи, нарочито рачунске машине, електронски 

организери, електронске бележнице, џепни планери, 

мобилни телефони, слушалице за мобилне телефоне, 

таблет рачунари, дигитални читачи и лични 

дигитални помоћници (ПДА) и аларми; подлоге за 

мишеве; апарати за гашење пожара; делови и додаци 

за сву претходно наведену робу.  

Кл. 35:  oглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге 

пословног саветовања; пословне истраге; услуге 
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агенција за пружање комерцијалних информација; 

презентација робе у медијима за комуникацију за 

потребе малопродаје; услуге поређења цена; 

организација изложби у комерцијалне сврхе или 

сврхе оглашавања; услуге маркетиншког саветовања; 

услуге истраживања тржишта; праћење, 

анализирање, предвиђање и извештавање о куповном 

понашању власника картица; промоција продаје робе 

и услуга других путем награђивања и подстицаја 

генерисаних у вези с коришћењем кредитних, 

дебитних и платних картица; пословна 

администрација програма лојалности и програма 

награђивања; услуге пружања помоћи код 

комерцијалног, индустријског и пословног 

управљања; пословне процене; саветодавне услуге у 

вези са пословним управљањем; маркетиншке 

студије; пружање статистичких података 

(пословних); припрема стања рачуна; 

књиговодствене услуге; пословна истраживања; 

односи с јавношћу; објављивање рекламних 

текстова; издавање рекламних летака; услуге 

малопродаје које се пружају путем мобилних 

телекомуникација у вези са обезбеђивањем 

кредитних картица и дебитних картица; услуге 

малопродаје које се пружају онлајн, преко мреже или 

преко других електронских средстава коришћењем 

електронских дигитализованих података повезаних 

са обезбеђивањем кредитних картица и дебитних 

картица; управљање компјутерским базама података; 

промовисање концерата и културних догађаја 

других, организација изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге оглашавања у вези са 

превозом, путовањем, хотелима, смештајем, храном 

и оброцима, спортом, забавом и разгледањем; 

пружање информација у вези са куповином 

производа и услуга он-лине путем Интернета и 

других компјутерских мрежа; управљање 

финансијском документацијом; услуге давања 

информација, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на све претходно поменуте услуге.  

Кл. 36:  oсигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге финансијског консалтинга; 

пружање финансијских информација; услуге 

финансијског спонзорства; финансијске услуге, 

нарочито банкарске услуге, услуге кредитних 

картица, услуге дебитних картица, услуге 

потрошачких картица, услуге претплатничких 

картица које се пружају путем вредносних картица, 

електронске кредитне и дебитне трансакције, услуге 

издавања и наплате рачуна, издавање готовине, 

верификација чекова, уновчавање чекова, услуге 

приступа депозиту и услуге АТМ машина, услуге 

ауторизације и поравнања трансакција, измирење 

трансакција, управљање готовим новцем, поравнање 

консолидованих средстава, обрада (спровођење) 

консолидованих спорова, пружање финансијских 

информација које се односе на услуге похрањивања 

података и информација о профи1у клијената, и 

односно повезивање, преусмеравање, услуге 

поравнања/измирења, и кретања средстава у области 

платних картица, услуге обраде електронског 

плаћања, услуге аутентификације и верификације 

платних трансакција, услуге замене валуте, 

нарочито, сигурне електронске трансакције готовим 

новцем и електронски пренос готовог новца путем 

јавне компјутерске мреже у циљу олакшања 

електронске трговине; пружање финансијских 

информација, нарочито података и извештаја о 

кредитним и дебитним картицама, услуге 

електронског преноса средстава и замене валуте, 

услуге финансијске процене и услуге управљања 

ризиком за друге у области потрошачких кредита; 

ширење финансијских информација путем глобалне 

компјутерске мреже, пружање финансијских 

информација путем компјутера преко сигурне 

информационе компјутерске мреже и саветодавне 

услуге у вези са свим горе наведеним услугама; 

пружање финансијских услуга за подршку 

малопродаји путем средстава мобилне 

телекомуникације, нарочито, услуге плаћања путем 

бежичних уређаја; пружање финансијских услуга за 

подршку малопродаји које се пружају онлајн, путем 

електронских мрежа; услуге финансијске анализе и 

консултације; банкарске и кредитне услуге; 

банкарске услуге, услуге плаћања, кредитне услуге, 

дебитне услуге, услуге наплате, услуге издавања 

готовог новца и услуге приступа депонованим 

средствима; услуге верификације чекова; обрада 

финансијских трансакција директно (онлајн) преко 

компјутерске базе података и преко 

телекомуникација, као и на местима продаје; услуге 

обраде финансијских трансакција које врше 

власници картица преко АТМ машина; обезбеђивање 

увида у стање рачуна и у податке о уплатама и 

исплатама, власницима картица, преко АТМ машина; 

услуге финансијског поравнања и ауторизације у 

вези са обрадом финансијских платних трансакција; 

услуге путничког осигурања; издавање и откуп 

путничких чекова и путничких ваучера; услуге 

провере платиоца; верификација финансијских 

информација; одржавање финансијских података; 

услуге плаћања на даљину; услуге обезбеђивања 

електронских новчаника са депонованим средствима, 

услуге електронског плаћања и услуге ауторизације 

и поравнања трансакција; обезбеђивање дебитних и 

кредитних услуга помоћу радио-фреквентних 

идентификационих уређаја (транспондера); 

обезбеђивање дебитних и кредитних услуга преко 

уређаја за комуникацију и телекомуникацију; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом, преко средстава 
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мобилне телекомуникације, укључујући услуге 

плаћања преко бежичних уређај а; услуге обраде 

кредитних и дебитних трансакција путем 

телефонских или телекомуникационих линкова; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом које се пружају 

онлајн, преко мрежа или других електронских 

средстава коришћењем електронски 

дигитализованих информација; услуге берзе 

вредности, нарочито услуге сигурне размене 

вредности, укључујући и електронску готовину, 

преко компјутерске мреже којој се може приступити 

преко паметних картица; услуге плаћања рачуна које 

се пружају преко веб сајта; електронско банкарство 

путем глобалне компјутерске мреже, електронско 

мобилно банкарство, услуге електронског плаћања 

које подразумевају електронску обраду и пренос 

података о плаћању рачуна; услуге финансијског 

клиринга; услуге међубанкарског трансфера, 

нарочито директних електронских трансфера новца с 

банке на банку и обезбеђење информација о 

банковним рачунима телефоном; онлајн банкарство; 

финансијске услуге обезбеђене преко телефона и 

путем глобалне компјутерске мреже или интернета; 

финансијске услуге, нарочито обезбеђивање 

бесконтактних мобилних плаћања преко трговаца у 

малопродајним објектима, онлајн и у 

великопродајним објектима; финансијске услуге, 

нарочито обезбеђивање дигиталног новчаника на 

удаљеном серверу (клауду) који чува информације о 

рачуну корисника за приступ купонима, ваучерима, 

шифрама ваучера и рабатима у малопродајама и за 

добијање награда за лојалност или новчаних награда 

које се могу депоновати на њихове рачуне системом 

за повраћај готовог новца; услуге у вези са 

непокретном имовином; процена непокретности; 

управљање инвестицијама у области непокретности; 

услуге инвестирања у непокретности; услуге 

осигурања непокретности; осигурање за власнике 

имовине; услуге осигурања у вези са имовином; 

финансирање непокретности; услуге посредовања у 

вези са непокретностима; оцена непокретности; 

услуге агенција за непокретности; евалуација 

непокретности; администрација у вези са 

непокретностима; администрација финансијских 

послова у вези са непокретностима; обезбеђивање 

зајмова за непокретности; услуге финансирања у 

вези са изградњом непокретности; услуге 

финансијског посредовања у вези са 

непокретностима; финансијске услуге у вези са 

непокретном имовином и објектима; финансијске 

услуге за куповину непокретности; обезбеђивање 

уговора о зајму осигураних хипотеком; уређивање 

сувласништва над непокретностима; обезбеђивање 

финансирања куповине непокретности; пружање 

помоћи при стицању непокретности и коришћењу 

непокретности; услуге капиталног инвестирања у 

непокретности; услуге инвестирања у комерцијално 

власништво; финанцијске услуге у вези са стицањем 

непокретности; финансијске услуге у вези за 

продајом имовине; финансијска процена 

непокретности у слободном власништву; 

финансијска процена непокретности под закупом; 

организовање давања у закуп непокретности; 

организовање давања на коришћење непокретности; 

давање имовине у закуп; давање у закуп 

непокретности; давање у закуп слободне имовине; 

услуге управљања поседом у вези са трансакцијама 

које се односе на непокретности; процењивање 

имовине; управљање портфолиом имовине; 

управљање имовином; саветодавне услуге у вези са 

власништвом над непокретностима; саветодавне 

услуге у вези са проценом непокретности; 

саветодавне услуге у вези са непокретностима које 

припадају корпорацијама; услуге пружања 

компјутеризованих података у вези са 

непокретностима; консултанске услуге у вези са 

непокретном имовином; обезбеђивање информација 

у вези са непокретностима; обезбеђивање 

информација у вези са тржиштем имовине; услуге 

истраживања у вези са стицањем непокретности; 

услуге истраживања у вези са селекцијом 

непокретности; финансирање хипотеке и 

секјуритизација имовине; консултантске услуге у 

вези са опцијама плаћања, банкарством, кредитним 

картицама, дебитним картицама и платним карти 

цама; услуге давања информација, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на све 

претходно поменуте услуге.  

Кл. 38:  телекомуникације; услуге мобилне 

телекомуникације; телекомуникацијске услуге које 

се темеље, на Интернету; услуге преноса података; 

електрични пренос података путем глобалне мреже 

за обраду података на даљину, укључујући путем 

интернета; услуге преноса, давања или приказивања 

информација из базе података похрањених у 

компјутеру или путем Интернета у области 

финансијских услуга; пренос података коришћењем 

услуге електронске обраде слике путем мобилне 

телефонске везе; услуге електронске поште, услуге 

слања и примања порука; услуге емитовања путем 

телевизије, радија и интернета; обезбеђивање 

приступа, за више корисника, заштићеној 

компјутерској информационој мрежи за пренос и 

ширење низа информација у области финансијских 

услуга; услуге у вези са претплатним картицама за 

позивање телефоном; услуге давања информација, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

све претходно поменуте услуге. 

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; 'пројектовање 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

153 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; превођење 

података или докумената са физичких на 

електронске носиоце података; консултантске услуге 

у вези са компјутерским хардвером и софтвером; 

компјутерско програмирање; услуге подршке и 

консултантске услуге за управљање компјутерским 

системима, базама података и апликацијама; 

обезбеђивање привремене употребе софтвера и 

апликација који се не могу преузети за управљање, 

лоцирање, активацију и укидање овлашћења за 

проверу веродостојности и дигиталних овлашћења 

уређаја за комуникацију на бази блиског поља 

(НФЦ); пројектовање, развој, одржавање и 

ажурирање компјутерског хардвера и софтверских 

апликација за мобилне дигиталне уређаје; 

пројектовање, развој, одржавање и ажурирање 

компјутерских програма и софтверских апликација 

који се могу преузети за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје који корисницима омогућавају да 

приступе купонима, ваучерима, шифрама за ваучере, 

рабатима, информацијама о поређењу цена, 

критикама производа, линковима ка малопродајним 

интернет сајтовима других и информацијама о 

попустима; пројектовање, развој,одржавање и 

ажурирање компјутерских програма и софтверских 

апликација који се могу преузети који корисницима 

омогућавају да приступе промотивним продајним 

понудама и добију новчане награде које се могу 

депоновати на њихове рачуне путем система за 

повраћај готовог новца; услуге провајдера 

софтверских апликација (АСП) који се одликује 

софтвером за пријем, пренос и приказивање ваучера, 

купона, шифара за ваучере, посебних понуда, 

критика и информација о производима, информација 

о поређењу цена, линкова ка интернет сајтовима, као 

и за пријем и пренос података за куповину роба и 

услуга; услуге провајдер сервисних апликација које 

се одликују софтвером за пружање информација 

потрошачима о попустима, ваучерима и посебним 

понудама за робу и услуге других; услуге провајдера 

сервисних апликација које се односе на софтвер за 

друштвене мреже; услуге графичког дизајна за 

коомпајлирање веб страна на интернету; 

обезбеђивање информације које се односе на 

компјутерски хардвер или софтвер, а које се 

обезбеђују онлајн са глобалне компјутерске мреже 

или интернета; креирање и одржавање веб-сајтова; 

хостинг веб сајтова других; креирање веб страница; 

пројектовање, израда и хостинг веб страница 

трговаца; пројектовање, израда и хостинг веб 

страница за плаћање рачуна; услуге у вези са 

рачунарима и Интернетом, нарочито, пружање 

онлајн електронских база података путем глобалне 

компјутерске мреже у области провере и потврде 

идентитета; енкрипција и декрипција финансијских 

информација; услуге провере веродостојности 

дигиталног потписа за потребе провере 

веродостојности других, нарочито енкрипција 

података и интегритет података; обезбеђивање, за 

потребе других, енкриптованих и дигитално 

потписаних и аутентификованих података за 

употребу при издавању и валидацији дигиталних 

исправа у области провере веродостојности 

докумената; провера дигиталних исправа, провера 

веродостојности, издавање, дистрибуција и 

управљање дигиталним исправама; техничке 

консултантске услуге у области компјутерског 

програмирања, финансијских компјутерских мрежа, 

обраде података, сигурних комуникацијских канала, 

енкрипција и декрипција података и безбедности 

локалних мрежа; ширење информација путем 

глобалне компјутерске мреже у области 

компјутерског софтвера, компјутерског хардвера, 

финансијских компјутерских мрежа и локалних 

мрежа; услуге обраде података и. провере података; 

услуге чувања и поновног приказивања података; 

услуге похрањивања података и информација о 

профилима корисника; изнајмљивање времена 

приступа рачунарској бази података; пружање 

информација, саветодавних услуга и консултантских 

услуга које се односе на све горепоменуте услуге.   
 

(111) 74453 (181) 09.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1547 (220) 09.10.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) Mastercard International  Incorporated, 2000 

Purchase Street, Purchase, New York 10577, US 

(740) Малешевић О. Владан, адвокат, Цара Лазара 7, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.06  

(511) Кл. 9:  aпарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 

магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем или жетоном; регистар касе, рачунске 

машине, опрема за обраду података, рачунари; 
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компјутерски софтвер и компјутерски програми 

(компјутерски софтвер за преузимање са 

сервера/снимљени компјутерски софтвер); програми 

за управљање компјутерима, снимљени; 

компјутерски хардвер и софтвер (снимљен или за 

преузимање) за омогућавање и администрирање 

плаћања, банкарства, кредитних картица, дебитних 

картица, платних картица, АТМ машина, вредносних 

картица, електронског преноса средстава, 

електронских плаћања, електронске обраде и преноса 

података о плаћању рачуна, готовинских исплата, 

услуга провере веродостојности трансакција, 

усмеравања, услуге ауторизације и намирења, 

детекције и контроле превара, услуга опоравка од 

поремећеног деловања и услуге енкрипције; 

телекомуникациони и електрични апарати и 

инструменти, нарочито, апарати за регистровање, 

пренос и репродуковање података укључујући звук и 

слике; рачуноводствене машине; апарати за праћење, 

управљање и анализу финансијских рачуна преко 

глобалне компјутерске мреже; компјутерски хардвер 

и софтвер, нарочито за развој, одржавање и употребу 

локалних компјутерских мрежа и компјутерских 

мрежа широког опсега; системи за читање 

меморијских картица и системи за читање података у 

меморији, нарочито меморију интегрисаних кола и 

меморију банкарских картица; електронске 

публикације које се могу преузети; апарати за 

штампање укључујући апарате за системе за обраду 

података и системе за финансијске трансакције; 

кодери и декодери; модеми; компјутерски хардвер и 

софтвер за омогућавање новчаних трансакција 

електронским путем преко бежичних мрежа, 

глобалних компјутерских мрежа и(ли) уређаја за 

мобилне комуникације; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипцију, кључеви за енкрипцију, 

дигиталне исправе, дигитални потписи, софтвер за 

обезбеђивање чувања података и проналажење 

података и пренос поверљивих информација о 

корисницима које се користе од стране појединаца, 

банкарских и финансијских институција; 

компјутерски хардвер и софтвер који олакшава 

идентификацију и проверу веродостојности уређаја 

за комуникацију путем блиског поља (НФЦ) и 

уређаја који се темеље на идентификацији 

радиофреквенција (РФИД); компјутерски софтвер и 

хардвер који подразумева дигитални новчаник који 

чува податке о рачуну корисника за приступ 

купонима, ваучерима, шифрама за ваучере и попусте 

у малопродајама и за добијање награда за лојалност 

или новчаних награда које могу да се доделе 

њиховим рачунима; компјутерски програми и 

софтверске апликације за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје, које се могу преузети, које 

подразумевају дигитални новчаник, а које 

омогућавају корисницима приступ информацијама о 

поређењу цена, критикама производа, линковима ка 

интернет сајтовима малопродаја и информацијама о 

попустима; софтверска апликација за употребу у 

вези са терминалима за бесконтактно плаћање 

намењеним да трговцима омогуће да прихватају 

бесконтактне трансакције моби1не трговине, 

бесконтактно представљање података о лојалности и 

бесконтактно искоришћење купона, рабата, попуста, 

ваучера и посебних понуда; софтверска апликација 

која омогућава трговцима да доставе купоне, рабате, 

попусте, ваучере и посебне понуде директно на 

уређаје за мобилну телекомуникацију корисника 

путем бесконтактних РФИД и НФЦ комуникација; 

софтверска апликација која омогућава трговцима да 

поставе паметне постере у малопродајним и 

великопродајним објектима које потрошачи могу да 

додирну својим уређајима за мобилне 

телекомуникације како би приступили купонима, 

рабатима, попустима, ваучерима и посебним 

понудама које се достављају путем бесконтактних 

РФИД и НФЦ комуникација; чипови за интегрисана 

кола за употребу у мобилним телефонима и НФЦ и 

РФИД уређајима; магнетне кодиране картице и 

картице које садрже чип са интегрисаним колом 

("паметне картице"); безбедносне кодиране картице; 

картице кодиране безбедносним функцијама за 

намене провере веродостојности; картице кодиране 

безбедносним функцијама за намене провере 

идентитета; картице са импрегнираним холограмом 

(кодиране); потрошачке картице, банковне картице, 

кредитне картице, дебитне картице, картице са 

чипом, вредносне картице, картице носачи 

електронских података, платне картице и кодиране 

платне картице; банковне картице, нарочито 

магнетне кодиране банковне картице и банковне 

картице које користе магнетну меморију и меморију 

са интегрисаним колом; читачи платних картица; 

читачи магнетних кодираних картица, читачи 

картица које носе електронске податке, јединице за 

електронску енкрипцију, компјутерски хардвер, 

компјутерски терминали, компјутерски софтвер за 

употребу у финансијским услугама, банкарству и 

индустрији телекомуникација; компјутерски софтвер 

пројектован да омогући "паметним картицама" 

интеракцију са терминалима и читачима; 

компјутерски чипови уграђени у телефоне и друге 

комуникационе уређаје; телекомуникациона опрема; 

терминали купопродајних трансакција и 

компјутерски софтвер за преношење, приказивање и 

чување трансакција, идентификацију и пружање 

финансијских информација за употребу у 

финансијским службама, банкарској и 

телекомуникационој индустрији; радио-фреквентни 

идентификациони уређаји (транспондери); 

електронски апарати за проверавање и потврђивање 

аутентичности потрошачких картица, банковних 
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картица, кредитних картица, дебитних картица и 

платних картица; машине за издавање готовог новца; 

компјутерски периферни уређаји и електронски 

производи, нарочито рачунске машине, електронски 

организери, електронске бележнице, џепни планери, 

мобилни телефони, слушалице за мобилне телефоне, 

таблет рачунари, дигитални читачи и лични 

дигитални помоћници (ПДА) и аларми; подлоге за 

мишеве; апарати за гашење пожара; делови и додаци 

за сву претходно наведену робу.  

Кл. 35:  oглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге 

пословног саветовања; пословне истраге; услуге 

агенција за пружање комерцијалних информација; 

презентација робе у медијима за комуникацију за 

потребе малопродаје; услуге поређења цена; 

организација изложби у комерцијалне сврхе или 

сврхе оглашавања; услуге маркетиншког саветовања; 

услуге истраживања тржишта; праћење, 

анализирање, предвиђање и извештавање о куповном 

понашању власника картица; промоција продаје робе 

и услуга других путем награђивања и подстицаја 

генерисаних у вези с коришћењем кредитних, 

дебитних и платних картица; пословна 

администрација програма лојалности и програма 

награђивања; услуге пружања помоћи код 

комерцијалног, индустријског и пословног 

управљања; пословне процене; саветодавне услуге у 

вези са пословним управљањем; маркетиншке 

студије; пружање статистичких података 

(пословних); припрема стања рачуна; 

књиговодствене услуге; пословна истраживања; 

односи с јавношћу; објављивање рекламних 

текстова; издавање рекламних летака; услуге 

малопродаје које се пружају путем мобилних 

телекомуникација у вези са обезбеђивањем 

кредитних картица и дебитних картица; услуге 

малопродаје које се пружају онлајн, преко мреже или 

преко других електронских средстава коришћењем 

електронских дигитализованих података повезаних 

са обезбеђивањем кредитних картица и дебитних 

картица; управљање компјутерским базама података; 

промовисање концерата и културних догађаја 

других, организација изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге оглашавања у вези са 

превозом, путовањем, хотелима, смештајем, храном 

и оброцима, спортом, забавом и разгледањем; 

пружање информација у вези са куповином 

производа и услуга он-лине путем Интернета и 

других компјутерских мрежа; управљање 

финансијском документацијом; услуге давања 

информација, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на све претходно поменуте услуге.  

Кл. 36:  oсигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге финансијског консалтинга; 

пружање финансијских информација; услуге 

финансијског спонзорства; финансијске услуге, 

нарочито банкарске услуге, услуге кредитних 

картица, услуге дебитних картица, услуге 

потрошачких картица, услуге претплатничких 

картица које се пружају путем вредносних картица, 

електронске кредитне и дебитне трансакције, услуге 

издавања и наплате рачуна, издавање готовине, 

верификација чекова, уновчавање чекова, услуге 

приступа депозиту и услуге АТМ машина, услуге 

ауторизације и поравнања трансакција, измирење 

трансакција, управљање готовим новцем, поравнање 

консолидованих средстава, обрада (спровођење) 

консолидованих спорова, пружање финансијских 

информација које се односе на услуге похрањивања 

података и информација о профи1у клијената, и 

односно повезивање, преусмеравање, услуге 

поравнања/измирења, и кретања средстава у области 

платних картица, услуге обраде електронског 

плаћања, услуге аутентификације и верификације 

платних трансакција, услуге замене валуте, 

нарочито, сигурне електронске трансакције готовим 

новцем и електронски пренос готовог новца путем 

јавне компјутерске мреже у циљу олакшања 

електронске трговине; пружање финансијских 

информација, нарочито података и извештаја о 

кредитним и дебитним картицама, услуге 

електронског преноса средстава и замене валуте, 

услуге финансијске процене и услуге управљања 

ризиком за друге у области потрошачких кредита; 

ширење финансијских информација путем глобалне 

компјутерске мреже, пружање финансијских 

информација путем компјутера преко сигурне 

информационе компјутерске мреже и саветодавне 

услуге у вези са свим горе наведеним услугама; 

пружање финансијских услуга за подршку 

малопродаји путем средстава мобилне 

телекомуникације, нарочито, услуге плаћања путем 

бежичних уређаја; пружање финансијских услуга за 

подршку малопродаји које се пружају онлајн, путем 

електронских мрежа; услуге финансијске анализе и 

консултације; банкарске и кредитне услуге; 

банкарске услуге, услуге плаћања, кредитне услуге, 

дебитне услуге, услуге наплате, услуге издавања 

готовог новца и услуге приступа депонованим 

средствима; услуге верификације чекова; обрада 

финансијских трансакција директно (онлајн) преко 

компјутерске базе података и преко 

телекомуникација, као и на местима продаје; услуге 

обраде финансијских трансакција које врше 

власници картица преко АТМ машина; обезбеђивање 

увида у стање рачуна и у податке о уплатама и 

исплатама, власницима картица, преко АТМ машина; 

услуге финансијског поравнања и ауторизације у 

вези са обрадом финансијских платних трансакција; 

услуге путничког осигурања; издавање и откуп 
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путничких чекова и путничких ваучера; услуге 

провере платиоца; верификација финансијских 

информација; одржавање финансијских података; 

услуге плаћања на даљину; услуге обезбеђивања 

електронских новчаника са депонованим средствима, 

услуге електронског плаћања и услуге ауторизације 

и поравнања трансакција; обезбеђивање дебитних и 

кредитних услуга помоћу радио-фреквентних 

идентификационих уређаја (транспондера); 

обезбеђивање дебитних и кредитних услуга преко 

уређаја за комуникацију и телекомуникацију; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом, преко средстава 

мобилне телекомуникације, укључујући услуге 

плаћања преко бежичних уређај а; услуге обраде 

кредитних и дебитних трансакција путем 

телефонских или телекомуникационих линкова; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом које се пружају 

онлајн, преко мрежа или других електронских 

средстава коришћењем електронски 

дигитализованих информација; услуге берзе 

вредности, нарочито услуге сигурне размене 

вредности, укључујући и електронску готовину, 

преко компјутерске мреже којој се може приступити 

преко паметних картица; услуге плаћања рачуна које 

се пружају преко веб сајта; електронско банкарство 

путем глобалне компјутерске мреже, електронско 

мобилно банкарство, услуге електронског плаћања 

које подразумевају електронску обраду и пренос 

података о плаћању рачуна; услуге финансијског 

клиринга; услуге међубанкарског трансфера, 

нарочито директних електронских трансфера новца с 

банке на банку и обезбеђење информација о 

банковним рачунима телефоном; онлајн банкарство; 

финансијске услуге обезбеђене преко телефона и 

путем глобалне компјутерске мреже или интернета; 

финансијске услуге, нарочито обезбеђивање 

бесконтактних мобилних плаћања преко трговаца у 

малопродајним објектима, онлајн и у 

великопродајним објектима; финансијске услуге, 

нарочито обезбеђивање дигиталног новчаника на 

удаљеном серверу (клауду) који чува информације о 

рачуну корисника за приступ купонима, ваучерима, 

шифрама ваучера и рабатима у малопродајама и за 

добијање награда за лојалност или новчаних награда 

које се могу депоновати на њихове рачуне системом 

за повраћај готовог новца; услуге у вези са 

непокретном имовином; процена непокретности; 

управљање инвестицијама у области непокретности; 

услуге инвестирања у непокретности; услуге 

осигурања непокретности; осигурање за власнике 

имовине; услуге осигурања у вези са имовином; 

финансирање непокретности; услуге посредовања у 

вези са непокретностима; оцена непокретности; 

услуге агенција за непокретности; евалуација 

непокретности; администрација у вези са 

непокретностима; администрација финансијских 

послова у вези са непокретностима; обезбеђивање 

зајмова за непокретности; услуге финансирања у 

вези са изградњом непокретности; услуге 

финансијског посредовања у вези са 

непокретностима; финансијске услуге у вези са 

непокретном имовином и објектима; финансијске 

услуге за куповину непокретности; обезбеђивање 

уговора о зајму осигураних хипотеком; уређивање 

сувласништва над непокретностима; обезбеђивање 

финансирања куповине непокретности; пружање 

помоћи при стицању непокретности и коришћењу 

непокретности; услуге капиталног инвестирања у 

непокретности; услуге инвестирања у комерцијално 

власништво; финанцијске услуге у вези са стицањем 

непокретности; финансијске услуге у вези за 

продајом имовине; финансијска процена 

непокретности у слободном власништву; 

финансијска процена непокретности под закупом; 

организовање давања у закуп непокретности; 

организовање давања на коришћење непокретности; 

давање имовине у закуп; давање у закуп 

непокретности; давање у закуп слободне имовине; 

услуге управљања поседом у вези са трансакцијама 

које се односе на непокретности; процењивање 

имовине; управљање портфолиом имовине; 

управљање имовином; саветодавне услуге у вези са 

власништвом над непокретностима; саветодавне 

услуге у вези са проценом непокретности; 

саветодавне услуге у вези са непокретностима које 

припадају корпорацијама; услуге пружања 

компјутеризованих података у вези са 

непокретностима; консултанске услуге у вези са 

непокретном имовином; обезбеђивање информација 

у вези са непокретностима; обезбеђивање 

информација у вези са тржиштем имовине; услуге 

истраживања у вези са стицањем непокретности; 

услуге истраживања у вези са селекцијом 

непокретности; финансирање хипотеке и 

секјуритизација имовине; консултантске услуге у 

вези са опцијама плаћања, банкарством, кредитним 

картицама, дебитним картицама и платним карти 

цама; услуге давања информација, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на све 

претходно поменуте услуге.  

Кл. 38:  телекомуникације; услуге мобилне 

телекомуникације; телекомуникацијске услуге које 

се темеље, на Интернету; услуге преноса података; 

електрични пренос података путем глобалне мреже 

за обраду података на даљину, укључујући путем 

интернета; услуге преноса, давања или приказивања 

информација из базе података похрањених у 

компјутеру или путем Интернета у области 

финансијских услуга; пренос података коришћењем 

услуге електронске обраде слике путем мобилне 
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телефонске везе; услуге електронске поште, услуге 

слања и примања порука; услуге емитовања путем 

телевизије, радија и интернета; обезбеђивање 

приступа, за више корисника, заштићеној 

компјутерској информационој мрежи за пренос и 

ширење низа информација у области финансијских 

услуга; услуге у вези са претплатним картицама за 

позивање телефоном; услуге давања информација, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

све претходно поменуте услуге.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; 'пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; превођење 

података или докумената са физичких на 

електронске носиоце података; консултантске услуге 

у вези са компјутерским хардвером и софтвером; 

компјутерско програмирање; услуге подршке и 

консултантске услуге за управљање компјутерским 

системима, базама података и апликацијама; 

обезбеђивање привремене употребе софтвера и 

апликација који се не могу преузети за управљање, 

лоцирање, активацију и укидање овлашћења за 

проверу веродостојности и дигиталних овлашћења 

уређаја за комуникацију на бази блиског поља 

(НФЦ); пројектовање, развој, одржавање и 

ажурирање компјутерског хардвера и софтверских 

апликација за мобилне дигиталне уређаје; 

пројектовање, развој, одржавање и ажурирање 

компјутерских програма и софтверских апликација 

који се могу преузети за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје који корисницима омогућавају да 

приступе купонима, ваучерима, шифрама за ваучере, 

рабатима, информацијама о поређењу цена, 

критикама производа, линковима ка малопродајним 

интернет сајтовима других и информацијама о 

попустима; пројектовање, развој,одржавање и 

ажурирање компјутерских програма и софтверских 

апликација који се могу преузети који корисницима 

омогућавају да приступе промотивним продајним 

понудама и добију новчане награде које се могу 

депоновати на њихове рачуне путем система за 

повраћај готовог новца; услуге провајдера 

софтверских апликација (АСП) који се одликује 

софтвером за пријем, пренос и приказивање ваучера, 

купона, шифара за ваучере, посебних понуда, 

критика и информација о производима, информација 

о поређењу цена, линкова ка интернет сајтовима, као 

и за пријем и пренос података за куповину роба и 

услуга; услуге провајдер сервисних апликација које 

се одликују софтвером за пружање информација 

потрошачима о попустима, ваучерима и посебним 

понудама за робу и услуге других; услуге провајдера 

сервисних апликација које се односе на софтвер за 

друштвене мреже; услуге графичког дизајна за 

коомпајлирање веб страна на интернету; 

обезбеђивање информације које се односе на 

компјутерски хардвер или софтвер, а које се 

обезбеђују онлајн са глобалне компјутерске мреже 

или интернета; креирање и одржавање веб-сајтова; 

хостинг веб сајтова других; креирање веб страница; 

пројектовање, израда и хостинг веб страница 

трговаца; пројектовање, израда и хостинг веб 

страница за плаћање рачуна; услуге у вези са 

рачунарима и Интернетом, нарочито, пружање 

онлајн електронских база података путем глобалне 

компјутерске мреже у области провере и потврде 

идентитета; енкрипција и декрипција финансијских 

информација; услуге провере веродостојности 

дигиталног потписа за потребе провере 

веродостојности других, нарочито енкрипција 

података и интегритет података; обезбеђивање, за 

потребе других, енкриптованих и дигитално 

потписаних и аутентификованих података за 

употребу при издавању и валидацији дигиталних 

исправа у области провере веродостојности 

докумената; провера дигиталних исправа, провера 

веродостојности, издавање, дистрибуција и 

управљање дигиталним исправама; техничке 

консултантске услуге у области компјутерског 

програмирања, финансијских компјутерских мрежа, 

обраде података, сигурних комуникацијских канала, 

енкрипција и декрипција података и безбедности 

локалних мрежа; ширење информација путем 

глобалне компјутерске мреже у области 

компјутерског софтвера, компјутерског хардвера, 

финансијских компјутерских мрежа и локалних 

мрежа; услуге обраде података и. провере података; 

услуге чувања и поновног приказивања података; 

услуге похрањивања података и информација о 

профилима корисника; изнајмљивање времена 

приступа рачунарској бази података; пружање 

информација, саветодавних услуга и консултантских 

услуга које се односе на све горепоменуте услуге.   
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(531) 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 

29.01.02  

(591) црвена, жута, црна.  

(511) Кл. 9:  aпарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 

магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем или жетоном; регистар касе, рачунске 

машине, опрема за обраду података, рачунари; 

компјутерски софтвер и компјутерски програми 

(компјутерски софтвер за преузимање са 

сервера/снимљени компјутерски софтвер); програми 

за управљање компјутерима, снимљени; 

компјутерски хардвер и софтвер (снимљен или за 

преузимање) за омогућавање и администрирање 

плаћања, банкарства, кредитних картица, дебитних 

картица, платних картица, АТМ машина, вредносних 

картица, електронског преноса средстава, 

електронских плаћања, електронске обраде и преноса 

података о плаћању рачуна, готовинских исплата, 

услуга провере веродостојности трансакција, 

усмеравања, услуге ауторизације и намирења, 

детекције и контроле превара, услуга опоравка од 

поремећеног деловања и услуге енкрипције; 

телекомуникациони и електрични апарати и 

инструменти, нарочито, апарати за регистровање, 

пренос и репродуковање података укључујући звук и 

слике; рачуноводствене машине; апарати за праћење, 

управљање и анализу финансијских рачуна преко 

глобалне компјутерске мреже; компјутерски хардвер 

и софтвер, нарочито за развој, одржавање и употребу 

локалних компјутерских мрежа и компјутерских 

мрежа широког опсега; системи за читање 

меморијских картица и системи за читање података у 

меморији, нарочито меморију интегрисаних кола и 

меморију банкарских картица; електронске 

публикације које се могу преузети; апарати за 

штампање укључујући апарате за системе за обраду 

података и системе за финансијске трансакције; 

кодери и декодери; модеми; компјутерски хардвер и 

софтвер за омогућавање новчаних трансакција 

електронским путем преко бежичних мрежа, 

глобалних компјутерских мрежа и(ли) уређаја за 

мобилне комуникације; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипцију, кључеви за енкрипцију, 

дигиталне исправе, дигитални потписи, софтвер за 

обезбеђивање чувања података и проналажење 

података и пренос поверљивих информација о 

корисницима које се користе од стране појединаца, 

банкарских и финансијских институција; 

компјутерски хардвер и софтвер који олакшава 

идентификацију и проверу веродостојности уређаја 

за комуникацију путем блиског поља (НФЦ) и 

уређаја који се темеље на идентификацији 

радиофреквенција (РФИД); компјутерски софтвер и 

хардвер који подразумева дигитални новчаник који 

чува податке о рачуну корисника за приступ 

купонима, ваучерима, шифрама за ваучере и попусте 

у малопродајама и за добијање награда за лојалност 

или новчаних награда које могу да се доделе 

њиховим рачунима; компјутерски програми и 

софтверске апликације за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје, које се могу преузети, које 

подразумевају дигитални новчаник, а које 

омогућавају корисницима приступ информацијама о 

поређењу цена, критикама производа, линковима ка 

интернет сајтовима малопродаја и информацијама о 

попустима; софтверска апликација за употребу у 

вези са терминалима за бесконтактно плаћање 

намењеним да трговцима омогуће да прихватају 

бесконтактне трансакције моби1не трговине, 

бесконтактно представљање података о лојалности и 

бесконтактно искоришћење купона, рабата, попуста, 

ваучера и посебних понуда; софтверска апликација 

која омогућава трговцима да доставе купоне, рабате, 

попусте, ваучере и посебне понуде директно на 

уређаје за мобилну телекомуникацију корисника 

путем бесконтактних РФИД и НФЦ комуникација; 

софтверска апликација која омогућава трговцима да 

поставе паметне постере у малопродајним и 

великопродајним објектима које потрошачи могу да 

додирну својим уређајима за мобилне 

телекомуникације како би приступили купонима, 

рабатима, попустима, ваучерима и посебним 

понудама које се достављају путем бесконтактних 

РФИД и НФЦ комуникација; чипови за интегрисана 

кола за употребу у мобилним телефонима и НФЦ и 

РФИД уређајима; магнетне кодиране картице и 

картице које садрже чип са интегрисаним колом 

("паметне картице"); безбедносне кодиране картице; 

картице кодиране безбедносним функцијама за 

намене провере веродостојности; картице кодиране 

безбедносним функцијама за намене провере 

идентитета; картице са импрегнираним холограмом 

(кодиране); потрошачке картице, банковне картице, 

кредитне картице, дебитне картице, картице са 

чипом, вредносне картице, картице носачи 

електронских података, платне картице и кодиране 

платне картице; банковне картице, нарочито 

магнетне кодиране банковне картице и банковне 

картице које користе магнетну меморију и меморију 

са интегрисаним колом; читачи платних картица; 

читачи магнетних кодираних картица, читачи 

картица које носе електронске податке, јединице за 

електронску енкрипцију, компјутерски хардвер, 
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компјутерски терминали, компјутерски софтвер за 

употребу у финансијским услугама, банкарству и 

индустрији телекомуникација; компјутерски софтвер 

пројектован да омогући "паметним картицама" 

интеракцију са терминалима и читачима; 

компјутерски чипови уграђени у телефоне и друге 

комуникационе уређаје; телекомуникациона опрема; 

терминали купопродајних трансакција и 

компјутерски софтвер за преношење, приказивање и 

чување трансакција, идентификацију и пружање 

финансијских информација за употребу у 

финансијским службама, банкарској и 

телекомуникационој индустрији; радио-фреквентни 

идентификациони уређаји (транспондери); 

електронски апарати за проверавање и потврђивање 

аутентичности потрошачких картица, банковних 

картица, кредитних картица, дебитних картица и 

платних картица; машине за издавање готовог новца; 

компјутерски периферни уређаји и електронски 

производи, нарочито рачунске машине, електронски 

организери, електронске бележнице, џепни планери, 

мобилни телефони, слушалице за мобилне телефоне, 

таблет рачунари, дигитални читачи и лични 

дигитални помоћници (ПДА) и аларми; подлоге за 

мишеве; апарати за гашење пожара; делови и додаци 

за сву претходно наведену робу.  

Кл. 35:  oглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге 

пословног саветовања; пословне истраге; услуге 

агенција за пружање комерцијалних информација; 

презентација робе у медијима за комуникацију за 

потребе малопродаје; услуге поређења цена; 

организација изложби у комерцијалне сврхе или 

сврхе оглашавања; услуге маркетиншког саветовања; 

услуге истраживања тржишта; праћење, 

анализирање, предвиђање и извештавање о куповном 

понашању власника картица; промоција продаје робе 

и услуга других путем награђивања и подстицаја 

генерисаних у вези с коришћењем кредитних, 

дебитних и платних картица; пословна 

администрација програма лојалности и програма 

награђивања; услуге пружања помоћи код 

комерцијалног, индустријског и пословног 

управљања; пословне процене; саветодавне услуге у 

вези са пословним управљањем; маркетиншке 

студије; пружање статистичких података 

(пословних); припрема стања рачуна; 

књиговодствене услуге; пословна истраживања; 

односи с јавношћу; објављивање рекламних 

текстова; издавање рекламних летака; услуге 

малопродаје које се пружају путем мобилних 

телекомуникација у вези са обезбеђивањем 

кредитних картица и дебитних картица; услуге 

малопродаје које се пружају онлајн, преко мреже или 

преко других електронских средстава коришћењем 

електронских дигитализованих података повезаних 

са обезбеђивањем кредитних картица и дебитних 

картица; управљање компјутерским базама података; 

промовисање концерата и културних догађаја 

других, организација изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге оглашавања у вези са 

превозом, путовањем, хотелима, смештајем, храном 

и оброцима, спортом, забавом и разгледањем; 

пружање информација у вези са куповином 

производа и услуга он-лине путем Интернета и 

других компјутерских мрежа; управљање 

финансијском документацијом; услуге давања 

информација, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на све претходно поменуте услуге.  

Кл. 36:  oсигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге финансијског консалтинга; 

пружање финансијских информација; услуге 

финансијског спонзорства; финансијске услуге, 

нарочито банкарске услуге, услуге кредитних 

картица, услуге дебитних картица, услуге 

потрошачких картица, услуге претплатничких 

картица које се пружају путем вредносних картица, 

електронске кредитне и дебитне трансакције, услуге 

издавања и наплате рачуна, издавање готовине, 

верификација чекова, уновчавање чекова, услуге 

приступа депозиту и услуге АТМ машина, услуге 

ауторизације и поравнања трансакција, измирење 

трансакција, управљање готовим новцем, поравнање 

консолидованих средстава, обрада (спровођење) 

консолидованих спорова, пружање финансијских 

информација које се односе на услуге похрањивања 

података и информација о профи1у клијената, и 

односно повезивање, преусмеравање, услуге 

поравнања/измирења, и кретања средстава у области 

платних картица, услуге обраде електронског 

плаћања, услуге аутентификације и верификације 

платних трансакција, услуге замене валуте, 

нарочито, сигурне електронске трансакције готовим 

новцем и електронски пренос готовог новца путем 

јавне компјутерске мреже у циљу олакшања 

електронске трговине; пружање финансијских 

информација, нарочито података и извештаја о 

кредитним и дебитним картицама, услуге 

електронског преноса средстава и замене валуте, 

услуге финансијске процене и услуге управљања 

ризиком за друге у области потрошачких кредита; 

ширење финансијских информација путем глобалне 

компјутерске мреже, пружање финансијских 

информација путем компјутера преко сигурне 

информационе компјутерске мреже и саветодавне 

услуге у вези са свим горе наведеним услугама; 

пружање финансијских услуга за подршку 

малопродаји путем средстава мобилне 

телекомуникације, нарочито, услуге плаћања путем 

бежичних уређаја; пружање финансијских услуга за 

подршку малопродаји које се пружају онлајн, путем 
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електронских мрежа; услуге финансијске анализе и 

консултације; банкарске и кредитне услуге; 

банкарске услуге, услуге плаћања, кредитне услуге, 

дебитне услуге, услуге наплате, услуге издавања 

готовог новца и услуге приступа депонованим 

средствима; услуге верификације чекова; обрада 

финансијских трансакција директно (онлајн) преко 

компјутерске базе података и преко 

телекомуникација, као и на местима продаје; услуге 

обраде финансијских трансакција које врше 

власници картица преко АТМ машина; обезбеђивање 

увида у стање рачуна и у податке о уплатама и 

исплатама, власницима картица, преко АТМ машина; 

услуге финансијског поравнања и ауторизације у 

вези са обрадом финансијских платних трансакција; 

услуге путничког осигурања; издавање и откуп 

путничких чекова и путничких ваучера; услуге 

провере платиоца; верификација финансијских 

информација; одржавање финансијских података; 

услуге плаћања на даљину; услуге обезбеђивања 

електронских новчаника са депонованим средствима, 

услуге електронског плаћања и услуге ауторизације 

и поравнања трансакција; обезбеђивање дебитних и 

кредитних услуга помоћу радио-фреквентних 

идентификационих уређаја (транспондера); 

обезбеђивање дебитних и кредитних услуга преко 

уређаја за комуникацију и телекомуникацију; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом, преко средстава 

мобилне телекомуникације, укључујући услуге 

плаћања преко бежичних уређај а; услуге обраде 

кредитних и дебитних трансакција путем 

телефонских или телекомуникационих линкова; 

обезбеђивање финансијских услуга за подршку 

услугама у вези са малопродајом које се пружају 

онлајн, преко мрежа или других електронских 

средстава коришћењем електронски 

дигитализованих информација; услуге берзе 

вредности, нарочито услуге сигурне размене 

вредности, укључујући и електронску готовину, 

преко компјутерске мреже којој се може приступити 

преко паметних картица; услуге плаћања рачуна које 

се пружају преко веб сајта; електронско банкарство 

путем глобалне компјутерске мреже, електронско 

мобилно банкарство, услуге електронског плаћања 

које подразумевају електронску обраду и пренос 

података о плаћању рачуна; услуге финансијског 

клиринга; услуге међубанкарског трансфера, 

нарочито директних електронских трансфера новца с 

банке на банку и обезбеђење информација о 

банковним рачунима телефоном; онлајн банкарство; 

финансијске услуге обезбеђене преко телефона и 

путем глобалне компјутерске мреже или интернета; 

финансијске услуге, нарочито обезбеђивање 

бесконтактних мобилних плаћања преко трговаца у 

малопродајним објектима, онлајн и у 

великопродајним објектима; финансијске услуге, 

нарочито обезбеђивање дигиталног новчаника на 

удаљеном серверу (клауду) који чува информације о 

рачуну корисника за приступ купонима, ваучерима, 

шифрама ваучера и рабатима у малопродајама и за 

добијање награда за лојалност или новчаних награда 

које се могу депоновати на њихове рачуне системом 

за повраћај готовог новца; услуге у вези са 

непокретном имовином; процена непокретности; 

управљање инвестицијама у области непокретности; 

услуге инвестирања у непокретности; услуге 

осигурања непокретности; осигурање за власнике 

имовине; услуге осигурања у вези са имовином; 

финансирање непокретности; услуге посредовања у 

вези са непокретностима; оцена непокретности; 

услуге агенција за непокретности; евалуација 

непокретности; администрација у вези са 

непокретностима; администрација финансијских 

послова у вези са непокретностима; обезбеђивање 

зајмова за непокретности; услуге финансирања у 

вези са изградњом непокретности; услуге 

финансијског посредовања у вези са 

непокретностима; финансијске услуге у вези са 

непокретном имовином и објектима; финансијске 

услуге за куповину непокретности; обезбеђивање 

уговора о зајму осигураних хипотеком; уређивање 

сувласништва над непокретностима; обезбеђивање 

финансирања куповине непокретности; пружање 

помоћи при стицању непокретности и коришћењу 

непокретности; услуге капиталног инвестирања у 

непокретности; услуге инвестирања у комерцијално 

власништво; финанцијске услуге у вези са стицањем 

непокретности; финансијске услуге у вези за 

продајом имовине; финансијска процена 

непокретности у слободном власништву; 

финансијска процена непокретности под закупом; 

организовање давања у закуп непокретности; 

организовање давања на коришћење непокретности; 

давање имовине у закуп; давање у закуп 

непокретности; давање у закуп слободне имовине; 

услуге управљања поседом у вези са трансакцијама 

које се односе на непокретности; процењивање 

имовине; управљање портфолиом имовине; 

управљање имовином; саветодавне услуге у вези са 

власништвом над непокретностима; саветодавне 

услуге у вези са проценом непокретности; 

саветодавне услуге у вези са непокретностима које 

припадају корпорацијама; услуге пружања 

компјутеризованих података у вези са 

непокретностима; консултанске услуге у вези са 

непокретном имовином; обезбеђивање информација 

у вези са непокретностима; обезбеђивање 

информација у вези са тржиштем имовине; услуге 

истраживања у вези са стицањем непокретности; 

услуге истраживања у вези са селекцијом 

непокретности; финансирање хипотеке и 
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секјуритизација имовине; консултантске услуге у 

вези са опцијама плаћања, банкарством, кредитним 

картицама, дебитним картицама и платним карти 

цама; услуге давања информација, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на све 

претходно поменуте услуге.  

Кл. 38:  телекомуникације; услуге мобилне 

телекомуникације; телекомуникацијске услуге које 

се темеље, на Интернету; услуге преноса података; 

електрични пренос података путем глобалне мреже 

за обраду података на даљину, укључујући путем 

интернета; услуге преноса, давања или приказивања 

информација из базе података похрањених у 

компјутеру или путем Интернета у области 

финансијских услуга; пренос података коришћењем 

услуге електронске обраде слике путем мобилне 

телефонске везе; услуге електронске поште, услуге 

слања и примања порука; услуге емитовања путем 

телевизије, радија и интернета; обезбеђивање 

приступа, за више корисника, заштићеној 

компјутерској информационој мрежи за пренос и 

ширење низа информација у области финансијских 

услуга; услуге у вези са претплатним картицама за 

позивање телефоном; услуге давања информација, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

све претходно поменуте услуге.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; 'пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; превођење 

података или докумената са физичких на електронске 

носиоце података; консултантске услуге у вези са 

компјутерским хардвером и софтвером; компјутерско 

програмирање; услуге подршке и консултантске услуге 

за управљање компјутерским системима, базама 

података и апликацијама; обезбеђивање привремене 

употребе софтвера и апликација који се не могу 

преузети за управљање, лоцирање, активацију и 

укидање овлашћења за проверу веродостојности и 

дигиталних овлашћења уређаја за комуникацију на бази 

блиског поља (НФЦ); пројектовање, развој, одржавање 

и ажурирање компјутерског хардвера и софтверских 

апликација за мобилне дигиталне уређаје; 

пројектовање, развој, одржавање и ажурирање 

компјутерских програма и софтверских апликација који 

се могу преузети за мобилне телефоне и друге 

дигиталне уређаје који корисницима омогућавају да 

приступе купонима, ваучерима, шифрама за ваучере, 

рабатима, информацијама о поређењу цена, критикама 

производа, линковима ка малопродајним интернет 

сајтовима других и информацијама о попустима; 

пројектовање, развој,одржавање и ажурирање 

компјутерских програма и софтверских апликација који 

се могу преузети који корисницима омогућавају да 

приступе промотивним продајним понудама и добију 

новчане награде које се могу депоновати на њихове 

рачуне путем система за повраћај готовог новца; услуге 

провајдера софтверских апликација (АСП) који се 

одликује софтвером за пријем, пренос и приказивање 

ваучера, купона, шифара за ваучере, посебних понуда, 

критика и информација о производима, информација о 

поређењу цена, линкова ка интернет сајтовима, као и за 

пријем и пренос података за куповину роба и услуга; 

услуге провајдер сервисних апликација које се одликују 

софтвером за пружање информација потрошачима о 

попустима, ваучерима и посебним понудама за робу и 

услуге других; услуге провајдера сервисних апликација 

које се односе на софтвер за друштвене мреже; услуге 

графичког дизајна за коомпајлирање веб страна на 

интернету; обезбеђивање информације које се односе 

на компјутерски хардвер или софтвер, а које се 

обезбеђују онлајн са глобалне компјутерске мреже или 

интернета; креирање и одржавање веб-сајтова; хостинг 

веб сајтова других; креирање веб страница; 

пројектовање, израда и хостинг веб страница трговаца; 

пројектовање, израда и хостинг веб страница за 

плаћање рачуна; услуге у вези са рачунарима и 

Интернетом, нарочито, пружање онлајн електронских 

база података путем глобалне компјутерске мреже у 

области провере и потврде идентитета; енкрипција и 

декрипција финансијских информација; услуге провере 

веродостојности дигиталног потписа за потребе 

провере веродостојности других, нарочито енкрипција 

података и интегритет података; обезбеђивање, за 

потребе других, енкриптованих и дигитално 

потписаних и аутентификованих података за употребу 

при издавању и валидацији дигиталних исправа у 

области провере веродостојности докумената; провера 

дигиталних исправа, провера веродостојности, 

издавање, дистрибуција и управљање дигиталним 

исправама; техничке консултантске услуге у области 

компјутерског програмирања, финансијских 

компјутерских мрежа, обраде података, сигурних 

комуникацијских канала, енкрипција и декрипција 

података и безбедности локалних мрежа; ширење 

информација путем глобалне компјутерске мреже у 

области компјутерског софтвера, компјутерског 

хардвера, финансијских компјутерских мрежа и 

локалних мрежа; услуге обраде података и. провере 

података; услуге чувања и поновног приказивања 

података; услуге похрањивања података и информација 

о профилима корисника; изнајмљивање времена 

приступа рачунарској бази података; пружање 

информација, саветодавних услуга и консултантских 

услуга које се односе на све горепоменуте услуге.   
 

(111) 74455 (181) 20.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1107 (220) 20.07.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) SKKR "MONTENEGRO" Rebronja Amela, 

Улица Рас 30, Нови Пазар, RS 
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(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда 

Карађорђа 100/Л, 18000 Ниш 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.22; 27.05.24; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) бела, љубичаста.  

(511) Кл. 23:  пређа и конац, за текстилну употребу.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 74456 (181) 17.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1595 (220) 17.10.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића 

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3, 

Београд 

(540) 

Napredujemo dobro čineći dobro 

(511) 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, пецива, кондиторски производи, сладоледи; 

мед, маслац, квасац, прашак за пециво; со, сенф; 

сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.   

Кл. 31:  зрневље, пољопривредни, хортикултурни и 

шумарски производи ; свеже воће и поврће; семена.   

Кл. 41:  организација забавних, спортских и 

културних активности, укључујући и у својству 

коорганизатора или спонзора.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 74457 (181) 17.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1596 (220) 17.10.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) MARBO PRODUCT d.o.o., Ђорђа Станојевића 

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3, 

Београд 

 

(540) 

Doing well by doing good 

(511) 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, пецива, кондиторски производи, сладоледи; 

мед, маслац, квасац, прашак за пециво; со, сенф; 

сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.   

Кл. 31:  зрневље, пољопривредни, хортикултурни и 

шумарски производи ; свеже воће и поврће; семена.  

Кл. 41:  организација забавних, спортских и 

културних активности, укључујући и у својству 

коорганизатора или спонзора.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 74458 (181) 29.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1310 (220) 29.08.2017. 

 (151) 14.03.2018. 

(732) Јовица Шојић, Војводе Блажете 16, Звездара-

Београд, RS 

(740) Алекса В. Анђелковић, Крунска 31,  

Врачар-Београд 

(540) 

Black George 

(511) Кл. 30: кафа. 

Кл. 33: вино, алкохолна пића, изузев пива. 
 

(111) 74459 (181) 04.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1342 (220) 04.09.2017. 

 (151) 15.03.2018. 

(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza ,  

New Brunswick, New Jersey, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

HYDRALUXE 

(511) Кл. 9:  контактна сочива.  
 

(111) 74460 (181) 04.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1341 (220) 04.09.2017. 

 (151) 15.03.2018. 

(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza , New 

Brunswick, New Jersey, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 
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(540) 

HYDRACLEAR 

(511) Кл. 9:  контактна сочива.  
 

(111) 74461 (181) 17.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1587 (220) 17.10.2017. 

 (151) 15.03.2018. 

(732) CORNELIANI S.P.A., VIA M.PANIZZA 5, 

46100, MANTOVA, IT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати, 

Карађорђева 65, 11000 Београд 

(540) 

Corneliani 

(511) Кл. 18:  кожа, животињска кожа и имитација 

коже; кожа, сирова или полупрерађена; молескин 

(имитација коже); актовке; кутије од животињске 

коже; кутије од коже; кутије од имитације коже; 

кутије за шешире од коже; кутије од вулканизованих 

влакана; кутије од коже или вештачке коже; торбе; 

торбе за алат од коже, празне; спортске торбе за 

теретану; ручне торбице; торбе које се носе преко 

рамена; спортске торбе; путне торбе; кожни ремени 

за ношење преко рамена; торбе за куповину; торбе за 

књиге; мали кофери; торбе за куповину са 

точкићима; пртљаг; пртљаг са точкићима; кофери; 

ручни пртљаг; сандуци (пртљаг); торбе за плажу; 

путнички ковчези; путне торбе за одећу; торбе за 

одећу; кофери за кратка путовања; путне торбе за 

кратка путовања; актен-ташне, торбе за документа; 

школске торбе; новчаници; џепни новчаници; женске 

ташне; футроле за кључеве од коже или необрађене 

коже или од имитације истих; кожне футроле за 

кредитне картице; футроле (етуи) за визиткарте; 

кутије за визит карте; кожне торбице за ношење на 

боковима; козметичке торбице, празне; футроле од 

коже или вештачке коже; футроле од коже за 

одлагање прибора за чишћење ципела; футроле за 

кравате; торбе за музичке партитуре; руксаци; одећа 

отпорна на метке; носиљке за бебе, торбе „кенгури“; 

кишобрани; сунцобрани; штапови за ходање; бичеви 

и седларска роба; прекривачи намештаја од коже; 

кожни додаци за намештај; кожне торбице за 

паковање; кожни каишеви; крзна; одећа за кућне 

љубимце; огрлице за животиње; запрежна опрема за 

животиње.  

Кл. 25:  одећа за мушкарце, жене и децу; доњи веш, 

гаће, килоте (доњи веш), једноделни трикои, пиџаме, 

собни огртачи, поткошуље, кошуље, мајице, кошуље 

кратких рукава, блузе, женски комбинезони, дресови 

(одећа), џемпери, плетена одећа, пуловери, плетени 

џемпери на копчање, џемпери без копчања, 

панталоне, дугачке панталоне, доњи делови 

тренерке, елегантне панталоне, фармерице, хеланке, 

шортсеви, мајице без рукава, прслуци, елегантни 

прслуци, јакне, сакои, јакне отпорне на ветар, зимске 

јакне, горњи делови тренерке, опрема за кишу, 

кабанице, водоотпорна одећа, виндјакне, спољна 

одећа, кратки капути, огртачи, капути, дугачки 

капути, радна одела, комбинезони, конфекцијска 

постава (делови одеће), габардени (одећа), сукње; 

одела, мушка одела, хаљине, свечане хаљине, 

свечана одела, одећа од коже, готова, конфекцијска 

одећа, крзно (одећа), комплети (одећа), одећа за 

гимнастику, дресови, спортске мајице, спортски 

доњи делови одеће, спортске панталоне, спортски 

капути, тренерке, одећа за плажу, бадемантили, 

одећа за пливање, одећа за купање, костими за 

маскембале, опрема за бебе (одећа), мушке кравате, 

кравате, лептир-машне, аскот кравате, мараме, 

велови (одећа), шалови, ешарпе за ношење, мараме 

за врат, џепне марамице, каишеви (одећа), појасеви 

за ношење новца (одећа), трегери (одећа), рукавице 

(одећа), покривала за главу, шешири, капе, беретке, 

траке за главу (одећа), визири, штитници од сунца 

(покривала за главу), бандана мараме, капе за 

купање, чарапе и плетена трикотажа, кратке чарапе, 

женске чарапе, женске најлонске чарапе, држачи 

чарапа, обућа, ципеле, папуче, чизме, полу-чизме, 

гимнастичке патике, обућа за плажу, сандале, 

сандале за купатило, папуче за купатило, јапанке 

(обућа).  

Кл. 35:  спајање, ради користи других, разних роба, 

како би се купцима омогућило да боље виде и купе 

ту робу из области модне одеће и додатака одећи, 

козметике и козметичких препарата, парфимерије, 

производа за негу тела и козметичку негу, накита, 

производа од коже, покривала за главу, одеће, обуће, 

оптичке робе; истраживање тржишта и анализа 

истраживања тржишта; франшизинг, наиме, услуге 

које пружа давалац франшизе у виду помоћи у 

управљању и развоју пословања комерцијалног 

предузећа; услуге малопродаје која се односи на 

козметику, парфеме, производе за бријање и после 

бријања, производе за негу тела и козметичку негу, 

дугмад за манжетне, шнале за кравате, огрлице, 

наруквице, сатове, торбе, актовке, женске ташне, 

џепне новчанике, руксаке, одећу, неформалну одећу, 

пословну одећу, обућу, кравате, лептир машне, 

каишеве, шешире, рукавице, мараме, шалове; 

организовање сајмова у рекламне и/или 

комерцијалне сврхе.  
 

(111) 74462 (181) 11.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1564 (220) 11.10.2017. 

 (151) 15.03.2018. 

(732) Ekaterina Botyanovskaya PR Botanika.rs, 

Маршала Бирјузова 53/37, Београд-Стари Град, RS 
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(540) 

 

(531) 05.13.08; 27.01.12; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.04  

(591) бела, плава  

(511) Кл. 31:  резано цвеће; сушено цвеће; цвеће, 

природно; аранжмани од природног цвећа; 

аранжмани од сушеног цвећа; букети сушеног цвећа; 

венци од природног цвећа; венци од сувог цвећа; 

природне биљке и цвеће; цвеће, за декорацију, 

осушено.  

Кл. 39:  испорука цвећа.  

Кл. 44:  аранжирање цвећа; израда венаца; 

консултантске услуге у вези са пејзажном 

архитектуром; консултантске услуге у вези са 

пољопривредом, хортикултуром и шумарством; 

консултантске услуге у вези са узгојем биљака; 

пејзажна архитектура; пружање информација путем 

интернета о пољопривредним, хортикултурним и 

шумарским услугама; садња дрвећа, хортикултура и 

услуге пејзажне архитектуре; услуге неге биљака; 

цвећарство.   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Истеком законског рока у периоду од 16.08.2017. 

до 15.09.2017 године: 

 

Жиг рег. бр. 11840 чији је носилац UNILEVER 

N.V., WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL, 

престао је да важи дана 21.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 15669 чији је носилац SmithKline 

Beecham Pharma GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 

9, 81675 Munich, DE, престао је да важи дана 

16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17315 чији је носилац WIZARD 

CO.,INC., 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, US, престао је да важи дана 17.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 17329 чији је носилац 

E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C., a Delaware Limited 

Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road, 

Princeton, New Jersey 08540, US, престао је да важи 

дана 17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17347 чији је носилац POLAROID 

CORPORATION, 1265 Main Street, Waltham, 

Massachusetts, 02451, US, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17348 чији је носилац POLAROID 

CORPORATION, 1265 Main Street, Waltham, 

Massachusetts, 02451, US, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17349 чији је носилац POLAROID 

CORPORATION, 1265 Main Street, Waltham, 

Massachusetts, 02451, US, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17351 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17372 чији је носилац ESTEE 

LAUDER COSMETICS LTD., 161 Commander 

Boulevard, Agincourt, Ontario, CA, престао је да важи 

дана 13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17407 чији је носилац 

IMPEXMETAL SPOLKA AKCYJNA, LUCKA 7/9, 

WARSAW, PL, престао је да важи дана 16.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 17412 чији је носилац E. I. du Pont 

de Nemours and Company, 1007 Market Street, 

Wilmington, DE 19898, US, престао је да важи дана 

16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22541 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Beograd, Batajnički put b.b., YU, 

престао је да важи дана 26.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22542 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., RS, престао је да важи дана 26.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22543 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., RS, престао је да важи дана 26.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22545 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova 

57, SI, престао је да важи дана 26.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22555 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova 

57, SI, престао је да важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22595 чији је носилац 

KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D., 

LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 30, SI, престао је да 

важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22607 чији је носилац ABU 

AKTIEBOLAG, S-290 70 SVANGSTA, SE, престао је 

да важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22611 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22619 чији је носилац 

Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да 

важи дана 06.09.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 22620 чији је носилац BRISTOL - 

MYERS SQUIBB COMPANY, 345 PARK AVENUE, 

NEW YORK, N.Y. 10154, US, престао је да важи дана 

06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22635 чији је носилац 

Framaceutsko-hemijska industrija "Zdravlje" 

akcionarsko društvo, Leskovac, Vlajkova 199, RS, 

престао је да важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22649 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30395 чији је носилац 

EUROPEAN FLEXIBILE INTERMEDIATE BULK 

CONTAINER ASSOCIATION, 60 CLAREMONT 

ROAD, SURBITON, SURREY, KT6 4RH 

ENGLESKA, GB, престао је да важи дана 26.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 30396 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30397 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, YU, престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30398 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, YU, престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30399 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, YU, престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30400 чији је носилац 

FARMACEUTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. 

Makedonija, MK, престао је да важи дана 02.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 30440 чији је носилац 

PIVOVARNA UNION D.D., LJUBLJANA, 

PIVOVARNIŠKA 2, SI, престао је да важи дана 

02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30443 чији је носилац BP PLC, 1 

ST JAMES'S SQUARE LONDON SW1Y 4PD, GB, 

престао је да важи дана 02.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30452 чији је носилац SIMOD - 

S.P.A., Via Verdi Giuseppe 14, SANT ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO (Padova), Italy, IT, престао је да 

важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30455 чији је носилац BP PLC, 1 

ST JAMES'S SQUARE LONDON SW1Y 4PD, GB, 

престао је да важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30457 чији је носилац Philip Morris 

Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH, 

престао је да важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30470 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB., YU, престао је да важи дана 16.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 40418 чији је носилац Društvo za 

konsalting i menadžment poslove DELTA M d.o.o. , 

Beograd, Milentija Popovića 7b, RS, престао је да важи 

дана 10.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42717 чији је носилац Iroko 

Cardio, LLC a Delaware limited liability company, Navy 

Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 400, 

Philadelphia, Pennsylvania 19112, US, престао је да 

важи дана 12.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42718 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 12.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42734 чији је носилац 

GENERALE BISCUIT, 6 Av Réaumur, 92140 Clamart, 

FR, престао је да важи дана 13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42735 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 

The Netherlands, NL, престао је да важи дана 

13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42744 чији је носилац KNJAZ 

MILOŠ, DP ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE 

VODE I PROIZVODNJU BEZALKOHOLNIH 

GAZIRANIH NAPITAKA, SA P.O., 

ARANĐELOVAC, JUŽNA INDUSTRIJSKA ZONA 

BB, YU, престао је да важи дана 04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42809 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 12.09.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 42821 чији је носилац BAYER 

AKTIENGESELLSCHAFT, D-51368 LEVERKUSEN, 

DE, престао је да важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42931 чији је носилац ALTIRIS, 

INC. (A UTAH CORPORATION), 588 WEST 400 

SOUTH, LINDON, UTAH 84042, US, престао је да 

важи дана 28.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43230 чији је носилац MARS, 

INCORPORATED, 6885 Elm Street, Virginia 22101-

3883, US, престао је да важи дана 21.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43336 чији је носилац OSI 

INDUSTRIES LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću, 1225 CORPORATE BOULEVARD, 

AURORA, ILLINOIS 60507, US, престао је да важи 

дана 04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43339 чији је носилац MERCK & 

CO., INC., ONE MERCK DRIVE, P.O. BOX 100, 

WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY, US, 

престао је да важи дана 12.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43340 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 12.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43507 чији је носилац ORLIK 

TOBACCO COMPANY A/S, TOBAKSVEJ 1, 5610 

ASSENS, DK, престао је да важи дана 21.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43746 чији је носилац 

SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., New Horizons 

Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB i 

SmithKline Beecham plc., 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8  9GS , GB, престао је да 

важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43760 чији је носилац SmithKline 

Beecham plc., 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8  9GS , GB, престао је да важи дана 

06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43761 чији је носилац 

SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., New Horizons 

Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB i 

SmithKline Beecham plc., 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8  9GS , GB, престао је да 

важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53348 чији је носилац 

NOVINSKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE 

EKONOMIST MEDIA GROUP D.O.O., Kondina 20, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 13.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53394 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge 

FLORIDA BEL d.o.o., Beograd, Francuska 56, RS, 

престао је да важи дана 08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 55436 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

01.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 55698 чији је носилац MP 

BIOMEDICALS SAS, Parc d Innovation, BP 50067, 

67402 Illkirch Cedex, FR, престао је да важи дана 

04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56220 чији је носилац BELUPO - 

Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 29.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56297 чији је носилац Checkpoint 

Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O.Box 188, Thorofare, 

NJ 08086, US, престао је да важи дана 18.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56300 чији је носилац Home Box 

Office, Inc.; Worldwide Pants Incorporated, 1100 

Avenue of The Americas, New York, New York 10036;  

1697 Broadway, New York, New York 10019, US, 

престао је да важи дана 21.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56334 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, promet i usluge u unutrašnjoj i  spoljnoj 

trgovini "BIOFARM" d.о.о., 11000 Beograd, Vladimira 

Popovića 32, RS, престао је да важи дана 31.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56335 чији је носилац 

DOO"EXOL" , 18 252 MEROŠINA, RS, престао је да 

важи дана 30.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56351 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 14.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56353 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 14.09.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 56355 чији је носилац PIONEER 

HI-BRED INTERNATIONAL, INC, 7100 NW 62nd 

Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, US, 

престао је да важи дана 13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56376 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "SPEKTAR DRINK", 

Sremska br. 4, Bijeljina, R. Srpska, BA, престао је да 

важи дана 18.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56379 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56380 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56381 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56382 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56383 чији је носилац SR 

"KOKTEL" PR Savić Jagoda, 15000 Šabac, Mite Cenić 

15, RS, престао је да важи дана 21.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56384 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56386 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Limited, Dansome Lane, Hull, HU8 

7DS, GB, престао је да важи дана 21.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56388 чији је носилац Preduzeće 

za medicinsko snabdevanje na veliko i malo, 

proizvodnju i spoljnu trgovinu "FARMALOGIST" 

D.O.O., 11000 Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 25-27, 

RS, престао је да важи дана 17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56390 чији је носилац FRUIT 

SHIPPERS LIMITED, 3rd Floor, Charlotte House, 

Charlotte Street, Nassau, BS, престао је да важи дана 

17.08.2017. године. 

Жиг рег. бр. 56417 чији је носилац 

"AMPHORA" d.o.o., 11000 Beograd, Dobračina 30, RS, 

престао је да важи дана 30.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56418 чији је носилац 

"AMPHORA" d.o.o., 11000 Beograd, Dobračina 30, RS, 

престао је да важи дана 30.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56419 чији је носилац UPRIGHT 

DEVELOPMENT LTD., TRADING AS BCC PACIFIC, 

430 D.B. Plaza, Discovery Bay, HK, престао је да важи 

дана 31.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56420 чији је носилац ESPRIT 

INTERNATIONAL, 1370 Broadway, 16th Floor, New 

York, New York 10018, US, престао је да важи дана 

05.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56423 чији је носилац Vladislav 

Bajac, 11000 Beograd, Cara Dušana 11a, RS, престао је 

да важи дана 23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56426 чији је носилац 

FILLIGENT LIMITED, 7th Floor, 69 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong, CN, престао је да важи дана 

18.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56427 чији је носилац 

FILLIGENT LIMITED,  7 th Floor, 69 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong, CN, престао је да важи дана 

18.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56430 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56434 чији је носилац 

MEDIAPRINT-SRBIJA d.o.o., 11000 Beograd, Mosorska 

14, RS, престао је да важи дана 18.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56447 чији је носилац Checkpoint 

Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O.Box 188, Thorofare, 

NJ 08086, US, престао је да важи дана 23.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56449 чији је носилац Popović 

Žarko, 11060 Beograd, Slanački put 111J, RS, престао 

је да важи дана 17.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56470 чији је носилац DIN 

"Fabrika duvana" AD Niš, 18000 Niš, Ulica 12. 

februara, br. 74, RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 56492 чији је носилац Novartis AG, 4002 

Basel, CH, престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56493 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o., Влајковићева 

бр. 6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56494 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o., Влајковићева 

бр. 6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56495 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o., Влајковићева 

бр.6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56496 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o., Влајковићева 

бр. 6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56497 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. , Влајковићева 

бр. 6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56498 чији је носилац Привредно 

друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o.  , Влајковићева 

бр. 6а, Београд, RS, престао је да важи дана 

15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56519 чији је носилац Deutsche 

Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

DE, престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56535 чији је носилац Deutsche 

Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

DE, престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56537 чији је носилац Zavod za 

zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih 

poslova, Durmitorska 9, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 14.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56542 чији је носилац Deutsche 

Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

DE, престао је да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56551 чији је носилац "KNUTH" 

D.O.O., 11272 Dobanovci, Beogradska 95, RS, престао 

је да важи дана 04.09.2017. године. 

Жиг рег. бр. 56558 чији је носилац ConvaTec 

Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 01.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56562 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 05.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56570 чији је носилац DOO 

"ZIPER", 21000 Novi Sad, Kanalska br. 11, RS, престао 

је да важи дана 04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56571 чији је носилац DOO 

"ZIPER", 21000 Novi Sad, Kanalska br. 11, RS, престао 

је да важи дана 04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56588 чији је носилац SMART 

GROUP DOO, BEOGRAD, 11000 Beograd, Nehruova 

51/15, RS, престао је да важи дана 24.08.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56589 чији је носилац OPPO 

MEDICAL INC., 1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, 

US, престао је да важи дана 28.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56591 чији је носилац Emil 

Stankov, Gorocvetna 25, Kjustendil 2500, BG, престао 

је да важи дана 23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56594 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

28.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56595 чији је носилац ERA Franchise 

Systems LLC, 175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US, 

престао је да важи дана 31.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56615 чији је носилац Preduzeće 

za pružanje geodetskih usluga GEOKRULJ d.o.o., 11000 

Beograd, Zahumska br. 26, RS, престао је да важи дана 

28.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56647 чији је носилац Beoton R 

d.o.o., 19210 Bor, Nikole Pašića 48, RS, престао је да 

важи дана 05.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56649 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", , Novi Kneževac, 

Svetozara Miletića 15, RS, престао је да важи дана 

01.09.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 56663 чији је носилац Jasmina 

Čevrljaković, Save Tekelije 5, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 15.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56684 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge "EXTRA IMPEX" d.o.o., 11070 

Novi Beograd, Jurija Gagarina 89, lokal 222, RS, 

престао је да важи дана 25.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56685 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge "C&H Europa" d.o.o., 11070 Novi 

Beograd, Jurija Gagarina 89, lokal 281, RS, престао је 

да важи дана 25.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56736 чији је носилац PIONEER 

HI-BRED INTERNATIONAL, INC, 7100 NW 62nd 

Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, US, 

престао је да важи дана 13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56741 чији је носилац DIN 

"FABRIKA DUVANA" A.D., 18000 Niš, 12. februara 

br. 74, RS, престао је да важи дана 07.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56801 чији је носилац Dakine, Inc. 

(Delaware corporation), 603 Portway Avenue, Hood 

River, Oregon 97031, US, престао је да важи дана 

08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56802 чији је носилац JF 

COMPANY, 2rd fl., 19 Apgujeong-ro 79-gil, Gangnam-

gu , Seoul 06011, KR, престао је да важи дана 

08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56803 чији је носилац 

"PREMIER" preduzeće za promet i usluge, društvo sa 

ograničenom odgovornošću, Inđija, Vojvode Stepe 2, 

RS, престао је да важи дана 08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56807 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Hr-48000 

Koprivnica, Ante Starčevića 32, HR, престао је да важи 

дана 08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56823 чији је носилац INFOSTUD 

3 D.О.О., 24000 Subotica, Aleja Maršala Tita 26/3-1, 

RS, престао је да важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56824 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56826 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56827 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56828 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56829 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56831 чији је носилац DOO ZA 

TRGOVINU "GALERIJA PODOVA", Bačka Palanka, 

Industrijska zona b.b., RS, престао је да важи дана 

23.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56893 чији је носилац POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1113 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 05.09.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56960 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA", d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56961 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

04.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56962 чији је носилац Beoton R 

d.o.o., 19210 Bor, Nikole Pašića 48, RS, престао је да 

важи дана 05.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56964 чији је носилац "ZORKA-

ALAS-KAMEN" d.o.o., Novi Sad, Jovana Đorđevića 2, 

RS, престао је да важи дана 13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56968 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i 

građevinskog materijala "ALAS HOLDING", Novi Sad, 

Jovana Đorđevića 2, RS, престао је да важи дана 

13.09.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 56969 чији је носилац "TRŽNICA" 

A.D., Banja Luka, Ivana F. Jukića br. 7, R. Srpska, BA, 

престао је да важи дана 18.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56970 чији је носилац 

Akcionarsko društvo "ALAS-RAKOVAC", Novi Sad, 

Jovana Đorđevića 2, RS, престао је да важи дана 

13.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56971 чији је носилац Agencija za 

usluge inteligentnoj privredi "INTELIGENTNA 

PRIVREDA", 11050 Beograd, Raljska 13, RS, престао 

је да важи дана 05.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57035 чији је носилац S.Z.R. 

ZMAJ, Prokuplje, Veljka Milankovića 10, RS, престао 

је да важи дана 12.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57073 чији је носилац "SMKR-

SAŠA" DOO, Đure Domonji 56, 22300 Stara Pazova, 

RS, престао је да важи дана 25.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57082 чији је носилац "MLIN 

PRODUKT" D.O.O., Preduzeće za proizvodnju, 

unutrašnju i spoljnu trgovinu, 11000 Beograd, Bulevar 

Kralja Aleksandra 516/a, RS, престао је да важи дана 

29.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57128 чији је носилац Veterinarski 

zavod "SUBOTICA" a.d. Subotica - proizvodnja hrane 

za životinje, hemofarmaceutiskih proizvoda, pesticida i 

sredstava za DDD, Subotica, Beogradski put 123, RS, 

престао је да важи дана 08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57129 чији је носилац Veterinarski 

zavod "SUBOTICA" a.d. Subotica - proizvodnja hrane 

za životinje, hemofarmaceutiskih proizvoda, pesticida i 

sredstava za DDD, Subotica, Beogradski put 123, RS, 

престао је да важи дана 08.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57196 чији је носилац 

VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO 

DRUŠTVO NOVI SAD, Novi Sad, Trg slobode 7, RS, 

престао је да важи дана 06.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57322 чији је носилац 

"PODRAVKA", Prehrambena industrija d.d., A. 

Starčevica 32, Koprivnica, HR, престао је да важи дана 

11.09.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57704 чији је носилац RTD doo, 

Milana Simina 16, 21000 Novi Sad, RS, престао је да 

важи дана 06.09.2017. године. 

Жиг рег. бр. 57920 чији је носилац JU - 

KRIJKOS d.о.о., Zrenjanin, Gimnazijska br.12, RS, 

престао је да важи дана 30.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58072 чији је носилац SPORT 

VISION d.o.o., Beograd, Milentija Popovića br. 9, RS, 

престао је да важи дана 24.08.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58073 чији је носилац SPORT 

VISION d.o.o., Beograd, Milentija Popovića br. 9, RS, 

престао је да важи дана 24.08.2017. године. 

 

Престао да важи због некоришћења 

 

Жиг рег. бр. 64765 чији је носилац Aleksandar 

Poznanić, Svetozara Markovića 14, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 26.09.2017. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 13401 

промењена је у ROLLS-ROYCE PLC., 62 Buckingham 

Gate, London SW1E 6AT, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 13402 

промењена је у ROLLS-ROYCE PLC., 62 Buckingham 

Gate, London SW1E 6AT, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21400 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22614 

промењена је у CB&I Technology Inc., 1515 Broad 

Street, Bloomfield, New Jersey, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22800 

промењена је у PRESTONE PRODUCTS 

CORPORATION, 69 Eagle Road, Danbury, Connecticut 

06810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22820 

промењена је у LUXOTTICA GROUP S.p.A., Piazzale 

Cadorna 3, 20123 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22898 

промењена је у DYNAPAC INTERNATIONAL 

AKTIEBOLAG, PO Box 504, SE-371 23 Karlskrona, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 28131 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31730 

промењена је у Hyster-Yale Group, Inc., 4000 N.E. 

Blue Lake Road, Fairview, Oregon 97024, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33964 

промењена је у ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., 

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana , SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34913 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37247 

промењена је у Williamson-Dickie Manufacturing 

Company, LLC, 319 LIPSCOMB, P.O.BOX 1779, 

FORTH WORTH, TEXAS, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37474 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38088 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40909 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40917 

промењена је у HEMOFARM  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 

Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41090 

промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKU 

SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT DOO, 

Батајнички друм 13. део бр. 7, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42077 

промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA 

EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT 

DOO, Батајнички друм 13. део бр. 7, 11000 Београд, 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43952 

промењена је у TGI Friday`s of Minnesota, Inc. 

(Minnesota corporation), 19111 North Dallas Parkway, 

Suite 165, Dallas, Texas 75287, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43953 

промењена је у TGI Friday's of Minnesota, Inc. 

(Minnesota corporation), 19111 North Dallas Parkway, 

Suite 165, Dallas, Texas 75287, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43954 

промењена је у TGI Friday's of Minnesota, Inc. 

(Minnesota corporation), 19111 North Dallas Parkway, 

Suite 165, Dallas, Texas 75287, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 43972 

промењена је у Encyclopaedia Britannica, Inc., 325 N. 

LaSalle Street, Suite 200, Chicago IL 60654, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44053 

промењена је у Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 

Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44391 

промењена је у Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44518 

промењена је у TAEWON NEEDLE LTD., 20, 

Geumgang-ro 62beon-gil, Dongnae-gu, Busan, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45246 

промењена је у JT International  S.A., 8 rue Kazem-

Radjavi, 1202 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46343 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46399 

промењена је у NEVA DOO, Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46402 

промењена је у NEVA DOO, Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46415 

промењена је у NEVA DOO, Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46416 

промењена је у NEVA DOO, Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46504 

промењена је у Maxell Holdings, Ltd., 1 Koizumi, 

Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, Kyoto, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46535 

промењена је у NEVA DOO, Obrtnička 37, Rakitje, 

10437 Bestovje, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47780 

промењена је у ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 

Place, Milwaukеe, Wisconsin, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49788 

промењена је у Rolls-Royce PLC., 62 Buckingham 

Gate, London SW1E 6AT, GB; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54887 

промењена је у SOJAPROTEIN AD, Индустријска 1, 

21220 Бечеј, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57227 

промењена је у Lidl Stiftung & Co.KG, Stiftsbergstraße 

1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57384 

промењена је у CJ CheilJedang Corporation, CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57385 

промењена је у ADM WILD Europe GmbH & Co. KG, 

Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57386 

промењена је у ADM WILD Europe GmbH & Co. KG, 

Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57387 

промењена је у LIDL STIFTUNG & CO. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57415 

промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA 

MENTA DOO PADEJ, Ван насеља бб, Падеј, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57416 

промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA 

MENTA DOO PADEJ, Ван насеља бб, Падеј, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57466 

промењена је у RAFFLES INTERNATIONAL 

LIMITED, 1 Wallich Street, #17-01 Guoco Tower, 

Singapore 078881, SG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57516 

промењена је у LIDL STIFTUNG & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57566 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57653 

промењена је у Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57758 

промењена је у CJ CheilJedang Corporation, CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 57812 

промењена је у Lidl Stiftung & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57917 

промењена је у LIDL STIFTUNG & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57950 

промењена је у Wm. WRIGLEY Jr. Company  , 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642    , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57986 

промењена је у Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 

West Blackhawk Street Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58037 

промењена је у LIDL STIFTUNG & Co. KG, 

Stitfsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58212 

промењена је у French Connection Limited, First Floor 

Centro One, 39 Plender Street, London, NW1 0DT, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58215 

промењена је у ROTAM LIMITED, Unit 6, 26/F, E-

Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, Chai Wan, HK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58251 

промењена је у ROTAM LIMITED, Unit 6, 26/F, E-

Trade Plaza, 24 Lee Chung Street,  Chai Wan, HK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58326 

промењена је у CASEN RECORDATI, S.L., Autovía 

de Logrono Km. 13,300, 50180 Utebo (Zaragoza), ES; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59230 

промењена је у ROTAM LIMITED, Unit 6, 26/F, E-

Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, Chai Wan, HK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59658 

промењена је у Prevredno društvo za proizvodnju 

čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd, 

Пожешка 65б, 11030 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60044 

промењена је у Privredno društvo za proizvodnju i 

promet pekarskih proizvoda "KLAS" d.o.o., Ђорђа 

Чутуковића 1, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60046 

промењена је у Privredno društvo za proizvodnju i 

promet pekarskih proizvoda "KLAS" d.o.o., Ђорђа 

Чутуковића 1, Београд, RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60113 

промењена је у УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА 

СРБИЈЕ, Волгина 15, 11000 Београд-Звездара, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60424 

промењена је у Amgen Inc. (Delaware corporation), 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 

91320-1799, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61091 

промењена је у CMS Legal Services EEIG, Neue 

Mainzer Strasse 2-4, 60311 Frankfurt am Main, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61305 

промењена је у CMS Legal Services EEIG, Neue 

Mainzer Strasse 2-4, 60311 Frankfurt am Main, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67960 

промењена је у French Connection Limited, First Floor 

Centro One, 39 Plender Street, London, NW1 0DT, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72247 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72500 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72501 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73340 

промењена је у ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ 

АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КРСТАШИЦА ИРИГ, 

Стевице Пузића 7, 22406 Ириг, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73976 

промењена је у AnkerInnovations Limited, Room 1318-

19, Hollywood Commercial Center, 610 Nathan Road, 

Mongkok, Kowloon, HK; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 17547 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 19225 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 
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За жиг бр. 19452 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 

 

За жиг бр. 20436 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 22207 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 22610 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 22845 извршен је пренос на 

WEATHERFORD ARTIFICIAL LIFT SYSTEMS, INC, 

3040 EAST SLAUSON AVENUE, CITY OF 

HUNTINGTON PARK, US; 

 

За жиг бр. 22949 извршен је пренос на Propex 

Operating Company LLC, 4019 Industry Drive, 

Chattanooga, TN 37416, US; 

 

За жиг бр. 23807 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 25361 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 

 

За жиг бр. 26532 извршен је пренос на ABG-

FRYE LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor,  New York 

New York 10018, US; 

 

За жиг бр. 29001 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 32716 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 32721 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 32853 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 34047 извршен је пренос на АSPEN 

GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

За жиг бр. 37247 извршен је пренос на W-D Apparel 

Company, LLC, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

За жиг бр. 37909 извршен је пренос на PFIZER INC., 

235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, United 

States of America, US; 

За жиг бр. 40191 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 

 

За жиг бр. 40399 извршен је пренос на АSPEN 

GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

За жиг бр. 40681 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 40982 извршен је пренос на Aspen 

Global Incorporated, GBS Plaza, Corner of La Salette 

and Royal Roads, Grand Baie, MU; 

 

За жиг бр. 43932 извршен је пренос на АSPEN 

GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

За жиг бр. 43952 извршен је пренос на TGI 

Friday`s Inc. (New York corporation), 19111 North 

Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43952 извршен је пренос на TGI 

Fridays Franchisor, LLC (Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43952 извршен је пренос на TGIF  

Funding, LLC(Delaware limited  liability company), 

19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 

75287, US; 

 

За жиг бр. 43952 извршен је пренос на TGIF 

SPV Guarantor, LLC(Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43953 извршен је пренос на TGIF 

SPV Guarantor, LLC(Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43953 извршен је пренос на TGIF  

Funding, LLC(Delaware limited  liability company), 

19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 

75287, US; 

 

За жиг бр. 43953 извршен је пренос на TGI 

Fridays Franchisor, LLC (Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43953 извршен је пренос на TGI 

Friday`s Inc. (New York corporation), 19111 North 

Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US; 
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За жиг бр. 43954 извршен је пренос на TGIF 

SPV Guarantor, LLC(Deleware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43954 извршен је пренос на TGI 

Friday`s Inc. (New York corporation), 19111 North 

Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 43954 извршен је пренос на TGIF  

Funding, LLC(Delaware limited  liability company), 

19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 

75287, US; 

 

За жиг бр. 43954 извршен је пренос на TGI 

Fridays Franchisor, LLC (Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 52236 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 

 

За жиг бр. 52406 извршен је пренос на 

"РАЦА“ ДОО ЗРЕЊАНИН,  Милентија Поповића 1, 

Зрењанин, RS; 

 

За жиг бр. 52426 извршен је пренос на 

"РАЦА“ ДОО ЗРЕЊАНИН,  Милентија Поповића 1, 

Зрењанин, RS; 

 

За жиг бр. 53562 извршен је пренос на PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street,  New York 10017-5755, 

United States of America, US; 

 

За жиг бр. 53623 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53624 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 54274 извршен је пренос на TGIF  

Funding, LLC(Delaware limited  liability company), 

19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 

75287, US; 

 

За жиг бр. 54274 извршен је пренос на TGI 

Friday`s Inc. (New York corporation), 19111 North 

Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 54274 извршен је пренос на TGIF 

SPV Guarantor, LLC(Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 54274 извршен је пренос на TGI 

Fridays Franchisor, LLC (Delaware limited  liability 

company), 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 

Dallas, TX 75287, US; 

 

За жиг бр. 54905 извршен је пренос на 

"РАЦА“ ДОО ЗРЕЊАНИН,  Милентија Поповића 1, 

Зрењанин, RS; 

 

За жиг бр. 55418 извршен је пренос на FUN 

Union Limited, Level 23, 50 Connaught, Road Central, 

Hong Kong, CN; 

 

За жиг бр. 56883 извршен је пренос на 

NOVINSKO IZDAVAČKO DUŠTVO COLOR MEDIA 

INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, Темеринска 

102, Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 56884 извршен је пренос на 

NOVINSKO IZDAVAČKO DUŠTVO COLOR MEDIA 

INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, Темеринска 

102, 21000 Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 57998 извршен је пренос на 

ДРАГИЦА МИТКОВИЋ ПР ЗАНАТСКА 

ТРГОВИНСКА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА И 

ПРУЖАЊЕ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА ЖАР 

МАНЦЕ  МАРКОВАЦ, Које Миленковића 5/1, 11325 

Марковац, RS; 

 

За жиг бр. 58150 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 58404 извршен је пренос на 

"РАЦА“ ДОО ЗРЕЊАНИН,  Милентија Поповића 1, 

Зрењанин, RS; 

 

За жиг бр. 58518 извршен је пренос на 

"РАЦА“ ДОО ЗРЕЊАНИН,  Милентија Поповића 1, 

Зрењанин, RS; 

 

За жиг бр. 59639 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 59653 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 
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За жиг бр. 59654 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 59655 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 59656 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 59657 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona I 

peciva Pionir doo, Пожешка 65б, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 59924 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 60044 извршен је пренос на 

Београдска пекарска индустрија доо, Ђорђа 

Чутуковића 1, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 60046 извршен је пренос на 

Београдска пекарска индустрија доо, Ђорђа 

Чутуковића 1, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 61815 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 61816 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 61853 извршен је пренос на Aspen 

Global Incorporated, GBS Plaza, Corner of La Salette 

and Royal Roads, Grand Baie, MU; 

 

За жиг бр. 62051 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62052 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62764 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62765 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62984 извршен је пренос на Таkeda  

Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, 

8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), CH; 

 

За жиг бр. 63026 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 64344 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 64583 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 64717 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65363 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65365 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 68251 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 68413 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 69223 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 
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За жиг бр. 69947 извршен је пренос на Еlanco US 

Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US; 

 

За жиг бр. 70563 извршен је пренос на 

Chempro d.o.o., Mилутина Миланковића 112/7, 11070 

Нови Бeoград, RS; 

 

За жиг бр. 70636 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70637 извршен је пренос на 

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70638 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70639 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70640 извршен је пренос на 

Prevredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i 

peciva PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 71214 извршен је пренос на 

BELCHIM CROP PROTECTION SRB DOO 

BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Владимира поповића 

6, Novi Beograd 11070, RS; 

 

За жиг бр. 72400 извршен је пренос на Giulio 

Fienga, Viale Giuseppe Mazzini 108, Pompei, Napoli, IT; 

 

За жиг бр. 72665 извршен је пренос на 

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE DOO BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 

19, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 73791 извршен је пренос на ЈGL 

d.o.o., Милосава Влајића бр.110, Београд-Сопот, RS; 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 73727 уписана је лиценца на 1. 

Привредно друштво "PRO-MENS" d.o.o. 2. Душица 

Милосављевић PR Центар за унапређење техника у 

учењу "PRO-MENS", Вожда Карађорђа 41, Ниш, RS; 

 

 

Упис ограничења списка робе и/ или услуга  

 

За жиг рег. број 13401 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 13402 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 30698 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 57406 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 57407 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 61735 уписано je 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  5/2018 – 8/2018  (15.02.2018 – 08.03.2018) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1288334 

(151) 05.01.2016 

(540) 

 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1348496 

(151) 10.02.2017 

(540) 

 

(732) NUOVA 

ACCADEMIA SRL 

(511) 41 

(111) 1355594 

(151) 31.10.2016 

(540) 

Schréder 

(732) SCHREDER 

(511) 09 11 37 42 

(111) 1377814 

(151) 28.12.2016 

(540) 

 

(732) HONDA MOTOR 

CO., LTD. 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

(111) 1388427 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) Shenzhen Asta 

Official Consumable Co., 

Ltd 

(511) 02 

(111) 1388461 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) Adolf Riedl GmbH 

& Co. KG 

(511) 18 24 25 

(111) 1388481 

(151) 20.12.2017 

(540) 

 

(732) CHINA EASTERN 

AIR HOLDING 

COMPANY 

(511) 39 

(111) 1388486 

(151) 11.10.2017 

(540) 

 

(732) BODEGAS CEPA 

21, S.A. 

(511) 33 

(111) 1388535 

(151) 27.10.2017 

(540) 

SCOOT & RIDE 

(732) Scoot & Ride 

GmbH 

(511) 09 12 28 

(111) 1388557 

(151) 21.08.2017 

(540) 

SERVIER 

(732) LES 

LABORATOIRES 

SERVIER 

(511) 01 03 05 07 09 10 

16 35 36 39 40 41 42 44 45 

(111) 1388563 

(151) 02.11.2017 

(540) 

UEFA NATIONS 

LEAGUE 

(732) Union des 

Associations 

Européennes de Football 

(UEFA) 

(511) 01 03 06 07 08 10 

11 15 18 20 21 24 26 27 

29 30 33 34 37 40 42 44 

45 

(111) 1388570 

(151) 10.11.2017 

(540) 

TISSOT T-WAVE 

(732) Tissot SA 

(511) 14 

(111) 1388579 

(151) 17.11.2017 

(540) 

 

(732) NatCom 

(511) 05 

(111) 1388597 

(151) 08.11.2017 

(540) 

 

(732) Jiangsu Yinjia 

Corporation Group Co., 

Ltd 

(511) 09 

(111) 1388656 

(151) 29.09.2017 
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(540) 

HUMANIC 

(732) Leder & Schuh 

Aktiengesellschaft 

(511) 18 25 

(111) 1388662 

(151) 06.12.2017 

(540) 

Onsys 

(732) Hettich Marketing- 

und Vertriebs GmbH & 

Co. KG 

(511) 06 20 

(111) 1388669 

(151) 03.08.2017 

(540) 

 

(732) I. & S. 

SKLAVENITIS S.A. 

(511) 35 43 

(111) 1388676 

(151) 25.09.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

EVERGAIN 

ADHESIVE CO., LTD. 

(511) 01 

(111) 1388677 

(151) 23.06.2017 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511) 09 

(111) 1388706 

(151) 28.11.2017 

(540) 

PREVANTIL 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511) 05 31 

(111) 1388709 

(151) 01.11.2017 

(540) 

 

(732) Crispin Rhodes 

Limited 

(511) 09 16 35 41 

(111) 1388714 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1388719 

(151) 12.12.2017 

(540) 

SeeColors 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1388753 

(151) 08.11.2017 

(540) 

MUNDICARE 

(732) Mundipharma AG 

(511) 03 05 10 

(111) 1388774 

(151) 14.07.2017 

(540) 

 

(732) LA FANTANA 

SRL 

(511) 29 30 35 39 

(111) 1388780 

(151) 20.06.2017 

(540) 

 

(732) DTEK DETAY 

TEKNOLOJİ VE 

OTOMOTİV SANAYİ 

TİCARET LTD ŞTİ 

(511) 07 09 12 35 

(111) 1388794 

(151) 14.11.2017 

(540) 

 

(732) "GRANOFF" 

Društvo sa ograničenom 

odgovornošću za 

proizvodnju, promet, 

trgovinu i usluge 

Sarajevo 

(511) 25 

(111) 1388795 

(151) 20.11.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

XINGDOU 

INTELLIGENT 

EQUIPMENT CO., LTD. 

(511) 07 

(111) 1388827 

(151) 13.12.2017 

(540) 

The Click Cap 

(732) Gregor Anton 

Piech 

(511) 06 17 

(111) 1388836 

(151) 23.10.2017 

(540) 

 

(732) 

AUBERT&DUVAL 

(511) 06 35 40 

(111) 1388837 

(151) 23.10.2017 

(540) 

 

(732) 

AUBERT&DUVAL 

(511) 06 35 40 

(111) 1388845 

(151) 19.10.2017 

(540) 

 

(732) COFRA Holding 

AG 

(511) 18 25 35 

(111) 1388848 

(151) 09.11.2017 

(540) 

EWOPHARMA 

(732) Ewopharma AG 

(511) 03 05 35 42 45 
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(111) 1388851 

(151) 17.11.2017 

(540) 

AKI 

(732) JT International SA 

(511) 34 

(111) 1388852 

(151) 17.11.2017 

(540) 

UME 

(732) JT International SA 

(511) 34 

(111) 1388879 

(151) 17.11.2017 

(540) 

VERTIGE 

(732) VERTIGE 

INTERNATIONAL 

(511) 31 44 

(111) 1388897 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Shanghai Octmami 

Network Co.,Ltd. 

(511) 25 

(111) 1388913 

(151) 15.05.2017 

(540) 

SmartTec 

(732) Triflex GmbH & 

Co. KG 

(511) 01 02 17 

(111) 1388914 

(151) 14.04.2017 

(540) 

 

(732) KOMATSU LTD. 

(511) 04 09 

(111) 1388915 

(151) 13.06.2017 

(540) 

RHIZOLIGAND 

(732) Aquatrols 

Corporation of America 

(511) 01 

(111) 1388927 

(151) 26.06.2017 

(540) 

PartRide 

(732) TEMOT 

International Autoparts 

GmbH 

(511) 01 03 04 07 09 11 

12 

(111) 1388935 

(151) 21.07.2017 

(540) 

 

(732) MS Motorservice 

International GmbH 

(511) 07 12 35 

(111) 1388939 

(151) 05.07.2017 

(540) 

 

(732) "HEALTHY 

FOODS and DRINKS" 

OOD 

(511) 05 30 32 

(111) 1388947 

(151) 07.08.2017 

(540) 

BAK 

(732) Baklan Ulas 

Baklan Özgür Baklan 

lnan 

(511) 29 30 32 33 35 

(111) 1388958 

(151) 31.07.2017 

(540) 

DXC 

(732) DXC Technology 

Company 

(511) 09 16 35 36 37 38 

41 42 44 45 

(111) 1389012 

(151) 10.10.2017 

(540) 

FARCOM 

(732) FARCOM A.E. 

(511) 03 

(111) 1389043 

(151) 09.11.2017 

(540) 

Fat Bill 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1389061 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Guangdong Xingfa 

Aluminium Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1389090 

(151) 12.12.2017 

(540) 

HOUSE 

TARGARYEN 

(732) Home Box Office, 

Inc. 

(511) 35 

(111) 1389091 

(151) 12.12.2017 

(540) 

HOUSE 

LANNISTER 

(732) Home Box Office, Inc. 

(511) 35 

(111) 1389093 

(151) 27.11.2017 

(540) 

planoplas 

(732) Wellness + Beauty 

Stutensee GmbH 

(511) 08 10 44 

(111) 1389094 

(151) 12.12.2017 

(540) 

 

(732) StriVectin 

Operating Company, Inc. 

(511) 03 

(111) 1389109 

(151) 13.12.2017 

(540) 

AHP 

(732) AHP Merkle 

GmbH 

(511) 07 12 

(111) 1389119 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) Climate Action 

Network Europe 

(511) 16 35 41 

(111) 1389126 

(151) 17.11.2017 

(540) 

LOGIC IT'S THAT 

SIMPLE 

(732) JT International SA 

(511) 09 34 

(111) 1389130 

(151) 29.11.2017 

(540) 

NOSTRA 
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(732) M. Eric 

CANTONA Mme. 

Rachida BRAKNI 

(511) 03 05 25 

(111) 1389132 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) OLENEX Sàrl 

(511) 04 29 

(111) 1389133 

(151) 11.01.2018 

(540) 

Olenex 

(732) OLENEX Sàrl 

(511) 04 29 

(111) 1389176 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389177 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389178 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389179 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389180 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389181 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Bionorica SE 

(511) 05 16 

(111) 1389259 

(151) 05.12.2017 

(540) 

Carré H 

(732) LA MONTRE 

HERMES S.A. 

(511) 14 

(111) 1389270 

(151) 20.11.2017 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511) 14 18 25 26 

(111) 1389271 

(151) 20.11.2017 

(540) 

EYELINERmed 

(732) Dr. THEISS 

Naturwaren GmbH 

(511) 03 05 

(111) 1389272 

(151) 14.12.2017 

(540) 

SAFLENTO 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1389278 

(151) 04.07.2017 

(540) 

pure dynamics 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 

(111) 1389309 

(151) 19.07.2017 

(540) 

 

(732) Evgeny 

Robertovich Serkin 

(511) 21 32 33 

(111) 1389364 

(151) 03.11.2017 

(540) 

EKO OPTIMUS 

(732) HELLENIC 

FUELS AND 

LUBRICANTS 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL S.A. 

also trading as EKO 

ABEE 

(511) 42 

(111) 1389376 

(151) 13.10.2017 

(540) 

 

(732) METER S.p.A. 

(511) 07 

(111) 1389391 

(151) 23.11.2017 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «Gazprom 

Gas-Engine Fuel» 

(511) 04 06 07 09 11 12 

14 16 18 20 21 24 25 28 

35 36 37 

(111) 1389424 

(151) 22.12.2017 

(540) 

MINE PRO 

(732) David and Lily 

Penn, Inc. 

(511) 12 

(111) 1389449 

(151) 02.01.2018 

(540) 

Repecalm 
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(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511) 03 05 

(111) 1389462 

(151) 10.05.2017 

(540) 

ISLA GRANDE 

(732) Corporación Cuba 

Ron, S.A. 

(511) 33 

(111) 1389463 

(151) 10.05.2017 

(540) 

 

(732) Corporación Cuba 

Ron, S.A. 

(511) 33 

(111) 1389479 

(151) 30.12.2016 

(540) 

 

(732) Juventus Football 

Club S.p.A. 

(511) 03 04 05 08 09 11 

12 14 15 16 18 20 21 24 

25 26 27 28 29 30 32 33 

34 35 36 38 39 41 43 44 

(111) 1389484 

(151) 21.07.2017 

(540) 

 

(732) MS Motorservice 

International GmbH 

(511) 07 12 35 

(111) 1389486 

(151) 28.07.2017 

(540) 

 

(732) OSMANLI 

KAHVECİSİ GIDA 

İÇECEK UNLU 

MAMÜLLER 

BAHARAT 

KURUYEMİŞ İNŞAAT 

TİCARET SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 30 43 

(111) 1389488 

(151) 30.06.2017 

(540) 

SMARTNET 

(732) Pirelli Tyre S.p.A. 

(511) 01 12 17 

(111) 1389491 

(151) 02.08.2017 

(540) 

DXC 

(732) DXC Technology 

Company 

(511) 09 16 35 36 37 38 

41 42 44 45 

(111) 1389501 

(151) 12.10.2017 

(540) 

 

(732) Simon Bidco 

Limited 

(511) 09 16 35 36 41 42 

45 

(111) 1389502 

(151) 12.10.2017 

(540) 

 

(732) Simon Bidco 

Limited 

(511) 09 16 35 36 41 42 

45 

(111) 1389545 

(151) 27.07.2017 

(540) 

My feelings 

(732) UAB "Atlantic 

Duty Free" 

(511) 29 30 32 33 

(111) 1389598 

(151) 16.10.2017 

(540) 

 

(732) VIER PFOTEN 

International - 

gemeinnützige 

Privatstiftung 

(511) 16 25 41 45 

(111) 1389609 

(151) 13.10.2017 

(540) 

edesma 

(732) EDESMA 

SOCIETE ANONYME 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL- FOOD 

PRODUCTION AND 

TRADING trading as 

EDESMA S.A. 

(511) 29 30 31 

(111) 1389623 

(151) 17.10.2017 

(540) 

 

(732) PENOPLEX SPb 

LTD 

(511) 17 19 

(111) 1389630 

(151) 26.10.2017 

(540) 

 

(732) Henkel Polska 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511) 01 19 

(111) 1389645 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Yichang HEC 

Changjiang 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511) 05 

(111) 1389646 

(151) 15.11.2017 

(540) 

MAC BAREN 

(732) Mac Baren 

Tobacco Company A/S 

(511) 34 35 

(111) 1389647 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1389665 

(151) 30.10.2017 
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(540) 

MORITO 

(732) MORITO CO., 

LTD. 

(511) 03 25 26 

(111) 1389669 

(151) 13.12.2017 

(540) 

HOUSE 

BARATHEON 

(732) Home Box Office, 

Inc. 

(511) 35 

(111) 1389683 

(151) 13.11.2017 

(540) 

 

(732) TOHATSU 

CORPORATION 

(511) 07 

(111) 1339643 

(151) 09.06.2016 

(540) 

 

(732) A1 Telekom 

Austria 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 10 16 28 35 36 

37 38 41 42 44 45 

(111) 1360653 

(151) 21.02.2017 

(540) 

MWARI 

(732) Riverston 

Enterprises Limited 

(511) 09 12 41 

(111) 1389717 

(151) 20.11.2017 

(540) 

 

(732) SHENZHEN KTC 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1389722 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Fujian Hope 

Culture Communication 

Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1389736 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1389753 

(151) 24.11.2017 

(540) 

 

(732) DP BEVERAGES 

(511) 30 32 

(111) 1389783 

(151) 19.10.2016 

(540) 

 

(732) Grupa Topex Sp. z 

o. o. Sp. k. 

(511) 07 08 09 

(111) 1389801 

(151) 15.09.2017 

(540) 

SIGNIFY 

(732) Karin Vanbaelen 

(511) 09 11 42 

(111) 1389818 

(151) 24.11.2017 

(540) 

Sweet Sun 

(732) Prehrambena 

industrija 

"VITAMINKA" AD 

Prilep 

(511) 30 

(111) 1389832 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Shenzhen Romoss 

Technology Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1389869 

(151) 15.12.2017 

(540) 

MAMA SHELTER 

(732) MAMA SHELTER 

(511) 43 

(111) 1389870 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511) 30 

(111) 1389882 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) Hankook Tire Co., 

Ltd. 

(511) 12 

(111) 1389902 

(151) 06.10.2017 

(540) 

 

(732) "Aeroplane" 

Closed Joint stock 

company 

(511) 09 16 25 28 29 30 

31 32 35 38 41 

(111) 1389903 

(151) 06.10.2017 

(540) 

 

(732) "Aeroplane" 

Closed Joint stock 

company 

(511) 09 16 25 28 29 30 

31 32 35 38 41 

(111) 1389904 

(151) 06.10.2017 

(540) 

 

(732) "Aeroplane" 

Closed Joint stock 

company 

(511) 09 16 25 28 29 30 

31 32 35 38 41 

(111) 1389906 

(151) 18.10.2017 
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(540) 

 

(732) Fullmer 

Investments Sp. z o.o. 

(511) 38 

(111) 1389915 

(151) 22.12.2017 

(540) 

ZONDUTRIZ 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1389916 

(151) 22.12.2017 

(540) 

TALPAQTO 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1389919 

(151) 20.11.2017 

(540) 

GIRELLA 

(732) BAULI S.P.A. 

(511) 30 

(111) 1389930 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 34 

(111) 1389935 

(151) 12.01.2018 

(540) 

VIVITY 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 10 

(111) 1389985 

(151) 04.12.2017 

(540) 

 

(732) VF 

INTERNATIONAL 

SAGL 

(511) 18 25 35 

(111) 1390021 

(151) 11.07.2017 

(540) 

 

(732) BORUSAN 

MANNESMANN BORU 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 01 06 09 17 

(111) 1390022 

(151) 03.08.2017 

(540) 

Cipria 

(732) Limited liability 

company "Omega Sky" 

(511) 35 

(111) 1390023 

(151) 29.08.2017 

(540) 

 

(732) MS Motorservice 

International GmbH 

(511) 07 12 35 

(111) 1390024 

(151) 22.09.2017 

(540) 

Torch 

(732) AD YİYECEK 

İÇECEK TİCARET 

SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 32 

(111) 1390027 

(151) 27.10.2017 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «DIAMED-

farma» 

(511) 05 10 44 

(111) 1390028 

(151) 27.10.2017 

(540) 

FANBATTLE 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"ARGO" 

(511) 41 

(111) 1390070 

(151) 14.12.2017 

(540) 

THE TARGE 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 33 

(111) 1390077 

(151) 17.01.2018 

(540) 

HYDRA PRIMER 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1390079 

(151) 18.01.2018 

(540) 

EasyAquatak 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 

(111) 1390080 

(151) 18.01.2018 

(540) 

AdvancedAquatak 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 

(111) 1390082 

(151) 27.11.2017 

(540) 

ma peau est belle en 

Skin'minute 

(732) DIFFULICE Sàrl 

(511) 03 

(111) 1390105 

(151) 21.08.2017 

(540) 

 

(732) CREAZIONI 

AVANT GARDE DI 

LUIGI MAGLIOCCA 

(511) 03 09 14 18 25 

(111) 1390124 

(151) 20.11.2017 

(540) 

BUONDi 

(732) BAULI S.p.A. 

(511) 30 

(111) 1390129 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) STAR FRUITS 

DIFFUSION 

(511) 31 

(111) 1390134 

(151) 28.12.2017 

(540) 

XOFLUZA 
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(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511) 05 

(111) 1390160 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) AQUASTRONG 

(SHANGHAI) 

INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD. 

(511) 07 

(111) 1390167 

(151) 21.07.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 07 09 11 42 

(111) 1390179 

(151) 05.09.2017 

(540) 

 

(732) "Bosnaexpres" d.d. 

Doboj Jug 

(511) 35 39 43 

(111) 1390183 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) SERHAT 

İTHALAT VE 

PAZARLAMA 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 12 14 20 

(111) 1390185 

(151) 23.11.2017 

(540) 

 

(732) ccms online GmbH 

(511) 35 

(111) 1390195 

(151) 30.10.2017 

(540) 

 

(732) MEDELTO d.o.o. 

(511) 03 

(111) 1390221 

(151) 24.07.2017 

(540) 

 

(732) HKS Forge, s. r. o. 

(511) 06 17 40 

(111) 1390241 

(151) 25.08.2017 

(540) 

Tencel 

(732) Lenzing AG 

(511) 16 20 27 35 

(111) 1390242 

(151) 07.08.2017 

(540) 

TCS 

(732) TCS 

TürControlSysteme AG 

(511) 06 09 37 38 42 

(111) 1390258 

(151) 25.10.2016 

(540) 

IMI 

(732) IMI plc 

(511) 06 07 09 11 17 37 42 

(111) 1390274 

(151) 28.08.2017 

(540) 

 

(732) MAKPROGRES 

DOO 

(511) 30 

(111) 1390304 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) Shandong Disai 

Electromechanical Co., 

Ltd. 

(511) 09 

(111) 1390306 

(151) 12.12.2017 

(540) 

HOUSE STARK 

(732) Home Box Office, 

Inc. 

(511) 35 

(111) 1390330 

(151) 05.12.2017 

(540) 

INKER 

(732) INKER, industrija 

keramike i porculana d.d. 

(511) 11 21 

(111) 1390331 

(151) 05.12.2017 

(540) 

INKER 

(732) INKER, industrija 

keramike i porculana d.d. 

(511) 11 21 

(111) 1390353 

(151) 24.11.2017 

(540) 

Choco Pinky 

(732) Prehrambena 

industrija 

"VITAMINKA" AD 

Prilep 

(511) 30 

(111) 1390358 

(151) 15.09.2017 

(540) 

OLIMPBET 

(732) Denisova Darina 

Borisovna 

(511) 41 

(111) 1390359 

(151) 15.09.2017 

(540) 

BETOLIMP 

(732) Denisova Darina 

Borisovna 

(511) 41 

(111) 1390360 

(151) 15.09.2017 

(540) 

OLIMP 

(732) Denisova Darina 

Borisovna 

(511) 41 

(111) 1390372 

(151) 27.10.2017 

(540) 

WORLD FAN 

GAMES 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "ARGO" 

(511) 41 

(111) 1390376 

(151) 27.11.2017 

(540) 

BOGATO 

(732) ÖZGECÜ 

TEKSTİL İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511) 25 

(111) 1390450 

(151) 21.11.2017 

(540) 
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(732) Würth International 

AG 

(511) 06 07 08 

(111) 1390457 

(151) 27.11.2017 

(540) 

SENSIMINE 

(732) DIFFULICE Sàrl 

(511) 03 

(111) 1390458 

(151) 30.11.2017 

(540) 

ESPÉRANTO 

(732) M. Eric 

CANTONA Mme. 

Rachida BRAKNI 

(511) 25 

(111) 1390471 

(151) 20.12.2017 

(540) 

BIZOLIPREL 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1390481 

(151) 30.06.2017 

(540) 

LEAGEL 

(732) LEAGEL S.r.l. 

(511) 29 30 32 

(111) 1390488 

(151) 03.07.2017 

(540) 

 

(732) DATTOLI 

LORENZO 

(511) 07 

(111) 1390489 

(151) 27.07.2017 

(540) 

 

(732) Petrofer Chemie 

H.R. Fischer GmbH + 

Co. KG 

(511) 01 02 03 04 05 39 

40 42 

(111) 1390492 

(151) 28.08.2017 

(540) 

DRESSLIKEME 

(732) DRESSLIKEME 

LLC 

(511) 35 

(111) 1390495 

(151) 29.08.2017 

(540) 

 

(732) HST d.o.o. 

HIDROSISTEMI Banja 

Luka 

(511) 07 35 37 

(111) 1390566 

(151) 12.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1390570 

(151) 13.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 25 

(111) 1390589 

(151) 17.08.2017 

(540) 

KNECHT 

(732) Knecht 

Maschinenbau GmbH 

(511) 07 09 37 

(111) 1390591 

(151) 22.07.2017 

(540) 

DKV Box Europe 

(732) DKV EURO 

SERVICE GmbH + Co. 

KG 

(511) 09 12 35 36 37 38 

39 41 42 43 45 

(111) 1390634 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) SHENGLI OIL 

FIELD CHANGLONG 

RUBBER&PLASTIC 

CO.,LTD. 

(511) 17 

(111) 1390636 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) SHENGLI OIL 

FIELD CHANGLONG 

RUBBER&PLASTIC 

CO.,LTD. 

(511) 17 

(111) 1390639 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) Qingdao Laote 

Beer Co., Ltd. 

(511) 32 

(111) 1390641 

(151) 04.10.2017 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi LINKER GROUP 

DOO Tetovo 

(511) 03 05 35 

(111) 1390656 

(151) 08.12.2017 

(540) 

 

(732) Shandong Disai 

Electromechanical Co., 

Ltd. 

(511) 06 

(111) 1390681 

(151) 27.12.2017 

(540) 

RENSKE 
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(732) RENSKE 

NATURAL PETFOOD 

BV 

(511) 05 31 44 

(111) 1390703 

(151) 10.05.2017 

(540) 

 

(732) Corporación Cuba 

Ron, S.A. 

(511) 33 

(111) 1390727 

(151) 14.11.2017 

(540) 

LITESHIELD 

(732) SAINT-GOBAIN 

CORNING 

AUTOMOTIVE 

GLAZING 

(511) 12 21 37 

(111) 1390735 

(151) 27.11.2017 

(540) 

LEDGER BLUE 

(732) LEDGER 

(511) 09 38 42 

(111) 1390739 

(151) 27.11.2017 

(540) 

LEDGER NANO S 

(732) LEDGER 

(511) 09 38 42 

(111) 1310507 

(151) 15.07.2016 

(540) 

K-HALER 

(732) Mundipharma AG 

(511) 05 10 16 

(111) 1326631 

(151) 08.04.2016 

(540) 

 

(732) MEIZU 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 09 11 35 37 38 41 45 

(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) 1351465 

(151) 03.05.2017 

(540) 

 

(732) ISIS Papyrus 

Software AG 

(511) 09 35 42 

(111) 1364267 

(151) 03.10.2016 

(540) 

 

(732) C.I.B. UNIGAS 

S.P.A. 

(511) 09 11 

(111) 1371662 

(151) 16.08.2017 

(540) 

 

(732) Arena Hospitality 

Group d.d. 

(511) 35 41 43 

(111) 1390759 

(151) 05.12.2017 

(540) 

Endless Summer 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 

(111) 1390771 

(151) 16.08.2017 

(540) 

 

(732) MP FILTRI S.P.A. 

(511) 07 09 12 

(111) 1390781 

(151) 16.10.2017 

(540) 

 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511) 05 

(111) 1390788 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) Shenzhen Mooer 

Audio CO., LTD. 

(511) 15 

(111) 1390796 

(151) 17.10.2017 

(540) 

 

(732) LAMSYSTEMS 

CC 

(511) 09 11 37 

(111) 1390877 

(151) 11.01.2018 

(540) 

PRISMATIC 

PLUMP 

(732) LANCOME 

PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 

(511) 03 

(111) 1390888 

(151) 22.08.2017 

(540) 

 

(732) Rockwool 

International A/S 

(511) 01 17 19 

(111) 1390898 

(151) 07.03.2017 

(540) 

 

(732) Kuraray Europe 

GmbH 

(511) 01 17 

(111) 1390901 

(151) 03.08.2017 

(540) 

ALPIROS 

(732) OSRAM GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1390930 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

LINGLONG 

ACCESSORIES CO., 

LTD 

(511) 25 

(111) 1390932 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Guangdong Xingfa 

Aluminium Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1390962 

(151) 06.11.2017 

(540) 

 

(732) SHIMANO INC. 

(511) 12 

(111) 1390988 

(151) 29.09.2017 
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(540) 

areon eau d'été 

(732) Dimitar Hristov 

Balev 

(511) 03 05 

(111) 1390998 

(151) 12.10.2017 

(540) 

 

(732) GAN YI WU 

(511) 10 

(111) 1391011 

(151) 18.12.2017 

(540) 

HOUSE 

MORMONT 

(732) Home Box Office, Inc. 

(511) 35 

(111) 1391021 

(151) 09.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1391025 

(151) 22.08.2017 

(540) 

 

(732) ROCKWOOL 

International A/S 

(511) 06 17 19 

(111) 1391030 

(151) 26.10.2017 

(540) 

 

(732) "MULTIBRAND 

DISTRIBUTION" 

EOOD 

(511) 12 35 

(111) 1391031 

(151) 21.11.2017 

(540) 

AMAZING 

FRUITS 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1391032 

(151) 21.11.2017 

(540) 

FRUITY FRUITS 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1391036 

(151) 23.11.2017 

(540) 

LED Fruits 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1391037 

(151) 27.11.2017 

(540) 

Fantastic Fruit 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 

(111) 1391039 

(151) 05.12.2017 

(540) 

LANTANA 

(732) JINJIANGSHI 

JIALEMEI UMBRELLA 

CO., LTD. 

(511) 18 

(111) 1391041 

(151) 21.11.2017 

(540) 

Grand Collection 

(732) "GRAND 

TOBACCO" LLC 

(511) 34 

(111) 1391070 

(151) 24.01.2018 

(540) 

SKYRELLA 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 29 

(111) 1391105 

(151) 20.11.2017 

(540) 

 

(732) EL IP RIGHTS 

LIMITED 

(511) 33 

(111) 1391111 

(151) 04.12.2017 

(540) 

VIVID 

(732) Adolf Riedl GmbH 

& Co. KG 

(511) 14 18 24 25 

(111) 1391122 

(151) 05.12.2017 

(540) 

APPLE TV 4K 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1391123 

(151) 27.11.2017 

(540) 

Heroes of Auruma 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1391125 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511) 09 38 42 

(111) 1391134 

(151) 09.11.2017 

(540) 

 

(732) Ewopharma AG 

(511) 03 05 35 42 45 

(111) 1391144 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) LEDGER 

(511) 09 38 42 

(111) 1391179 

(151) 14.11.2017 

(540) 

proportionSWITCH 

(732) Tridonic GmbH & 

Co KG 

(511) 09 11 16 

(111) 1391180 

(151) 14.11.2017 

(540) 

 

(732) Islamska zajednica 

u BiH, Agencija za 

certificiranje halal 

kvalitete 

(511) 05 29 30 

(111) 1391182 

(151) 22.11.2017 
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(540) 

 

(732) Silk Road Fund 

Co., Ltd. 

(511) 35 36 

(111) 1391184 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Hangzhou Nabel 

Ceramic Co., Ltd 

(511) 19 

(111) 1391237 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) YONGKANG 

POWERTEC IMPORT 

& EXPORT CO., LTD. 

(511) 07 08 

(111) 1391287 

(151) 31.05.2017 

(540) 

JUMO 

(732) LOVOL ARBOS 

GROUP S.P.A. 

(511) 07 12 

(111) 1391291 

(151) 08.11.2017 

(540) 

 

(732) Shandong Tianhai 

New Material 

Engineering Co., Ltd. 

(511) 17 

(111) 1391306 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

DONGCHANG FINE 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 01 

(111) 1391308 

(151) 13.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1391311 

(151) 27.10.2016 

(540) 

 

(732) HONDA MOTOR 

CO., LTD. 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

(111) 1391348 

(151) 27.06.2017 

(540) 

MAMMOET 

(732) Mammoet Holding 

B.V. 

(511) 07 09 14 16 18 19 

28 35 37 39 42 

(111) 1391350 

(151) 29.06.2017 

(540) 

CISTUS PHARMA 

(732) Tovarystov z 

obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 

"ARTERIUM LTD" 

(511) 03 05 10 35 42 44 

(111) 1391362 

(151) 25.07.2017 

(540) 

 

(732) Satellite Innovation 

Limited Liability 

Company 

(511) 09 42 

(111) 1391363 

(151) 25.07.2017 

(540) 

 

(732) Satellite Innovation 

Limited Liability 

Company 

(511) 09 42 

(111) 1391364 

(151) 12.09.2017 

(540) 

IBOOKS STORE 

(732) Apple Inc. 

(511) 35 42 

(111) 1391376 

(151) 01.08.2017 

(540) 

 

(732) Mindbreeze GmbH 

(511) 09 35 41 42 

(111) 1391413 

(151) 31.10.2017 

(540) 

 

(732) salesforce.com, inc. 

(511) 09 35 42 

(111) 1391415 

(151) 13.10.2017 

(540) 

 

(732) EDESMA 

SOCIETE ANONYME 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL- FOOD 

PRODUCTION AND 

TRADING trading as 

EDESMA S.A. 

(511) 29 30 31 

(111) 1391425 

(151) 06.10.2017 

(540) 

 

(732) "Aeroplane" 

Closed Joint stock 

company 

(511) 09 16 25 28 29 30 

31 32 35 38 41 

(111) 1391493 

(151) 19.12.2017 

(540) 

THIAMIDOL 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 01 03 05 

(111) 1391510 

(151) 24.11.2017 

(540) 

COSINA 

(732) KABUSHIKI 

KAISHA COSINA 

(511) 09 

(111) 1391556 

(151) 24.01.2018 

(540) 

SEAT TARRACO 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 
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(111) 1391557 

(151) 24.01.2018 

(540) 

SEAT ALBORAN 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 1391576 

(151) 20.12.2017 

(540) 

ZOPRIND 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1391579 

(151) 13.10.2017 

(540) 

 

(732) EDESMA 

SOCIETE ANONYME 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL- FOOD 

PRODUCTION AND 

TRADING trading as 

EDESMA S.A. 

(511) 29 30 31 

(111) 1391586 

(151) 29.12.2016 

(540) 

 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511) 09 12 16 18 25 28 

35 

(111) 1391602 

(151) 19.09.2017 

(540) 

Koenig & Bauer 

(732) Koenig & Bauer 

AG 

(511) 01 02 03 04 07 09 

11 16 35 36 37 38 39 40 

41 42 

(111) 1391604 

(151) 05.10.2017 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511) 01 02 03 06 07 08 

09 10 11 12 16 17 19 20 

21 22 24 25 27 

(111) 1391620 

(151) 21.11.2017 

(540) 

AEQ metoda 

(732) Aleš Ernst s.p. 

(511) 41 42 

(111) 1391645 

(151) 02.01.2018 

(540) 

WhisperCut 

(732) Leitz GmbH & Co. KG 

(511) 07 

(111) 1391661 

(151) 17.10.2017 

(540) 

 

(732) SAATI SPA 

(511) 17 24 

(111) 1391667 

(151) 17.11.2017 

(540) 

 

(732) SNCF 

MOBILITES 

(511) 06 07 09 12 16 18 

25 28 35 36 38 39 41 42 43 

(111) 1391680 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) Eastman Kodak 

Company 

(511) 09 

(111) 1391696 

(151) 16.01.2018 

(540) 

 

(732) LG HOUSEHOLD 

& HEALTH CARE 

LTD. 

(511) 03 

(111) 1391705 

(151) 20.12.2017 

(540) 

DEXAL 

(732) OSRAM GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1391733 

(151) 10.04.2017 

(540) 

ISK 

BIOSCIENCES 

(732) ISHIHARA 

SANGYO KAISHA, 

LTD. 

(511) 01 05 31 

(111) 1391737 

(151) 29.06.2017 

(540) 

 

(732) Ecolean AB 

(511) 01 07 16 17 19 20 

29 30 32 33 

(111) 1391752 

(151) 22.08.2017 

(540) 

ARCHITECTURAL 

WELLNESS 

(732) GESSI S.p.A. 

(511) 11 20 21 

(111) 1391753 

(151) 22.09.2017 

(540) 

 

(732) POPÜLİST 

YİYECEK İÇECEK 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 32 43 

(111) 1391758 

(151) 17.08.2017 

(540) 

 

(732) SEMENARNA 

LJUBLJANA D.O.O. 

(511) 31 35 

(111) 1391794 

(151) 15.11.2017 

(540) 

Horus 

(732) SEGRA GmbH 

(511) 09 35 42 

(111) 1391799 

(151) 29.08.2017 

(540) 

 

(732) GAYRET 

TEKSTİL ÖRME 

KUMAŞ SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 25 

(111) 1391834 

(151) 06.12.2017 

(540) 

DICE KAYEK 

(732) SERHAT 

İTHALAT VE 

PAZARLAMA 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 09 14 
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(111) 1391849 

(151) 11.01.2018 

(540) 

DON'T DRINK IT, 

EXPLORE IT 

(732) REMY 

COINTREAU 

LUXEMBOURG S.A. 

(511) 33 

(111) 1391850 

(151) 12.01.2018 

(540) 

BROW HERO 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511) 03 

(111) 1391854 

(151) 18.01.2018 

(540) 

B2LAST 

(732) BASF SE 

(511) 01 

(111) 1391855 

(151) 18.01.2018 

(540) 

UniversalAquatak 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 

(111) 1391868 

(151) 17.11.2017 

(540) 

BILBY 

(732) PEÑALBA 

VICENTE SA 

(511) 31 

(111) 1391869 

(151) 17.11.2017 

(540) 

TAM CAN 

(732) PENALBA 

VICENTE SA 

(511) 31 

(111) 1391870 

(151) 24.01.2018 

(540) 

SEAT AVILA 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 1391871 

(151) 24.01.2018 

(540) 

SEAT ARANDA 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 1391873 

(151) 20.12.2017 

(540) 

TRIBIRAX 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1391904 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) LEDGER 

(511) 09 35 38 42 

(111) 1211213 

(151) 21.05.2014 

(540) 

GRANDVISION 

(732) GrandVision 

Group Holding B.V. 

(511) 09 35 44 

(111) 1283505 

(151) 22.10.2015 

(540) 

 

(732) Gühring KG 

(511) 07 37 40 42 

(111) 1321806 

(151) 22.06.2016 

(540) 

AMADEUS 

(732) AMADEUS IT 

GROUP, S.A. 

(511) 09 35 36 38 39 41 

42 43 45 

(111) 1337731 

(151) 13.12.2016 

(540) 

 

(732) Rational AG 

(511) 03 11 21 

(111) 1341475 

(151) 23.12.2016 

(540) 

 

(732) fashiontv.com 

GmbH 

(511) 09 38 41 45 

(111) 1344374 

(151) 19.10.2016 

(540) 

BLOCKTECH 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511) 25 35 

(111) 1353807 

(151) 07.12.2016 

(540) 

SuSan 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 31 

(111) 1353808 

(151) 07.12.2016 

(540) 

Sauengold 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 31 

(111) 1353809 

(151) 07.12.2016 

(540) 

PigPlus 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 31 

(111) 1355041 

(151) 11.01.2017 

(540) 

SanEnergy 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 31 

(111) 1364467 

(151) 14.02.2017 

(540) 

 

(732) Interchemie 

Werken "De Adelaar" 

B.V. 

(511) 01 05 30 31 

(111) 1367343 

(151) 05.05.2017 

(540) 

ProSmart 

(732) Triflex GmbH & 

Co. KG 

(511) 01 02 17 

(111) 1378812 

(151) 18.01.2017 

(540) 

PP1 

(732) Ivoclar Vivadent AG 

(511) 03 05 07 09 10 11 

38 42 

(111) 1391938 

(151) 21.09.2017 

(540) 

EKOSIGNOL 

(732) CHROMOS 

SVJETLOST d.o.o. 

(511) 02 19 35 
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(111) 1391955 

(151) 08.12.2017 

(540) 

TEUTA 

(732) VINARIJA 

ČITLUK d.d. ČITLUK 

(511) 33 

(111) 1391977 

(151) 20.12.2017 

(540) 

BOTANÉA 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1391984 

(151) 05.10.2017 

(540) 

 

(732) TM 

INTERNATIONAL SA 

(511) 24 25 26 

(111) 1392021 

(151) 23.11.2017 

(540) 

 

(732) NOVA PLASTİK 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 11 

(111) 1392026 

(151) 17.01.2018 

(540) 

KINDER A 

LITTLE A LOT 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511) 30 

(111) 1392055 

(151) 04.12.2017 

(540) 

 

(732) VF 

INTERNATIONAL 

SAGL 

(511) 18 25 35 

(111) 1392056 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) VF 

INTERNATIONAL 

SAGL 

(511) 18 25 35 

(111) 1392064 

(151) 19.12.2017 

(540) 

CALMOSINE 

(732) LABORATOIRES 

LAUDAVIE 

(511) 05 30 32 

(111) 1392069 

(151) 22.12.2017 

(540) 

GO! TABS 

(732) Cilag GmbH 

International 

(511) 03 30 

(111) 1392098 

(151) 12.01.2018 

(540) 

DETRA-PROKT 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1392108 

(151) 31.07.2017 

(540) 

 

(732) Cremio AD 

(511) 29 30 

(111) 1392109 

(151) 27.10.2017 

(540) 

Sparta 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 

(111) 1392129 

(151) 27.12.2017 

(540) 

ROCKSTUD 

(732) VALENTINO 

S.P.A. 

(511) 03 

(111) 1392147 

(151) 30.01.2018 

(540) 

FOPE 

(732) FOPE SPA 

(511) 14 

(111) 1392187 

(151) 19.12.2017 

(540) 

DRYNAMIC 

(732) DRYKORN 

Modevertriebs GmbH & 

Co. 

(511) 03 18 24 25 

(111) 1392195 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) VF 

INTERNATIONAL 

SAGL 

(511) 18 25 

(111) 1392210 

(151) 15.12.2017 

(540) 

SMOKERS FROM 

SMOKE 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 34 35 42 

(111) 1392224 

(151) 18.12.2017 

(540) 

WEBERFLOOR 

(732) SAINT-GOBAIN 

WEBER 

(511) 01 17 19 35 37 

(111) 1392266 

(151) 17.12.2017 

(540) 

BUSINESS CHAT 

(732) Apple Inc. 

(511) 38 

(111) 1392275 

(151) 24.08.2017 

(540) 

 

(732) KM 

MAĞAZACILIK 

KONFEKSİYON 

SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 09 14 18 25 35 

(111) 1392296 

(151) 27.12.2017 

(540) 

ROCKSTUD 

SPIKE 

(732) VALENTINO 

S.P.A. 

(511) 18 25 

(111) 1392297 

(151) 14.12.2017 
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(540) 

COMETA 

(732) Planeta S.r.l. 

(511) 33 

(111) 1392306 

(151) 20.11.2017 

(540) 

 

(732) Grupo Textil 

Brownie, S.L. 

(511) 25 35 

(111) 1392343 

(151) 30.05.2017 

(540) 

 

(732) POINT tec 

Products Electronic 

GmbH 

(511) 03 14 25 

(111) 1392346 

(151) 20.10.2017 

(540) 

 

(732) UPPERCUT 

broadcast & visual 

technologies Ubvt GmbH 

(511) 09 38 41 42 

(111) 1392358 

(151) 30.11.2017 

(540) 

 

(732) "13-JUL 

PLANTAŽE" A.D. 

PODGORICA 

(511) 33 

(111) 1392375 

(151) 18.01.2018 

(540) 

Fontus 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 

(111) 1392389 

(151) 25.10.2017 

(540) 

BIOMERIEUX 

(732) bioMérieux 

(511) 35 37 41 42 44 

(111) 1392420 

(151) 19.12.2017 

(540) 

ADOX 

(732) ADOX Fotowerke 

Schweiz GmbH 

(511) 01 09 

(111) 1392428 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Beijing Rockrobo 

Technology Co., Ltd. 

(511) 07 

(111) 1392439 

(151) 30.11.2017 

(540) 

 

(732) Stiftung zur 

Förderung der 

Internationalen Arbeit 

der religiösen 

Gemeinschaft 

LECTORIUM 

ROSICRUCIANUM 

(INS), Zürich 

(511) 16 35 41 45 

(111) 1392441 

(151) 18.09.2017 

(540) 

 

(732) NAFINE 

CHEMICAL 

INDUSTRY GROUP 

CO., LTD. 

(511) 03 05 

(111) 1392468 

(151) 07.02.2018 

(540) 

CICAREPAIR 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1392526 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

DONGCHANG FINE 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD. 

(511) 01 

(111) 1392532 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

DONGCHANG FINE 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD. 

(511) 01 

(111) 1392567 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) Public Joint Stock 

Company "SIBUR 

Holding" 

(511) 01 

(111) 1392585 

(151) 17.11.2017 

(540) 

 

(732) DiFFerenT 

(511) 09 12 14 18 24 25 

27 28 34 35 41 

(111) 1392587 

(151) 30.11.2017 

(540) 

investart 

(732) Investart AG 

(511) 35 36 42 

(111) 1392628 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) IM.CO. S.a.s. di 

Prisco Ferdinando 

(511) 03 09 14 18 25 35 

(111) 1392643 

(151) 20.10.2017 

(540) 

 

(732) JINAN WANTAI 

BUILDING 

DECORATION 

ENGINEERING CO., 

LTD. 

(511) 42 

(111) 1392665 

(151) 07.08.2017 

(540) 

BAKTAT 

(732) Baklan, Ulas 

Baklan, Özgür 

(511) 05 29 30 32 33 34 

35 
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(111) 1392686 

(151) 31.07.2017 

(540) 

TUI 

(732) TUI AG 

(511) 03 05 06 08 09 11 

12 14 16 18 20 21 22 24 

25 26 27 28 29 30 32 33 

35 36 37 38 39 41 42 43 

44 45 

(111) 1392698 

(151) 21.09.2017 

(540) 

 

(732) HRIB, d.o.o. 

(511) 29 30 31 32 33 

(111) 1392727 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) Koenig & Bauer 

AG 

(511) 01 02 03 04 07 09 

11 16 35 36 37 38 39 40 

41 42 

(111) 1392743 

(151) 09.01.2017 

(540) 

 

(732) PETROL, 

Slovenska energetska 

družba, d.d., Ljubljana 

(511) 09 12 35 37 39 40 

42 

(111) 1392745 

(151) 20.03.2017 

(540) 

Holle 

(732) Holle baby food 

GmbH 

(511) 03 05 08 09 10 18 

20 21 25 28 29 30 31 32 

41 44 

(111) 1392746 

(151) 19.04.2017 

(540) 

 

(732) ENERGIA 

NATURALIS d.o.o. 

(511) 01 04 36 37 39 40 

(111) 1392755 

(151) 03.07.2017 

(540) 

 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 09 11 12 36 37 

38 41 42 

(111) 1392765 

(151) 11.08.2017 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 33 35 39 43 

(111) 1392767 

(151) 25.08.2017 

(540) 

 

(732) DEMACLENKO 

IT S.R.L. 

(511) 07 09 11 37 42 

(111) 1392822 

(151) 14.04.2017 

(540) 

 

(732) KOZMOTEK 

PAZARLAMA 

KOZMETİK İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 03 

(111) 1392828 

(151) 17.05.2017 

(540) 

 

(732) CAFFE' BONINI 

S.R.L. 

(511) 30 43 

(111) 1392831 

(151) 30.06.2017 

(540) 

 

(732) Pirelli Tyre S.p.A. 

(511) 09 12 17 37 38 39 

41 42 

(111) 1392835 

(151) 24.08.2017 

(540) 

 

(732) Perform Media 

Channels Ltd 

(511) 16 38 41 

(111) 1392844 

(151) 11.08.2017 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 33 35 39 43 

(111) 1392845 

(151) 11.08.2017 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 33 35 39 43 

(111) 1392848 

(151) 12.09.2017 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANISMANLIK 

ILETISIM VE SATIS 

TICARET A.S. 

(511) 35 

(111) 1392849 

(151) 25.08.2017 

(540) 

DEMACLENKO 

(732) DEMACLENKO 

IT S.R.L. 

(511) 07 09 11 37 42 
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(111) 1392855 

(151) 11.08.2017 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 33 35 39 43 45 

(111) 1392858 

(151) 22.08.2017 

(540) 

SCHÖRLING 

(732) Bucher Industries AG 

(511) 07 12 37 

(111) 1392873 

(151) 29.09.2017 

(540) 

 

(732) Dajar Sp. z o.o. 

(511) 07 08 11 14 21 24 

(111) 1392901 

(151) 26.10.2017 

(540) 

 

(732) FERRETTI S.P.A. 

(511) 12 

(111) 1392966 

(151) 15.11.2017 

(540) 

TOBIGO 

(732) BISCUITERIE 

MODERNE ZINE 

(511) 30 

(111) 1392967 

(151) 14.11.2017 

(540) 

 

(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 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1053993 

(540) 

 

(732) De Sede AG 

(511) 18 20 

(111) 1231376 

(540) 

 

(732) FABA TURIZM 

TEKSTIL GIDA SAN. 

VE TIC. LTD. STI. 

(511) 25 35 

(111) 1258126 

(540) 

 

(732) Internationale 

Montessori Vereniging 

"Association Montessori 

Internationale" A.M.I. 

vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid naar 

Nederlands recht 

(511) 16 28 41 42 44 

(111) 1274778 

(540) 

I-CLIP 

(732) Frank Mayer 

(511) 14 18 

(111) 1297919 

(540) 

 

(732) TERUMO 

KABUSHIKI KAISHA 

(TERUMO 

CORPORATION) 

(511) 05 09 10 

(111) 1305828 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 38 41 42 

(111) 1348771 

(540) 

 

(732) Eva Minge Design 

Sp. z o.o. 

(511) 18 

(111) 1360859 

(540) 

Tender Love 

(732) MÄURER & 

WIRTZ GmbH & Co. 

KG 

(511) 03 

(111) 1362468 

(540) 

 

(732) DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 

MOLDE, S.L. 

(511) 25 

(111) 653100 

(540) 

IGUANA 

(732) MS 

TRADEMARKS Sp. z 

o.o. 

(511) 28 

(111) 1012774 

(540) 

 

(732) SOLARIS 

SOLUTIONS 

CORPORATION 

(511) 07 09 11 21 35 42 

(111) 1027229 

(540) 

 

(732) Intercom S.r.l. 

(511) 01 08 

(111) 1076165 

(540) 

 

(732) GRAND 

TOBACCO" Joint-

Venture Co. LTD 

(511) 34 

(111) 1098581 

(540) 

Deprexis 

(732) GAIA AG 

(511) 09 41 44 

(111) 1160225 

(540) 

 

(732) Intercom S.r.l. 

(511) 01 07 08 

(111) 1182147 

(540) 

NEW WELL 

(732) MAKYAJ 

KOZMETIK INSAAT 

SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 

(511) 03 

(111) 1254729 

(540) 

Wow no cow! 

(732) Oatly AB 

(511) 29 30 32 

(111) 1260120 

(540) 

 

(732) FUJIREBIO INC. 

(511) 05 10 

(111) 1263243 

(540) 

 

(732) FUJIREBIO INC. 

(511) 05 10 

(111) 1266067 

(540) 

FERTILOVIT 

(732) Gonadosan GmbH 

(511) 05 

(111) 1284020 

(540) 

PATISFRANCE 
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(732) PURATOS 

(511) 01 29 30 

(111) 1350622 

(540) 

AdvancedCirc 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1363036 

(540) 

EasyOrbit 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1363037 

(540) 

UniversalOrbit 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1363038 

(540) 

EasyCirc 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1363039 

(540) 

AdvancedOrbit 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1364071 

(540) 

UniversalCirc 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 

(111) 1387097 

(540) 

POST MILK 

GENERATION 

(732) Oatly AB 

(511) 21 25 29 30 32 41 

43 

(111) 1387387 

(540) 

 

(732) Nutricia 

International B.V. 

(511) 05 29 30 32 

(111) 581211 

(540) 

IGUANA 

(732) MS 

TRADEMARKS Sp. z 

o.o. 

(511) 18 24 25 

(111) 726176 

(540) 

EDELMANN 

(732) Edelmann GmbH 

(511) 07 16 28 

(111) 749135 

(540) 

 

(732) AKTSIONERNO 

DROUJESTVO 

"SOPHARMA" 

(511) 05 

(111) 868158 

(540) 

 

(732) Al Soliman & 

Partners Lord For 

Trading & Industry 

(511) 08 

(111) 904712 

(540) 

Fructaid 

(732) Pro Natura 

Gesellschaft für gesunde 

Ernährung mbH 

(511) 05 29 32 

(111) 965636 

(540) 

MEDPACE 

(732) Medpace, Inc. 

(511) 42 

(111) 969023 

(540) 

 

(732) telc gGmbH 

(511) 09 16 41 42 

(111) 985322 

(540) 

FRANCIS 

KURKDJIAN 

(732) PARFUM 

FRANCIS KURKDJIAN 

(511) 03 04 14 16 18 21 

25 

(111) 1169202 

(540) 

 

(732) HUNCA 

KOZMETİK SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 03 05 08 09 14 16 

18 20 21 22 25 26 29 30 

35 41 44 

(111) 1203232 

(540) 

BEYOND 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511) 31 

(111) 1315354 

(540) 

 

(732) WU GUICHUN 

(511) 16 

(111) 1337747 

(540) 

DIAMOND CARD 

(732) EQUITY 

CHEQUE CAPITAL 

CORPORATION 

(511) 36 

(111) 1360051 

(540) 

 

(732) Relife S.r.l. 

(511) 03 05 10 

(111) 1360187 

(540) 

 

(732) Relife S.r.l. 

(511) 03 05 10 

(111) 1365928 

(540) 

 

(732) Gordeev Yuri 

Valeriyevich 

(511) 08 21 26 35 39 

(111) 1380066 

(540) 
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(732) LAMPTIME 

ELEKTRIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 09 11 35 

(111) 1388273 

(540) 

 

(732) LUCE BIANCA 

S.R.L. 

(511) 03 12 14 16 18 20 

21 25 30 35 

(111) 375704B 

(540) 

AQUAPHOR 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 05 

(111) 691483 

(540) 

HYALOBARRIER 

(732) FIDIA 

FARMACEUTICI S.p.A. 

(511) 05 

(111) 948219 

(540) 

ITUNES 

(732) Apple Inc. 

(511) 38 41 42 

(111) 1051646 

(540) 

LEGIC 

(732) Legic Identsystems 

AG 

(511) 09 35 42 

(111) 1221760 

(540) 

DAVANTI 

(732) DAVANTI 

TYRES LIMITED 

(511) 12 37 

(111) 1228276 

(540) 

 

(732) DAVANTI 

TYRES LIMITED 

(511) 12 37 

(111) 1279366 

(540) 

 

(732) JUB-H d.o.o. 

(511) 01 02 06 11 17 19 

20 35 36 37 40 42 

(111) 1366991 

(540) 

SEAT BORN 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 1366992 

(540) 

SEAT BORN-E 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 1366993 

(540) 

SEAT E-BORN 

(732) SEAT, S.A. 

(511) 12 

(111) 511991A 

(540) 

 

(732) EUROITALIA 

S.R.L. 

(511) 03 

(111) 936380 

(540) 

IDS 

(732) GFDI - 

Gesellschaft zur 

Förderung der Dental-

Industrie mbH 

(511) 35 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

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 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11185  (51) 32-00  

(21) Д-26/ 2015 

(22) 13.3.2015. 

(15) 31.7.2017.  

 

(30) Д-0026/2015  13.3.2015.  RS 

(28) 2 

(54) AMBALAŽA ZA KEKS  

(73) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA  

FABRIKA BISKVITA CRVENKA, Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka, RS 

(74) JOKSOVIĆ, STOJANOVIĆ & PARTNERI, 

advokatska kancelarija, Internacionalnih brigada 38, 

11000 Beograd, RS 

  

 
 

 
 

 

(11) 11186  (51) 01-01  

(21) Д-32/ 2015 

(22) 23.4.2015. 

(15) 31.7.2017.  

 

(30) Д-0032/2015  23.4.2015.  RS 

(28) 1 

(54) KEKS 

(73) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA  

FABRIKA BISKVITA CRVENKA, Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka, RS 

(74) JOKSOVIĆ, STOJANOVIĆ & PARTNERI, 

advokatska kancelarija, Internacionalnih brigada 38, 

11000 Beograd, RS 

  

 

(11) 11187  (51) 32-00  

(21) Д-78/ 2016 

(22) 11.10.2016. 

(15) 7.9.2017.  

 

(30) Д-0078/2016  11.10.2016.  RS 

(28) 1 

(54) AMBALAŽA PROIZVODA 

(73) DRAGUTINOVIĆ Ninoslava, Sinđelićeva 17/1, 

11000 Beograd , RS 

(72) DRAGUTINOVIĆ Ninoslava, Sinđelićeva 17/1, 

11000 Beograd , RS 

  

 
 

 

(11) 11188  (51) 24-01  

(21) Д-7/ 2017 

(22) 19.1.2017. 

(15) 11.9.2017.  

 

(30) 003311737-0001  19.7.2016.  EM 

(28) 1 

(54) SASTAVNI DEO ZA PROTOČNE VODOVE 

MEDICINSKIH TEČNOSTI 

(73) INDUSTRIE BORLA S.p.A., Via G. Di Vittorio, 

7bis, I-10024 Moncalieri (Torino), IT 

(72) GUALA Gianni, Strada Villa Zanetti, 28/18, I-

10133 Torino, IT 

(74) MALEŠEVIĆ Vladan, Cara Lazara 7,  

11000 Beograd, RS 
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(11) 11189  (51) 07-01  

(21) Д-24/ 2017 

(22) 28.2.2017. 

(15) 11.9.2017.  

 

(30) 29/576, 750  7.9.2016.  US 

(28) 1 

(54) ČAŠA 

(73) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola 

Plaza NW, Atlanta, GA 30313, US 

(72) TOMASSON Kris, Vogesenstr 52B, 81827 Munich, 

DE, HARDWICK Leyton, 111 Netheravon Road South, 
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CORPORATION, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima 731-3362, JP i OGAWA 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.08.2017. до 15.09.2017.године: 

 

Дизајн бр. 10990 чији је носилац DTS MG Co., 

Ltd., #402 Daegun Indus Town, 275-29, Seongsu-dong 

2-ga, Seongdong-gu, Seul, KR, престао је да важи дана 

18.08.2017. године. 

 



 

 

 

 

Д 

Гласник интелектуалне својине  2018/3 

Intellectual Property Gazette  2018/3 

204 ЗИС / RS / IPO 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

  

 

Промена пренос права 

 

За дизајн бр. 11163 извршен је пренос на 

Индустрија грађевинског материјала Младост доо 

Лесковац,  Пушкинова бб, ,, Лесковац, општина 

Прокупље, RS; 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ (AGEPI) 

„РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ 

АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВАˮ 

Молдавија, 7. и 8. септембар 2017. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Наташа Хасура, саветник Одсек за ауторско и сродна права 

 

У организацији Државне агенције за 

интелектуалну својину  Републике Молдавије (AGEPI) 

и Светске организације за интелектуалну својину 

(WIPO), а поводом прославе 25. година о оснивања 

AGEPI одржана је регионална конференција о 

колективном остваривању ауторског и сродних права и 

званична церемонија прославе оснивања AGEPI.  

На дводневној конференцији предавања су 

одржали господин Михали Фичор, међународни 

експерт из Будимпеште, затим представник 

Међународне конфедерације удружења аутора и 

композитора (CISAC), представник Међународне 

федерације организација које колективно остварују 

репрографска права (IFRRO), представник 

Међународне федерације фонограмске индустрије 

(IFPI) и представник Савета удружења за колективно 

управљање правима извођача (SCAPR). 

Koнференцији су присуствовали представници 

националних Завода из Аустрије, Азербејџана, Босне и 

Херцеговине, Мађарске, Пољске, Румуније, Руске 

федерације, Грузије, Словачке, Турске и Молдавије. 

Конференцији су такође присуствовали и представници 

државних органа из Републике Молдавије, попут 

судија, тужилаца, инспектора, адвоката итд. Из Завода 

за интелектуалну својину Републике Србије, 

присуствовала је Наташа Хасура, саветник у Одсеку за 

ауторско и сродна права. 

Наведена конференција била је посвећена 

колективном остваривању права интелектуалне 

својине, са темама: природни монополи, улога државе у 

ауторизацији и надзору организација за колективно 

остваривање ауторског и сродних права, „one-stop-

shops“, приватно копирање, обавезе корисника и 

копирање у дигиталној ери. На конференцији су 

представљене и одредбе Нацрта закона Молдавије, 

којима ће бити унапређена регулатива у области 

колективног остваривања ауторског и сродних права, а 

кратке презентације одржали су и представници Завода 

из Босне и Херцеговине, Словачке, Пољске и Румуније. 

Наведене теме биле су значајне за упознавање 

основе система колективног остваривања права, као и 

решења у националним законодавствима појединих 

земаља учесница. Највећа пажња посвећена је теми 

колективних организација као природних монопола, 

као и значају и ефикасности система колективног 

остваривања права на основу којег је само једна 

организација у земљи акредитована за једну категорију 

права. Примери земаља у којима има више 

организација за исту категорију права, показали су да је 

такво пословање скопчано са високим трошковима 

рада организације, као и са отежаним коришћењем 

репертоара од стране корисника. Представник IFPI-јa 

(госпођа Ieva Platpere), je посветио посебну пажњу теми 

руковођења организације за колективно остваривање 

права. У том смислу речено је да организација мора да 

има стратегију и бизнис план. Тај план би требало да 

одреди правац пословања организације, да регулише 

односе са корисницима, као и преговоре са њима. 

Наведено је да корисници морају да буду фер 

третирани и без дискриминације, као и да исти морају 

да достављају податке о коришћењу репертоара. Даље 

је наведено да су главни задаци организације 

прикупљање накнада, анализа тржишта (бизнис план), 

администрирање у оквиру организације, креирање базе 

података корисника, као и комуникација са носиоцима 

права, корисницима, владом државе и друштвом у 

целини. Такође је указано да би главни принцип за 

одређивање тарифе требало да буде економска 

вредност услуга које пружа колективна организација, 

односно тржишна вредност коришћених права. Када је 

у питању музика, основ за одређивање тарифе требало 

би да буде вредност музике у одређеној држави, 

односно на одређеном тржишту. Према речима 

предавача, тарифа мора да рефлектује вредност права и 

вредност услуга чак и у случају када је одређује влада 

једне земље. Представник Међународне федерације 

фонограмске индустрије (IFPI) ме је у интерном 

разговору обавестио да је PricewaterhouseCoopers јула 

2008. године урадио глобалну студију о приступима у 

циљу процене вредности коришћене снимљене музике 

као и да је иста доступна на сајту те међународне 

федерације на следећем линку: 

http://www.ifpi.org/content/library/Valuing_the_use_of_

recorded_music.pdf 

 

  

http://www.ifpi.org/content/library/Valuing_the_use_of_recorded_music.pdf
http://www.ifpi.org/content/library/Valuing_the_use_of_recorded_music.pdf
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ЗАЈЕДНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ СА 18. ЛИАСОН САСТАНКА ЗА ЖИГОВЕ И 16. ЛИАСОН САСТАНАКА 

ЗА ДИЗАЈН, ИЗМЕЂУ ЕУИПО И ЕКСПЕРАТА НАЦИОНАЛНИОХ ЗАВОДА 

Аликанте, 17. до 19. октобра 2017. године 

Данијела Новаковић, саветник Одсек за међународне жигове 

Марија Белчевић, саветник Група за дизајн и ознаке географског порекла 

 

У седишту Завода за интелектуалну својину ЕУ 

(EУИПО), Аликанте, Шпанија, у периоду од 17. до 

19. октобра 2017. године одржани су састанци о 

размени искустава и уједначавању праксе између 

ЕУИПО и националних завода у области жигова и 

индустријског дизајна.  

Састанку су присуствовали представници 

земаља ЕУ: Бугарске, Чешке Републике, Данске, 

Немачке, Естоније, Ирске, Грчке, Шпаније, 

Француске, Хрватске, Италије, Кипра, Латвије, 

Литваније, Мађарске, Малте, Аустрије, Пољске, 

Португалије, Румуније, Словеније, Словачке, 

Финске, Шведске и Уједињеног краљевства, затим 

представници земаља кандидата: Републике Србије, 

Црне Горе, Македоније, Албаније и Турске, као и 

представници Европске Комисије, земаља не-

чланица ЕУ (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка 

Швајцарска), ИП организација (WIPO) и Удружења 

корисника (AIM/BUSINESSEUROPE, GRUR, ECTA, 

INTA, MARQUES).  

Први на реду био је 18. Лиасон састанак за 

жигове, који је отворен поздравним говором, након 

чега је уследило усвајање агенде, као и усвајање 

закључака са 17. Лиасон састанка за жигове, 

одржаног у априлу 2017. године. Другог дана 

састанка, у поподневним часовим, по први пут је 

одржана Заједничка општа седница учесника 18. 

Лиасон састанака за жигове и 16. Лиасон састанака 

за дизајн, којом приликом је предвиђено је да се са 

овом праксом настави и убудуће. Последњи дан у 

целости је био посвећен области индустријског 

дизајна. 

Првог дана састанка, на дневном реду нашли су 

се:  

1. Отварање састанка 

2. Усвајање агенде 

3. Усвајање закључака 17. Лиасон састанка за 

жигове 

4. Законодавна реформа 

5. Пројекат европске сарадње      

6. Радионица 1: Породица жигова 

7. Радионица 2: Колективни жиг и жиг гаранције  

Овом приликом, као најинтересантније, 

издвојила бих презентације и пратеће радионице, 

посвећене породици жигова, колективном жигу и 

жигу гаранције, као новој врсти жига ЕУ.  

У ЕУ правна природа „породице жигова“ није 

дефинисана законом. Према судској пракси Суда 

правде ЕУ, појам „породице жигова“ представља 

релевантан фактор приликом процене да ли постоји 

вероватноћа настанка забуне уколико један носилац 

поседује неколико ранијих жигова са 

карактеристикама које дају разлоге за њихово 

сагледавање као дела једне "породице", а у ситуацији 

када пријављени жиг другог носиоца показују 

карактеристике те породице жигова. У том случају 

јавност погрешно може пријављени жиг сматрати 

делом такве породице. Позивање на „породицу 

жигова“ узима се као релевантно само уколико се 

носилац „породице“ на њу изричито позове, при 

чему њено постојање мора и да докаже. 

"Породицу жигова", чине барем 3 жига који 

деле заједнички дистинктивни елемент, заједничку 

структуру, композицију и семантички садржај и који 

су у употреби на тржишту у таквом обиму да их 

релевантна јавност већ препознаје као „породицу 

жигова“ одређеног носиоца. С друге стране, да би 

пријављени знак изазивао забуну код потрошача, 

није довољна само његова сличност са жиговима 

који припадају „породици“, већ мора да поседује 

карактеристике које га могу повезати са 

„породицом“: заједнички дистинктивни елемент, 

идентични или веома слични заједнички елементи, 

заједничка структура, композиција и семантички 

садржај, при чему се поређење спорног жига и 

„породице“ врши у целини. Да би се ослонио на 

породицу жигова, носилац мора да достави доказ о 

употреби свих знакова који припадају породици или, 

у најмању руку, о броју жигова способних за 

састављање „породице“. Такође, да би постојала 

вероватноћа да јавност погрешно закључи да 

пријављени жиг припада породици, жигови које чине 

део те породице нужно морају бити присутни на 

тржишту. 

Док су индивидуални и колективни жиг 

присутни у ЕУ од 01.04.1996. године, 

сертификациони тј. жиг гаранције, кодификован је 

као нова врста жига ЕУ најновијим изменама 

ЕУТМР Уредбе (ЕУ) 2015/2424, од 1. октобра 2017. 

године. Одговарајуће посебне одредбе за 

сертификационе ознаке прописане су у Поглављу 

VIII ЕУТМР и комплетиране одредбом члана 17 

ЕУТМИР. Чланом 28 (1) Директиве бр. 2015/2436, 
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државама чланицама је препуштено доношење 

закона у циљу увођења сертификационог, илити 

жига гаранције у свој систем, за шта имају времена 

до 14.01.2019. године. Према непотпуним 

статистичким подацима за 2017. годину, пријаве 

индивидуалних жигова чиниле су 99,90%, у односу 

на 0,10% колективних, док се подаци за жиг 

гаранције с нестрпљењем очекују. На радионици 

посвећеној предметним знацима, путем упитника 

који су земље учеснице попуњавале, прикупљани су 

подаци о постојећем и будућем укључивању жига 

гаранције у националне законе, о правној регулативи 

држава чланица које га већ имају, као и о будућем 

правном оквиру оних које тек планирају да га уведу.  

У праву ЕУ жиг гаранције регулисан је на 

готово идентичан начин како је то учињено у нашем 

Закону о жиговима (“Службени Гласник РС” бр. 

104/09 и 10/13) – једина разлика огледа се у томе што 

жиг гаранције ЕУ не може да служи као гаранција 

географског порекла роба и услуга његових 

корисника. Такса за пријаву колективног и жига 

гаранције прописана је у износу од 1.500€ за прву 

класу, 50€ за другу и по 150€ за сваку следећу класу. 

Другог дана састанка, преподневни часови били 

су посвећени изузетно занимљивом излагању о 

језичкој разноликости присутној у ЕУ. Наиме, у ЕУ 

постоје 24 званична језика (у ЕУИПО 23), при чему 

луксембуршки и турски (који је у употреби на 

Кипру) не спадају у званичне језике ЕУ, иако су то 

званични језици наведених држава чланица. 

Међутим, имајући у виду да се у великом броју 

земаља чланица говори више језика, чему треба 

додати разлике које постоје између британског и 

америчког енглеског, француског у Француској и 

Канади, португалског у Португалу и Бразилу, затим 

велшки и шкотски гаелски као језике са посебним 

статусом у ЕУ, потом сленг, те бројне дијалекте, који 

су под одређеним условима такође дозвољени, 

долазимо до цифре од неколико стотина језика који 

се морају узети у обзир. Поред наведеног, посебна 

пажња се поклања и мањинским језицима – 1992. 

године, под покровитељством Савета Европе 

усвојена је Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима, којом је заштићено 79 језика 

које користи више од 200 мањина. Бројне земље, 

међу којим и наша, ратификовале су ову Повељу, 

која представља одраз поштовања европске културне 

и језичке разноликости.   

Водич ЕУИПО из 2008. године наводи да је 

испитивање пријава ограничено на званичне језике 

ЕУ, уз изузетке да арапски и руски треба узети у 

обзир, а што није случај са турским. 2017. година 

доноси новину: у обзир се узимају сви језици који се 

разумеју у бар неком делу ЕУ. Овакво решење прво 

је довело до питања шта се сматра делом ЕУ: да ли је 

то држава чланица, регија, град, група држава 

чланица и сл, те колико људи би требало да говори 

неки језик – помиње се само да то не сме да буде 

занемарљив већ значајан део релевантне јавности, 

односно, знатан број потрошача у делу ЕУ, што 

надаље отвара нова питања. Познавање неког језика 

не може се претпоставити, већ се мора доказати, а 

који терет је на ЕУИПО, у коју сврху се могу 

користити различита средства: пописи, националне 

студије и извештаји, академске публикације, 

смернице и судска пракса националних завода и 

судова, извештај Комисије „Европљани и њихови 

језици“ (2012), можда чак и добро познате чињенице. 

Како би се пружила још боља слика о бројности 

и шароликости језика који се налазе у употреби у 

ЕУ, направљен је осврт на широко распрострањене 

мигрантске групе и њихове језике, где се као 

најбројније издвајају Бербери (2.000.000. у 

Француској), Албанци (400.000. у Италији), 

Вијетнамци (350.000. у Француској), Кинези 

(600.000. у Француској, 433.000. у УК, 321.000. у 

Италији…), Руси, као и бројне групе (првенствено у 

УК) пореклом с индијског потконтинента (панџаби, 

урду, бенгали, гуџурати, тамили…). 

Као што је већ речено, поподне другог дана 

било је посвећено првој Заједничкој општој седници 

учесника 18. Лиасон састанака за жигове и 16. 

Лиасон састанака за дизајн. Седница је започела 

поздравним говором, усвајањем агенде и 

презентацијом под насловом „Нова генерација 

водича“. За израду наведеног водича ЕУИПО је 

изашао са бројним захтевима које је требало 

испунити: хтмл окружење; капацитет за рад у 

вишејезичном окружењу; прихватање коментара од 

спољних корисника и управљање њима; напредно 

праћење промена (промене које могу бити 

појединачно прихваћене или одбијене); алат за 

праћење и извештавање о напретку; кориснички 

процесор за обраду текста; систем за управљање 

превођењем; захтеви заинтересованих страна 

(интерни и екстерни унакрсни линкови, коментари 

на мрежи, напредна претрага итд.). Како ни једна 

компанија није могла да наведене захтеве испуни 

самостално и у целости, ангажоване су три 

компаније истовремено, са планом да цео подухват 

буде окончан до краја 2019. године. 

Следеће излагање које је побудило велику 

пажњу међу учесницима односило се на новину у 

раду ЕУИПО одељења за жигове, под називом „ICE“ 

(Initial Centralised Examination). Наиме, у ЕУИПО 

сваког дана буде поднето око 600 пријава жигова, на 

којима је ангажовано око 100 испитивача различитог 

степена искуства, који предмете решавају 



 

 

 

 

Подлистак ГИС 2018/3 

Supplement 2018/3  

ЗИС / RS / IPO 

 

209 

самостално, у просечном року од 5 недеља и стопом 

учињених грешака од 6,59%. Приликом увођења 

„ICE“ пројекта, као што се и очекивало, највећи 

изазов представљало је приволети запослене да на 

позитиван начин прихвате промену у начина рада и 

окружењу, јер су људи генерално инертни и 

несклони променама својих устаљених навика. У 

конкретном случају, то је значило заокрет ка 

тимском раду, тачније, смештање дванаест 

испитивача (који су до тада седели појединачно) у 

једну канцеларију отвореног типа. После почетног 

отпора, брзо су се показале све предности оваквог 

начина рада: разведрила се радна атмосфера, 

драстично се повећала размена знања и искуства, 

дошло је до уједначавања праксе, што је све 

директно утицало на повећања квалитета рада: време 

поступања се смањило за трећину а број учињених 

грешака се преполовио. Сваки од дванаест 

испитивача смењује се периодично, по принципу 

ротације, с том разликом што се сада улазак у групу 

с нестрпљењем очекује. Како се наведени систем 

показао као изразито успешан, исти је потом 

примењен и у одељењу дизајна, под називом „DICE“ 

(Design Initial Centralised Examination). Разлика је 

само у техничким појединостима: овде постоје 3 

групе које чини по 7 испитивача и 1 експерт, који се 

такође смењују, по принципу флексибилне ротације, 

у зависности од тренутних потреба (нпр. новајлије се 

стављају заједно са искуснима, како би од њих 

учили). 

У наредној презентацији учињен је осврт се на 

„SQAP“ пројекат (Stakeholders Quality Assurance 

Panel), који је установљен са двоструким циљем: да 

кориснике укључи у рад на контроли и повећању 

квалитета рада ЕУИПО и да усклади перцепцију 

корисника о квалитету рада ЕУИПО са интерним 

резултатима мерења квалитета. У току 2017. године 

спроведене су 3 такве контроле (април, јул, октобар), 

у којима су учествовала 22 корисника из 11 

удружења корисника (AIM, AIPPI, INTA, 

MARQUES…), којом приликом су проверене 154 

ЕУИПО одлуке донете по приговору (опозиција). 

Илустрације ради, према резултатима треће контроле 

из октобра 2017. године, 27% одлука оцењене су као 

врло добре, 54% као врло добре, 18% као слабе и 2% 

као врло слабе. За 2018. годину планиране су 4 

контроле квалитета: 2 контроле одлука донетих по 

приговору и 2 контроле апсолутних разлога за 

одбијање заштите, што је новина. 

За 2018. годину такође су планиране знатне 

измене и побољшања програма TMview и DSview. 

Трећи, и уједно последњи дан састанка, у 

потпуности је припадао области индустријског 

дизајна. Након уводног обраћања председавајућег 

састанка, гoсподина Mihály Fiscor-a, усвојени су 

закључци донети на претходном Лиасон састанку о 

дизајну, усвојена је агенда текућег састанка, а на 

дневном реду биле су следеће теме: 

1. Европски пројекти сарадње 

* ЕCP4 -  пројекaт конвергенције 

* Нови пројекти CP10 

2. Судска пракса – недавни догађаји 

* Скорашње одлуке националних Завода 

(презентација Летоније и Норвешке) 

3. Техничка сесија – одржавање Designclass-a 

О пројекту конвергенције ECP4 говорили су 

господин Dennis Scheirs и госпођа Janka Budovicova. 

Овај пројекат ће оснажити и подржати рад на 

конвергенцији праксе тако што ће осигурати да се 

подручја праксе идентификују на основу заједничког 

схватања њиховог значаја. Сврха пројекта ЕCP4 је да 

се одреде теме из свих европских Завода из области 

дизајна и жигова, а затим те теме анализирају како 

би се идентификовале оне области у којима се може 

остварити конвергенција праксе у корист како 

европских Завода тако и корисника. Сваки циклус у 

оквиру овога пројекта траје 6 месеци. У току циклуса 

потребно је извршити идентификацију подручја 

праксе жигова и дизајна за анализу, анализу и 

процену практичних импликација за ЕУ Заводе и 

кориснике, класификацију подручја праксе и избор 

тема погодних за покретање иницијатива за 

конвергенцију, израду упитника за сваку од тема, 

слање упитника у ЕУ Заводе и удружења корисника 

на попуњавање, прикупљање и анализу одговора на 

упитнике, преглед одговора и анализу припремљену 

за радну групу. Радна група одабира теме које ће 

бити представљене као нови конвергентни пројекти, 

као и следеће области за анализу. У првом циклусу 

нови пројекти конвергенције препоручени од стране 

радне групе су CP 8 - коришћење жига у облику који 

се разликује од регистрованог, CP 9 - 

тродимензионални жигови који садрже вербалне 

и/или фигуративне елементе. Ове теме су дакле 

анализиране у првом циклусу ECP4 пројекта и 

закључак је да су потребна даља истраживања пре 

њиховог покретања како би се разјаснила њихова 

основна вредност, оквири и циљеви. У другом 

циклусу нови пројекти конвергенције препоручени 

од стране радне групе су CP 10 - обелодањивање на 

интернету и критеријуми за процену обелодањивања 

дизајна на интернету и CP 11 - појам предмета.  

Након господинa Dennisa Scheirsa и госпођe 

Janke Budovicove, говорила је госпођа Elizabeth Fink, 

члан Жалбеног већа. У свом излагању је, између 

осталог, навела да се на основу упитника и 

радионица дошло до закључка да се пракса у погледу 
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пријава које се односе на сетове  и променљиве 

делове,  у ЕУ разликује. Што се тиче оваквог типа 

дизајна многи Заводи нису били у могућности да 

дају коначне одговоре јер их одређују домаћи 

судови. На основу примљених одговора, у сваком 

случају чини се да не постоји уједначена пракса. 

Такође, госпођа Финк је говорила и о недостатку 

прецизности достављених приказа. Приликом 

подношења пријаве неопходно је доставити захтев за 

регистрацију, информације које идентификују 

апликанта као и приказе дизајна погодне за 

репродукцију. Приказ дизајна мора бити таквог 

квалитета који омогућава да се сви детаљи од 

значаја, за које се тражи заштита, јасно разликују. 

Овај захтев је инхерентан било каквој регистрацији, 

тј. омогућава трећим лицима јасно и прецизно 

одређивање свих детаља дизајна за које се тражи 

заштита. Према томе, непрецизна представљања не 

би омогућила трећим лицима да недвосмислено 

утврде шта је то што је заштићено дизајном.  

Након госпође Fink следиле су презентације 

националних Завода Летоније и Норвешке. Госпођа 

Dace Liberte, представница летонског Завода, изнела 

је примере два  индустријска дизајна код којих је 

након регистрације дошло до покретања поступка 

опозиције. Презентација Норвешког завода се 

односила на примере новости и индивидуалног 

карактера индустријских дизајна. Испред Норвешког 

завода је говорила госпођа Marie Rasmussen.  

Oдржавање Designclass-a била је последња тема 

16. састанка о размени искустава и уједначавању 

праксе између ЕУИПО и националних завода у 

области индустријског дизајна. О одржавању 

Designclass-a говориле су госпођа Ivon Henke, 

госпођа Karolina Himenez и госпођа Mona Jarmer. Sa 

Designclass-om се започело 2015. године. Designclass 

нуди сет корисничких функција које корисницима 

омогућавају да пронађу индикације производа у 

хармонизованој бази података и индикаторе 

производа који најбоље одговарају производу за који 

желе регистровати дизајн. CP 7. Програм 

конвергенције посвећен је подстицању 

хармонизације пракси у ETMDN-у. Хармонизована 

база података о индикацијама производа олакшава 

кориснику претраживање и проналазак жељене 

индикације производа. Искуство показује да оно што 

је тренутно доступно и што постоји у 

хармонизованој бази стално треба унапређивати, 

уносити нове термине, неке пак брисати или 

рекласификовати, јер ако се ништа не мења престаће 

се са коришћењем, а то свакако није циљ. С тим у 

вези, хармонизована база података о индикаторима 

производа се константно ажурира како би се 

развијала са тржиштем и потребама корисника. 

Акција ажурирања се врши двомесечно, након 

процеса гласања у којем учествују стручњаци за 

класификацију из свих Завода који су укључени у 

пројекат хармонизације. Акцији ажурирања базе 

података претходи хармонизовани рад у оквиру 

Designclass-a. Тај поступак се одвија у циклусима. 

Циклуси се понављају свака два месеца и 

подразумевају креирање концепта, превод, након 

тога следи поступак који траје 45 дана, а који 

подразумева креирање предлога, брисање или 

рекласификацију предлога, затим период гласања и 

валидације превода, што траје 15 дана и на крају 

публикација - првог дана следећег месеца излази 

нова HDBPI верзија. Иако хармонизована база 

података о индикацијама производа олакшава 

кориснику претраживање и проналажење жељене 

индикације производа, Designclass није довољно 

заступљен на сајтовима европских завода у односу 

на рецимо DesignView. Примера ради, проценат 

европских завода који на свом сајту имају линк за 

Designclass је свега 8%, док га 92% немају, а 

проценат европских завода који на свом сајту имају 

линк за DesignView je 69%, док га 31% немају. Због 

тога је у будућности потребно оснаживање 

Designclass-a кроз ЕУИПО иницијативе, преко 

ЕУИПО вебсајта, канала друштвених медија, 

округлих столова, удружења корисника итд. 

На крају, председавајући састанка гoсподин 

Mihály Fiscor закључио је 16. састанак о размени 

искустава и уједначавању праксе између ЕУИПО и 

националних завода у области индустријског 

дизајна, захвалио се присутнима на учешћу и најавио 

следећи, 17. састанак у области индустријског 

дизајна, за октобар 2018. године. 
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

„ЕПО ПОГЛЕД ИЗНУТРА: ФОКУС НА ПОСТУПАК ОПОЗИЦИЈЕˮ 

Хаг, 7. до 9. новембра 2017. године 

И З В Е Ш З А Ј 

Александра Михаиловић, шеф Одсек за правна питања патената 

Љиљана Николић, саветник Одсек за правна питања патената 

 

У периоду од 7. до 9. новембра 2017. године у 

Хагу (Холандија) организован је семинар под 

називом: „ЕПО поглед изнутра: фокус на поступак 

опозиције“. Овај семинар је организовао Европски 

завод за патенте - Европска патентна академија и био 

је намењен запосленима у националним заводима 

држава чланица ЕПО који су укључени у поступак 

признања патената, као и поступак опозиције 

односно поништаја патента. Учесници семинара из 

Републике Србије били су Александра Михаиловић, 

шеф Одсека за правна питања патената и Љиљана 

Николић, саветник у Одсеку за правна питања 

патената.  

Семинар је, у име Европске патентне академије, 

отворио господин Niels Stevnsborg и пожелео 

добродошлицу учесницима семинара, којом 

приликом је упознао присутне са активностима 

Европске патентне академије.  

Госпођа Cecil Vanier и господин Johan van der 

Linden, патентни испитивачи у Европском заводу за 

патенте (у даљем тексту: ЕЗП) на почетку семинара 

представили су укратко поступак признања 

европског патента, поступак опозиције, ограничења 

патента и оглашавања патента ништавим.  

Према Конвенцији о европском патенту (у 

даљем тексту: КЕП) поништај признатог европског 

патента може захтевати свако заинтересовано лице у 

поступку опозиције (Opposition procedure) или 

носилац патента у поступку ограничења права 

(Limitation procedure) или оглашавања ништавим 

(Revocation procedure). У поступку опозиције, а на 

основу поднетих доказа од стране заинтересованих 

лица, европски патент може остати на снази у 

измењеном облику или може бити поништен у 

целини. На захтев носиоца патента, a након 

спроведеног поступка ограничења права патент 

остаје на снази у измењеном облику, док се у 

поступку оглашавања ништавим патент поништава у 

целини. У поступцима по поднетим захтевима за 

опозицију Одсек за опозицију, Европског завода за 

патенте поступа као „квази судски орган“. Наиме, 

поступак опозиције је двостраначки, са једне стране 

је носилац патента а са друге стране су сва 

заинтересована лица која су поднела захтев за 

опозицију патента.  

Предавачи су даље изложили статистичке 

податке, као и искуство ЕЗП у поступцима 

опозиције. Наиме, за око 70% поднетих пријава 

патената ЕЗП изда Решење о признању патента, од 

тог броја за 5,5% европских патената буде поднет 

захтев за опозицију и од тога 1/3 патената буду 

поништени у целини, 1/3 буде одржана на снази у 

измењеном облику, а 1/3 поднетих захтева за 

опозицију буде одбијено, односно предметни 

патенти остану на снази у обиму у коме су  признати. 

Према КЕП број лица који може да поднесе захтев за 

опозицију у односу на један патент није ограничен, 

односно свако заинтересовано лице може поднети 

захтев за опозицију у року од девет месеци од објаве 

Б1 документа у Европском патентном гласнику. 

Уобичајено је да опозицију подноси једно или два 

заинтересована лица. Највећи број заинтересованих 

лица који су поднели опозицију у једном патенту био 

је 37, и то у патенту из области биотехнологије. У 

случају да заинтересовано лице поднесе захтев за 

опозицију патента након истека наведеног 

деветомесечног рока, ЕЗП такав захтев одбацује као 

неблаговремен. Просечан рок у ЕЗП за решавање по 

поднетом захтеву за опозицију је три године у 

једноставнијим случајевима. Међутим, када се ради о 

поступцима у којима има више заинтересованих 

лица која су поднела захтев за опозицију, а посебно у 

случајевима када се изводе докази  саслушање 

сведока или увиђај, овај поступак траје знатно дуже. 

Предавачи су даље истакли да се у 70% поступака 

опозиције спроведе „јавна расправа“ на којој је 

супротстављеним странама дата могућност да се 

усмено изјасне и образложе доказе из поступка. 

Могућност да присуствују јавној расправи имају сва 

заинтересована лица.  

Након уводног излагања, давања опште слике и 

статистичких података полазницима семинара, 

предавачи су детаљно изложили све фазе поступка 

опозиције од момента подношења захтева до 

доношења одлуке по поднетом захтеву за опозицију. 

Подношење захтева за опозицију и формално  

испитивање захтева: 

Према КЕП захтев за опозицију може  поднети 

свако лице које има интереса да поништи патент који 

је признат одлуком ЕЗП и то у року од девет месеци 
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од објаве Б1 документа тј. објаве одлуке о признању 

патента у Европском патентном гласнику. Разлози за 

опозицију прописани су чланом 100. КЕП, те је лице 

које подноси захтев за опозицију дужно да уз захтев 

достави образложене доказе за поништај предметног 

патента. По пријему захтева за опозицију Одсек за 

опозицију - формално одељење проверава да ли 

предметни захтев за опозицију испуњава прописане 

услове, односно да ли је поднет у року и да ли 

садржи све прописане делове. Уколико Одсек за 

опозицију установи да захтев није уредан позива 

подносиоца да исти уреди. Поступак опозиције је 

двостраначки, са једне стране је носилац патента а са 

друге стране су лица која оспоравају патент, те у том 

смислу Одсек за опозицију преузима на неки начин 

улогу суда. У току поступка по опозицији са 

странкама комуницира формално одељење Одсека за 

опозицију (параправници). Странке немају 

могућност комуникације са члановима Већа које 

решава у конкретном случају.  

Испитивање  опозиције: 

Разлози за опозицију прописани су чланом 100. 

КЕП и то:  

(а) предмет европског патента није патентибилан у 

смислу чланова 52. до 57. КЕП; 

(б) у европском патенту проналазак није описан 

потпуно и јасно да би га стручњак из 

одговарајуће области могао извести; 

(ц) предмет европског патента је проширен у 

односу на предмет пријаве, онакве каква је 

поднета, или ако патент, признат на основу 

издвојене пријаве или нове пријаве поднете на 

основу члана 61. КЕП проширује предмет 

раније пријаве, онакве каква је поднета. 

На основу члана 100. КЕП заинтересовано лице 

које жели да поништи патент може да захтева 

поништај патента у целини или делимично. У 

захтеву за опозицију наводе се разлози за поништај 

предметног патента, који се образлажу и предлаже се 

извођење различитих доказа, што је прописано 

чланом 117. КЕП. Докази могу бити писани 

документи из патентне и не патентне литературе, као 

и увиђај и саслушање сведока.   

Значајну улогу у организовању и спровођењу 

поступка јавне расправе имају запослени у 

формалном одељењу (параправнци) и то у смислу 

комуникације са станкама, припреме документације 

за јавну расправу, пружање подршке члановима 

Већа, вођење записника и достављање записника 

странкама у поступку. 

Уобичајено је да је састав Већа које решава по 

опозицији трочлан. Наиме, Веће је састављено 

обично од испитивача који је испитивао пријаву за 

признање патента, једног испитивача који је 

независни члан већа и председавајућег. Међутим, 

уколико је то неопходно, а посебно у случају да је 

потребно саслушање сведока, Већу за опозицију 

придружује се и правник. С обзиром да је 

„проширено Веће“ састављено од парног броја 

чланова, уколико на гласању буде подједнак број 

гласова одлучујући глас има глас Председавајућег 

„проширеног Већа“. 

Доношење одлуке  

У зависности од спроведеног поступка одлука 

по захтеву за опозицију може бити поништај 

патента, одбијање захтева или одржавање патента на 

снази у измењеном облику. На одлуку која је донета 

у поступку опозиције дозвољено је изјављивање 

жалбе. Жалба се подноси Жалбеном већу које је 

независно тело у ЕЗП. Лице које је покренуло 

поступак опозиције може у сваком тренутку 

одустати од поднетог захтева за опозицију патента. У 

случају одустанка од захтева за опозицију ЕЗП 

одлучује да ли се поступак наставља по службеној 

дужности или се окончава. ЕЗП ће поступак 

наставити по службеној дужности уколико установи, 

на основу поднетих доказа, да патент треба 

поништити или оставити на снази у измењеном 

облику. Одсек за испитивање утврђује да ли су 

испуњени услови за поништај патента или 

ограничење признатог права, односно да ли је могуће 

да патент остане на снази у измењеном облику.  

Одлука о поништају патента објављује се у 

Европском патентном гласнику и производи правно 

дејство од датума објаве, с тим што се сматра да је 

патент неважећи од почетка, тј. од датума 

подношења пријаве. Одлука о ограничењу права се 

објављује у Европском патентном гласнику и 

производи правно дејство од датума објаве. У 

случају да је обим права сужен ЕЗП издаје нови спис 

европског патента који носи ознаку „B2“. Одлука 

ЕЗП по захтеву за опозицију аутоматски важи на 

територијама свих држава на којима важи предметни 

европски патент. Уколико је обим права сужен 

носилац права је дужан да у року од три месеца од 

објаве Б2 документа достави измењени патентни 

спис преведен на службени језик државе у којој је 

право на снази.  

После истека девет месеци од објаве података о 

признању европског патента не може се више 

покренути поступак опозиције али носилац 

европског патента може покренути поступак 

оглашавања ништавим (Revocation) или ограничења 

патента (Limitation). Поступак оглашавања 

ништавим покреће носилац патента и ако је захтев 

допуштен европски патент се оглашава ништавим. 

Одлука оглашавања ништавим постаје правноснажна 
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даном објаве у Европском патентном гласнику. 

Уколико се одлука о оглашавању ништавим донесе 

патент се сматра неважећим од почетка и ова одлука 

има правно дејство у свим државама чланицама ЕПО 

у којима је европски патент на снази. 

Другог дана семинара организована је „Студија 

случаја“, те су учесници семинара учествовали у 

симулацији поступка опозиције, а нарочито је 

стављен акценат на поступак јавне расправе. 

Трећег дана семинара учесници су 

присуствовали јавним расправама које су биле 

заказане у Европском патентном заводу. 

Организатори су представили поступке опозиције за 

које је заказана јавна расправа, па су учесници могли 

да изаберу којој јавној расправи ће присуствовати. 

Имајући у виду да је била заказана јавна расправа на 

којој се очекивало доказивање раније употребе 

проналаска извођењем доказа саслушање сведока, 

представнице Републике Србије су одабрале да 

присуствују овом случају. Нарочито интересантно је 

било сагледати улогу правника у поступку јавне 

расправе, односно у начину испитивања сведока, као 

и у припреми јавне расправе. 

Семинар је био веома користан нарочито из 

разлога што се могло сагледати на који начин ЕЗП 

организује и води поступак опозиције, а стечена 

знања и искуства се могу применити на поступак 

оглашавања ништавим патента у Републици Србији. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Подлистак ГИС 2018/3 

Supplement IPG 2018/3 

214 ЗИС / RS / IPO 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „ОСНОВНО ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПРАВНИ ОКВИР У ОБЛАСТИ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВАˮ 

Сарајево, 4. и 5. децембар 2017. године 

Јелена Радојевић, Саветник Одсек за ауторско и сродна права 

Милош Расулић, Саветник Одсек за ауторско и сродна права 

 

У Сарајеву, Република Босна и Херцеговина, 4. 

и 5. децембра 2017. године одржана је дводневна 

радионица у организацији Генералног директората за 

ауторско право Министарства културе и туризма 

Републике Турске, у сарадњи са Фондацијoм Turkic 

World. Радионица, друга у низу од планираних 5, 

остварена је у оквиру пројекта IPCC – International 

Project for Cooperation on the Copyright and Related 

Rights (Међународни пројекат сарадње у области 

ауторског и сродних права). Циљ пројекта је 

повезивање, с једне стране, представника европских 

држава које нису чланице Европске уније и с друге 

стране, држава азијског континента, с обзиром на 

чињеницу да су они ретко у прилици да буду 

учесници истих геополитички оријентисаних 

међународних скупова. На тај начин, организатор је 

настојао да омогући јединствену прилику за размену 

искустава ради прикупљања података и сазнања о 

ауторскоправним делатностима у референтним 

државним институцијама. Сврха пројекта је да 

представи стварно стање на терену када су у питању 

ауторска права у овим државама, пренесе искуства о 

ауторским правима и покрене цели пројекат како би 

се ова област додатно унапредила. 

На радионици у Сарајеву са темом „Основно 

правно регулисање и административни правни оквир 

у области ауторских и сродних права“ присуствовали 

су представници Казахстана, Киргистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Тадџикистана, Грузије, 

Украјине, Молдавије, Македоније, Албаније, Црне 

Горе, Азербеџана, Босне и Херцеговине и Турске, 

док су испред Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије присуствовали Јелена Радојевић и 

Милош Расулић, саветници у Одсеку за ауторско и 

сродна права. 

Представници земаља који су учествовали у 

раду тематскe радионицe говорили су о ауторским 

правима у својим државама, њиховима законским 

одредбама, проблемима, борби против злоупотребе 

ауторских права и начинима решавања овог 

проблема. Ова радионица је послужила као увид у 

приступ решавања проблема који се појављују у 

области ауторских права у различитим државама. 

Први дан започео је поздравним говорима 

господина Динсера Атеса, генералног директора 

Генералног директората за ауторско право 

Министарства културе и туризма Републике Турске, 

као и господина Аднана Тексена, генералног 

секретара Фондације Turkic World. Том приликом 

Министар образовања и науке републике Босне и 

Херцеговине, госпођа Елвира Дилберовић је 

поздравила све учеснике скупа и отворила 

радионицу препуштајући реч Републици Турској која 

је изложила присутнима кратку презентацију 

правног регулисања и правни оквир ауторског и 

сродних права у Републици Турској. 

Учесници конференције су током два дана 

настојали да остале присутне упознају са њиховим 

националним законским одредбама из области 

законодавнога оквира ауторских и сродних права. 

Свака држава учесница је одржала кратку 

презентацију, а представници Завода за 

интелектуалну својину Републике Србије су 

приликом излагања своје презентације представили 

следеће теме, актуелне у Републици Србији: 

Законски оквир, општи подаци о ауторским делима, 

ауторско дело и предмети сродних права, шта јесте - 

односно шта није заштићено ауторским правом, шта 

је предмет ауторског права, трајање права, општи 

делокруг заштите и садржај права, економска и 

морална права, евиденција ауторских дела и 

предмета сродних права, кршење ауторских права, 

казнене одредбе, правне санкције, привремене мере, 

кривичне санкције, структура одељења за ауторско и 

сродна права, административна структура 

институција повезаних са интелектуалном 

својином… 
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ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НОВИ САД: 

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ 

Нови Сад, 11. и 12. децембар 2017. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

др Наташа Милојевић, саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику 

Зорица Обрадовић, саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

 

У Научном институту за прехрамбене технологије 

у Новом Саду, 11. и 12. децембра 2017. године одржана 

је радионица под називом „Заштита интелектуалне 

својине у науци о храни“, на којој су присуствовале 

представнице Завода за интелектуалну својину, Зорица 

Обрадовић, саветник у Одсеку за хемију и хемијску 

технологију и др Наташа Милојевић, саветник у 

Одељењу за машинство, електротехнику и општу 

технику. Радионица се бавила различитим облицима 

интелектуалне својине са становишта идентификације 

патентибилних и трансферабилних научно-

истраживачких резултата. 

Након отварања скупа и уводног излагања 

представника Научног института за прехрамбене 

технологије, др Милице Појић, представио се ирски 

развојни институт у области хране и пољопривреде 

Teagasc – Agriculture and Food Development Authority 

( у даљем тексту Teagasc). 

Предавачи из института Teagasc били су: 

Miriam Walsh, Head of Intellectual Property, 

TEAGASC, Ireland 

Dr. Sharon Sheahan, Commercialisation Case Manager, 

TEAGASC, Ireland 

Dr. Declan Troy, Director of Technology Transfer, 

TEAGASC, Ireland 

Dr. Brijesh Tiwari, TEAGASC, Ireland 

Главни циљ према институту Teagasc из Ирске 

је подршка и пренос резултата истраживања, 

укључујући интелектуалну својину али и 

информације и знање између Teagasc и пословне 

заједнице, других заинтересованих страна и других 

истраживача како би се промовисала експлоатација 

резултата научног истраживања и развила могућност 

напретка од економског значаја која би омогућила 

даља улагања у нова истраживања. Поред пружања 

смерница, подршке и помоћи у олакшавању свих 

врста интеракције са индустријском и академском 

заједницом, Teagasc види као веома важну улогу 

свих центара за трансфер технологије услугу 

посредовања од сарадње приликом истраживања до 

комерцијализације интелектуалне својине.Teagasc се 

залаже за развој менаџмента који се заснива на 

добром познавању основних дисциплина: економије, 

социологије, психологије, права и математике. 

Такође је било говора о улози науке у развоју 

привреде. Циљ је да се ради на заједничким 

платформама, где су се обе организације препознале. 

Научни рад, истраживање треба комерцијализовати 

како би имали добар ефекат на привреду, економију 

и друштво у целини. 

Teagasc је изложио пример успешне сарадње 

науке и привреде, кроз њихово искуство –пилот 

пројекат сарадње и развоја малих пољопривредних 

произвођача млека и кромпира. Сарадња је 

обухватала три сегмента: 

• Безбедност хране и отпорност на климатске 

услове за мале власнике 

• Развој агро-бизниса и ланца вредности у смислу 

конкурентности 

• Институционално партнерство са 

Министарством пољопривреде. 

Уопштено, говорници су кроз овај пример 

указали на значај сарадње науке и привреде, не само 

за развој ова два сектора појединачно, већ и за општи 

привредни раст земље и њен бољи положај на 

европском и светском тржишту. 

По њима, допринос оваквог истраживања се 

огледа у три кључне области: 

1. Побољшана производња и разноврсност 

дијететских производа и повратак ка малим 

домаћинствима путем: 

• Развоја сточне хране и путем улагања у режиме 

размножавања, исхране, здравствену заштиту 

животиња и подизања квалитета млека, меса и 

сродних ланаца вредности. 

• Побољшања производа и усева (прехрамбене и 

готовинске културе) кроз приступ иновативном 

семену кромпира у сарадњи са истраживачким 

центрима који промовишу и истражују 

побољшане агрономске производе и то како 

прераду тако и њихово складиштење.  

• Система климатског паметног пољопривредног 

газдинства који подржавају узгој малих 

газдинстава ради повећања производње и 

продуктивности кроз интегрисану подршку 

снабдевања енергијом и водом. 
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2. Раст профитабилних и одрживих 

пољопривредних предузећа (МСП) кроз развој 

агро-бизниса који гради капацитете малих 

задруга, пољопривредних предузећа и малих и 

средњих предузећа која ће бити активна на 

локалним, националним и евентуално, 

међународним тржиштима.  

3. Успостављање институционалног партнерства 

са Министарством пољопривреде кроз:  

• подршку агро-прехрамбеној индустрији како би 

се истраживање, трансфер технологија и 

подршка иновацијама интегрисали у развој 

пољопривредног сектора. 

• јачање истраживачких центара подржавајући 

заједничке истраживачке иницијативе, јачање 

преноса знања и подршке иновацијама у целом 

систему са нивоа пољопривредника на 

истраживаче и обрнуто као и образовање са 

фокусом на брже прихватање унапређених 

технологија на фарми. 

Специфичне могућности, know-how и 

специјализована инфраструктура су кључни фактори 

који дефинишу различите моделе сарадње са 

индустријом на различитим нивоима сложености, од 

основних консултантских услуга до кључне 

истраживачке сарадње и комерцијализације. Из тог 

разлога, управљање појединачном интелектуалном 

својином се разматра пре почетка пројекта и у 

већини случајева, индустријски партнери добијају 

приоритетну могућност лиценце за каснију 

комерцијализацију интелектуалне својине 

генерисане у одређеном сегменту употребе, док 

Teagasc наставља да има слободу истраживања у тој 

области. Овакви договори решавају се споразумима 

о сарадњи где су укључене све стране, како 

академске, тако и индустријске и мора се дефинисати 

одговорност свих страна као и дефинисање како ће 

се потенцијална интелектуална својина поделити, 

како управљати као и колики је расположиви буџет 

за њену регистрацију. 

Посебан акценат је дат на уговоре о преносу и 

сарадњи. У здравственој и пољопривредној науци 

биолошки материјали су некада били слободно и 

широко размењивани. Али све више ови материјали 

стичу комерцијалну вредност. Институције јавног 

сектора, као и приватне компаније, препознале су да 

је потребна заштита ових материјала. Уговори о 

преносу материјала (МТА) су правни инструменти 

који дефинишу услове за пренос материјалних 

биолошких материјала између две или више страна. 

МТА регулише да страна која преноси материјал 

задржава пуну својину док страна која прима 

материјал има обавезу поверљивости. Пренос је 

регулисан уговором, где је идеално дефинисати рок 

преноса, како се материјали могу и не смеју 

користити, као и друга сродна питања углавном 

везана за поверљивост. Поред тога, МТА може 

садржати одредбе за издавање дозвола за пренос 

права стечених права интелектуалне својине (права 

на патенте). Значи МТА може бити инструмент који 

покрива пренос осигурања и/или уговора везаног за 

биолошки материјал и нематеријалне имовине путем 

лиценцирања патентних права. Пренос биолошког 

материјала помоћу МТА укључује реагенсе, 

антитела, истраживачке алате, базе података о 

секвенци генома, биљне генетичке ресурсе и сл. 

Представници Teagasc-а су истакли да због 

различитих институционалних приоритета, 

материјални трансфери између приватног и јавног 

сектора су генерално сложенији од оних између 

институција јавног сектора. 

Општи поступак обелодањивања и 

комерцијализације новонасталих резултата 

истраживања је такође разматран. Свеобухватно 

разматрано и јасно обелодањивање резултата 

истраживања може олакшати процену проналаска и 

потенцијално резултирати бољом заштитом 

проналаска патентом. Заправо, како је истакнуто, 

нико не зна више о проналаску него истраживачи и 

од великог значаја је да проналазач пружи адвокату 

специфичне смернице при обелеодањивању али 

може пружити и техничке или економске користи 

или решења за раније нерешене проблеме. 

На самом крају радионице дата су питања 

ревизије садржаја семинара где се могла извршити 

процена разумевања усвојеног садржаја кроз кратка 

тест питања. 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

И ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЦРНЕ ГОРЕ 

WIPO СУБРЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР „ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И БАЗЕ ПОДАТАКАˮ 

„PATENT INFORMATION AND DATABASESˮ 

Подгорица, 20. децембар 2017. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за едукацију и информисање 

Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику 

Ивана Крџић, патентни испитивач,Одсек за хемију и хемијску технологију 

 

Светска организација за интелектуалну својину 

(WIPO), у сарадњи са Заводом за интелектуалну 

својину Црне Горе (ЗИС ЦГ), одржала је 20. 

децембра 2017. године суб-регионални семинар под 

називом „Патентне информације и базе података“ у 

хотелу Хилтон у Подгорици. Семинару је 

присуствовало 70 учесника а поред наведених 

организатора, на  семинару су учешће узели и 

представници државних институција из 

Министарства спољних послова, Министарства 

економије, Министарства науке, Привредног суда, 

Управе за инспекцијске послове, Управе царина и 

Управе полиције, затим проналазачи, представници 

адвокатских канцеларија, малих и средњих 

предузећа, Универзитета Црне Горе, студенти и 

други. Такође, семинару су присуствовали 

представници националних завода за интелектуалну 

својину држава из региона: Албаније, Босне и 

Херцеговине, Србије и Македоније, чиме је семинар 

стекао суб-регионални карактер.  

Учеснике скупа, у име домаћина поздравила је 

в.д. директора ЗИС ЦГ Валентина Радуловић 

Шћепановић. Она је нагласила да је Црна Гора 

чланица WIPO-а од 2006. године и да се међусобна 

сарадња огледа пре свега у стручној едукацији, 

посетама специјализованим WIPO секторима, 

учествовање у радним телима и слично. Такође, 

WIPO је пружио стручну помоћ Министарству 

економије приликом рада на националној стратегији 

интелектуалне својине. Током протеклих година 

WIPO је показао висок степен разумевања и 

спремности да се помогне у подизању свести о 

значају интелектуалне својине у Црној Гори. 

Заједнички рад резултирао је организацијом 6 

различитих догађаја и повећањем интересовања за 

тему интелектуалне својине.  У име WIPO-а 

учесницима се обратио Ришар Фрелек, саветник за 

програме WIPO из Сектора за развијене и државе у 

транзицији. WIPO активно промовише све аспекте 

интелектуалне својине и подстиче њен развој у свим 

земљама чланицама. Велики број учесника на 

семинару показује актуелност и важност теме 

патентних информација, те је наглашено да 

организација оваквог семинара представља добар 

начин да се полазници упознају са основним алатима 

који се могу користити у претраживању патентних 

информација. 

У уводном излагању, Валентина Радуловић 

Шћепановић је учеснике семинара информисала о 

нормативним, институционалним, међународним и 

другим моделима подршке иновацијама у Црној 

Гори, те истакла да је стање интелектуалне својине у 

Црној Гори на високом нивоу, о чему говоре и оцене 

Европске Комисије у последња два извјештаја, као и 

прогрес, који је препознат у недавно објављеном 

WIPO Глобалном индексу иновација. Истакла је да је 

у протеклих неколико месеци рађено на 

приближавању система интелектуалне својине 

корисницима кроз активности едукације, састанака 

са корисницима током термина Отворених врата, 

промоцију сарадње Завода са различитим групама 

корисника са којима је успостављен ближи контакт. 

Такође, у току је рад и на стратегији развоја за 

наредни период. Истакнуто је да постоји подршка 

Заводу на државном нивоу у таквим активностима а 

конференцију сматра важном са становишта давања 

на значају коришћења патентних информација од 

стране корисника из редова научне заједнице и 

индивидуалних проналазача, ради  утврђивања 

патентибилности, а пре свега новости проналазака за 

које би се касније тражила заштита патентом. 

Представник WIPO-а, г-дин Ришар Фрелек 

говорио је о услугама које пружа WIPO и сарадњи са 

државама чланицама. Он је истакао да WIPO данас 

нуди глобалне услуге у области интелектуалне 

својине са циљем да буде први избор корисника. То 

је и разлог због кога се континуирано ради на развоју 

нових алата, услуга, стандарда и платформи који 

треба да обезбеде ефикасније коришћење система 

интелектуалне својине. Све услуге осмишљене су 

тако да могу да испуне потребе корисника током 

читавог животног циклуса интелектуалне својине. 

Инфраструктура услуга обухва: 

- WIPO глобалне базе података (PATENTSCOPE, 

Global Brand Database, Global Design Database, 
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итд.) које нуде приступ великом броју 

информација у систему интелектуалне својине 

и на тај начин пружају подршку свим другим 

активностима. 

- WIPO глобални систем за заштиту 

интелектуалне својине (PCT систем, Мадридски 

систем, Хашки систем, Лисабонски систем) у 

иностранству. Коришћењем ових система 

корисници могу заштитити инвестиције 

уложене у развој иновација. 

- WIPO Центар за медијацију и арбитражу који 

нуди неутралну, међународну и непрофитну 

услугу прилагођену области интелектуалне 

својине и технике. Центар нуди могућност 

приватним лицима да ефикасно реше своје 

спорпве (националне или међународне) ван 

суда. Такође, Центар представља лидера у 

решавању спорова из области имена домена. 

- WIPO алате за међународну класификацију. 

- WIPO платформе за размену података међу 

националним заводима (WIPO Case) и друге 

платформе (WIPO Green, Политика 

интелектуалне својине на универзитетима, итд.) 

Следећи представник WIPO - Ирене Китсара 

задужена за информације о интелектуалној својини 

истакла је у својим презентацијама значај 

доступности информација широј јавности за развој 

економије засноване на знању. Истакла је неколико 

алата које је развио и одржава WIPO а то су базе 

података о индустријској својини: PATENTSCOPE, 

Global Brand Database, Global Design Database, WIPO 

DAS и WIPO LEX. У области патентних 

информација најзначајнија је база PATENTSCOPE 

која је касније детаљније представљена уз друге 

публикације о патентним информацијама, а речено је 

да је кроз програме WIPO Академије могуће 

похађати и курсеве на даљину у вези са коришћењем 

различитих база патентне документације, да су 

доступни различити вебинари и туторијали за 

коришћење и анализу база патентне документације 

као и подршка кроз тзв. TISC центре за земље у 

развоју. Кроз презентацију о значају коришћења 

патентних информација истакла је да је само у 

периоду 2015-2016. године број патентних 

докумената порастао за 3.1 милион, број 

међународних пријава дизајна за скоро милион, број 

међународних пријава жигова за 7 милиона и да је 

изазов обезбедити приступ великом броју 

информација уз задржавање релевантности резултата 

претраживања, посебно информација о патентима. С 

обзиром на природу патентних информација, оне се 

могу користити са правног, техничког и пословног 

аспекта а и за установљење политика развоја. Кроз 

неколико примера дати су начини како се могу 

идентификовати трендови у развоју одређених 

технологија, ко су конкуренти и у којим областима 

су активни, да ли је таква технологија већ доступна, 

ко су највећи подносиоци, које земље су лидери у 

одређеним областима технологије итд.   

Ирене Китсара је у презентацији посвећеној 

бази PATENTSCOPE, прошла детаљно кроз све њене 

функционалности почев од различитих маски за 

претраживање до уноса различитих критеријума за 

претраживање. Нарочито је важно знати којим 

документима се може приступити кроз ову базу, а то 

је колекција од 67 милиона докумената регионалних 

и националних завода од којих је и 3.2 милионa PCT 

објављених докумената.  Представила је на који 

начин се може користити претраживање по кључним 

речима за претрагу синонима на различитим 

доступним језицима, асистирано претраживање по 

унапред дефинисаним техничким областима. Дат је и 

пример како доћи до правог класификационог 

симбола кроз нову апликацију одређивања МКП 

симбола према кључним речима или по делу текста. 

Нове могућности машинског превода су доступне 

кроз опцију WIPO Translate који обухвата превод 

докумената на 10 језика. Реч је о алату за превод 

посебно дизајнираном за патентна документа који 

нуди превод приближан људском јер је заснован на 

патентном речнику  WIPO Pearl, посебном алату који 

нуди приступ научним и стручним терминима који 

су садржани у патентим документима. За 

регистроване кориснике постоји опција 

претраживања према структурној формули коју је 

могуће „нацртати“ уз помоћ посебних алата. 

Представљене су и могућности статистичког приказа 

кроз график према жељеном критеријуму као што су: 

подносилац, МКП симбол, земља приоритета, година 

итд. Листа резултата се може сачувати у ексел 

табели. За сваки патентни документ, а нарочито за 

PCT документе могу се прегледати правни статуси 

уколико су повезани са националним регистрима 

приликом уласка у националну фазу који је омогућен 

кроз пилот пројекат повезивања са националним 

регистрима. На крају су укратко представљене и 

Глобалне базе жигова и дизајна које одржава WIPO. 

База жигова садржи 32.7 милиона података у вези са 

националним и међународним жиговима и нуди 

могућност претраживања жигова регистрованих у 

оквиру Мадридског система и EUIPO-а. База дизајна, 

која је настала 2015. године, садржи 1.76 милиона 

докумената о дизајнима регистрованим преко 

Хашког система.  

Представник Мађарског завода, Шаболц 

Фаркаш детаљно је упознао учеснике семинара о 

начинима претраживања патената коришћењем базе 

података Espacenet као и са могућностима 

претраживања које нуди ова база коју одржава 

Европски завод за патенте.  Током округлог стола, 
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чији су модератори били представници WIPO-а 

Ришар Фрелек и Ирене Китсара, говорило се о 

развоју услуга подршке иновацијама и коришћењу 

информација о интелектуалној својини у региону, а 

што је оставило простора за активнo учешће 

представника завода за интелектуалну својину из 

земаља региона. Представници Завода за Црну Гору, 

патетни испитивачи, дали су преглед поступака по 

пријвама за признање патента и у том делу било је 

неколико питања из публике која су била у вези са 

самим поступком признања, датумима приоритета и 

условима за признање патента. Представница Завода 

Србије, дала је у кратком излагању преглед 

активности подршке иновацијама у услуга које 

пружа Центар за едукацију и информисање намњене 

корисницима у Србији са нагласком на обуке и 

услуге у вези са претраживањем патентне 

документације.  
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO), ЗАВОД ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ (РОСПАТЕНТ) И СКОЛКОВО ФОНДАЦИЈА 

WIPO КОНФЕРЕНЦИЈА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У НОВОМ ТЕХНОЛОШКОМ ПОРЕТКУ” 

WIPO CONFERENCE  „INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL ORDER” 

Москва, 01.02. до 02.02.2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину 

Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за едукацију и информисање 

 

WIPO Конференција „Интелектуална својина у 

новом технолошком поретку“ одржана је у Мoскви, 

1. фебруара 2018. године, у Технолошком парку 

Сколково. Скуп је одржан у мултифункционалној 

згради под називом “Матрикс” предвиђеној за 

различите догађаје Конференцији је присуствовало 

преко 250 учесника, већином из Руске Федерације. 

Поред скоро 30 страних и домаћих говорника који су 

имали излагања у оквиру различитих сесија 

конференције, учесници су били и представници 

бројних националних завода за ителектуалну својину 

који су дошли на позив Светске организације за 

интелектуалну својину (WIPO). Другог дана 

програма организована је посета Технолошком парку 

Сколково који се налази на ободу Москве. 

С обзиром на велики број говорника, 

конференција је организована тако да је сваки 

говорник имао излагање у трајању од приближно 10 

минута. Нагласак сваког излагања био је на 

изазовима са којима се систем интелектуалне својине 

суочава због развоја нових технологија. Утицај 

нових технологија огледа се у раду националних 

завода за интелектуалну својину, условима 

пословања и свакодневном животу. У току уводне, 

пленарне сесије под називом „Утицај нових 

технологија и дигитализације на институције за 

заштиту права интелектуалне својине“  коју је 

модерирала Евелина Закамскаја, новинарка са ТВ 

Анкор-а, канала “24 Русија”, истакнуто је да брзина 

развоја нових технологија утиче на промене у начину 

развоја нових производа и услуга. Као пример 

истакнут је програм за обраду базе података и 

анализу огромног броја информација тзв. Big Data, 

на којем се уводе нове, циљано развијене 

технологије које могу да одговоре различитим 

потребама, у веома кратком року. Испред Руске 

Федерације у уводном излагању обратио се Игор 

Шувалов који је истакао да се руска економија 

заснива пре свега на природним ресурсима као што 

су нафта и гас. Такође, доста се ради на 

истраживањима у области нуклераних технологија, 

космонаутичким и телекомуникационим 

технологијама, али и поред тога, у тим областима 

патентирање није на првом месту у агенди. Нове 

компаније, по његовим речима, много више штите 

интелектуалну својину и Русија је у том погледу 

спремна за радикалне промене. Игор Дроздов, 

председавајући Сколково фондације, истакао је да је 

тренд коришћења система интелектуалне својине 

такав да га највише користе велике компаније како 

би осигурале свој профит те да у неким случајевима 

више улажу у заштиту интелектуалне својине него у 

развој самих иновација, укључујући ту и праћење 

повреда својих права и спорове који се због тих 

повреда воде. Мала и средња предузећа обично не 

штите своју интелектуалну својину јер је они сами 

експлоатишу, док је за стартапове заштита 

интелектуалне својине есенцијална за проналажење 

инвеститора. 

Џон Сендиџ, заменик председника WIPO-а, 

истакао је да државе треба да подрже стартапове у 

заштити права интелектуалне својине, јер према 

искуству многих земаља, то је процес који дуго траје 

а сами стартапови немају довољно знања и средстава 

да га спроведу до краја. Изнети су подаци у 

трендовима пријава патената, где скоро 60% свих 

пријава патената у свету потичу из три азијске земље  

- Кине, Јапана и Јужне Кореје. Само Кина је у 2015. 

години имала раст пријава патената за 30%. 

Национални заводи за интелектуалну својину се 

суочавају са изазовима убрзања поступака признања 

и примене нових технологија као и са питањем да ли 

машине могу заменити рад патентних испитивача.  
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Амир Кури, професор са Правног факултета из 

Тел Авива, истакао је да је коришћење нових 

технологија велики изазов са правног аспекта, али и за 

креаторе интелектуалне својине. Нарочити изазови су, 

на пример, код развоја аутономних аутомобила, 

питања: људске сигурности, власништва, питање 

кривице у случају смрти, измењена реалност, 

комерцијални сектор (продаја, транспорт) и др. За 

област вештачке интелигенције (AI-Artifical intelligence) 

чија је примена у порасту све више се користе 

Интернет ствари (IoT - Internet of things), а изазови су и 

у коришћењу система интелектуалне својине приликом 

примене 3Д и 4Д умножавања. Професор Кури је изнео 

предлоге како одговорити изазовима нових технологија 

у области развоја система интелектуалне својине: због 

доступности и куповине путем интернета сада купци 

више обраћају пажњу на квалитет и порекло производа 

него на „бренд“, тако да је могуће да ће у будућности 

већи значај имати сертификациони жигови; оснивање 

светског патентног завода како би на једном месту 

били доступни сви патенти; диференцијација дужине 

трајања патента према областима и потенцијалима 

технологије, а у циљу смањења трошкова вишеструког 

испитивања истих пријава; редефинисање власништва 

када у креирању учествују нове технологије AI – ко је 

власник таквог дела и тако даље.  

У области ауторског права највећи изазови су у 

комерцијалном искоришћавању дела приликом 

преузимања дела у дигиталним облицима. Нове 

технологије увећавају вредност пословне тајне и 

know-how-а. Излагање је изазвало бројне реакције 

говорника и публике, а провејавало је мишљење да 

патентни систем треба да буде више флексибилан, да 

се много времена троши на састављање пријава и на 

стриктност патентних захтева. Ствараоци нових 

технологија су тинејџери и млади испод 30 година 

који немају стрпљења за дугачке процедуре. Нове 

технологије неретко буду и превазиђене у току 

поступка признања патента, тако да и када се добије 

патент, он више нема велики значај. Представници 

WIPO-а, ЕАПО-а и Роспатента су изнели аргументе 

против, како су их назвали, „утопистичких“ предлога 

јер је патентно право територијално и да већ постоје 

поступци који смањују број испитивања исте пријаве 

кроз тзв. Patent Prosecution Highway, да постоје 

регионални заводи чије су одлуке о признању већ 

транспоноване на националном нивоу, без 

дуплирања поступака, а да је и право сваке земље да 

спроводи законодавство које је на снази у тој земљи 

штитећи интересе свих правних субјеката.  

Сергеј Матвејев, директор одељења за науку и 

технологију при Министарству просвете и науке 

Руске Федерације, који је модерирао другом сесијом 

о глобалним трендовима у области интелектуалне 

својине, истакао је да савремене технологије намећу 

озбиљне изазове и потешкоће у области 

интелектуалне својине, али и могућности за развој. 

Директор Роспатента, Григори Ивлиев, говорио је 

о томе да нове технологије пружају Русији јединствену 

прилику да стекну сталну позицију међу светским 

технолошким лидерима. Национални заводи морају да 

се укључе у развој и промоцију иновација, које се 

односе на коришћење вештачке интелигенције и „Big 

data“. Роспатент је спреман да формира платформу у 

дигиталном окружењу у којем ће процеси завода бити 

убрзани и имати позитивни друштвени утицај. У Руској 

Федерацији су и на највишем нивоу свесни значаја 

промена у раду Роспатента о чему сведочи и изузетна 

пажња која се придаје интелектуалној својини у оквиру 

програма „дигиталне економије“. У блиској будућности 

ће бити реализована четири кључна пројекта у 

Роспатент-у од којих су најважнији: изградња 

инфраструктуре за индивидуализовану претрагу 

патентних информација из међународних извора; 

сервис пријаве и регистрације права индустријске 

својине у електронском облику који ће обезбедити и 

интерграцију са јавним службама и невладиним 

сектором. Господин Ивлиев је подсетио да је Роспатент 

подржао иницијативу за стварање јединствене 

платформе за управљање интелектуалном својином IP 

Chain. Национални регистар за интелектуалну својину 

(НРИС) је настао уз подршку Роспатента и према плану 

оснивача, биће први дигитални агрегатор, који 

омогућава коришћење тзв. “Паметних уговора” (Smart 

Agreements), односно транскација које се аутоматски 

извршавају. Роспатент је спреман да ради са радном 

групом на њиховом развоју укључујући и интеграцију 

база података, а има и стручњаке за испитивање 

проналазака нових технологија.  

Према речима председнице Евроазијског завода 

за патенте (ЕАПО), г-ђе Саул Тлевлесове, вештачка 

интелигенција не може у потпуности заменити рад 

патентних испитивача, а то је готово немогуће 

урадити на примерима из области фармације где се 

подносе докази клиничких испитивања која се врше 

на човеку, а не на машини. Не спори чињеницу да 

нове технологије могу помоћи у претрази и 

суштинском испитивању и у унапређењеу 

процедура. Дала је замерке организаторима да до 

сада није било конкретнијих предлога за унапређење 

завода ван онога што се иначе може чути у јавности 

о могућностима коришћења вештачке интелигенције.  

Током сесије од стране председнице Суда 

интелектуалне својине, Људмиле Новоселове, чуло 

се да се у одлукама суда прихватају као доказни 

материјали и документи из портфолиа Block IP Chain 

и тзв. Smart Agreemnets о чему је било речи и у 

наставку конференције.  
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Рајан Абот, професор права на Универзитету у 

Сарију, Велика Британија, у интересантном излагању 

је изнео анализу трендова у животном веку 

иновација и да се он рапидно смањује. Нове 

технологије имају животни век од свега неколико 

година у односу на оне нпр. из половине прошлог 

века када су трајале и по две генерације. Поставља се 

питање и ко се може сматрати креатором нових 

технологија и носиоцима патената, 

машина/компјутер који анализира податке и налази 

решење или човек који управља њима и обезбеђује 

податке. То је илустровано примером компаније 

Фајзер која програмира машине са циљем да 

анализирају постојеће податке и пронађу могућност 

нове примене постојећих лекова кроз патенте и друге 

документе. Улога „машина“ није дефинисана у 

патентним документима и проналасци се приписују 

човеку који је проналазач а не „машина“ која може 

суштински допринети резултату. Такође, у законима 

о ауторском праву дефинисано је да само човек може 

бити аутор – питање је онда шта је са музиком, 

визуелним делима које генерише сам рачунар који је 

програмиран да по одређеним обрасцима или 

њиховим комбинацијама компонује музику или 

ствара друга „уметничка“ дела? Све више ће бити 

таквих дела или иновација, а рачунар не захтева 

никакве бенефиције. Хипотетички, рачунар се може 

сматрати аутором или уређајем који није инвентиван 

али представља интелигентну јединицу која може 

упоређивати огроман број података и из њих 

извлачити закључке. Поставља се питање да ли било 

шта на свету може бити неочигледно једној 

“интелигентној” машини? Етичко питање постаје све 

више фундаментално.  

Директор за интелектуалну својину у 

Трговинској организацији Јапана, стационираној у 

Дизелдорфу, г-дин Кои Таучи, истакао је у име 

јапанског завода да је врло тешко ценити и 

испитивати проналаске из области технологија 

“Интернет ствари’. Зато је јапански Завод објавио 

студије случаја које се односе на технологије 

“Интернет ствари”. У 2016. години објављено је 12 

студија као водич за испитиваче.   

У другој сесији којом је модерирао Михал 

Свантнер - WIPO, представило се десет националних 

завода, већином са афричког континента, али и из 

Кине, Јамајке и Чилеа. У зависности од величине, 

степена развоја и потреба корисника, национални 

заводи су говорили о својим институцијама, и тамо 

где је примењиво, о услугама у области е-пословања, 

и коришћењу система за аутоматизацију података. 

Од наведених завода највише је у погледу 

коришћења нових технологија, пре свега услуге 

електронског подношења, објаве података и у 

аутоматизацији процеса по пријавама и процеса 

комуникације, приказао завод Чилеа који слично 

нашем Заводу има ИПАС као административни 

систем и ЕДМС. Због конфигурације земље која се 

простире по дужини на 4300км и ширине не више од 

100км и немогућности клијената да физички дођу у 

завод, радило се на доступности информација путем 

сајта завода и електронског подношења. По речима 

директора националног института, 86% пријава се 

подноси електронски. Повезани су преко платформи 

које користе заступници на њихове системе како би 

изашли у сусрет свим заступницима без обзира који 

пословни административни систем користе. Прешли 

су у потпуности на дигитално пословање и ни један 

документ у папиру не улази у завод. Приближно 10% 

запослених тренутно ради од куће док је циљ да се 

омогући да 25% запослних и чак једна трећина ради 

од куће. Представљају један од 21 ISA (International 

Search Authority) завода који раде извештаје о 

претраживању као назначени завод за PCT пријаве. 

Следеће на чему ће се радити јесте увођење процеса 

AI, отворених података и увођења платформе Block 

IP Chain. Заменица директора Кинеског државног 

завода за интелектуалну својину дотакла се теме 

примене технолошких иновација на пољу вештачке 

интелигенције у тој институцији, па је истакла да ове 

технолошке иновације представљају  врло јак сектор 

у Кини, који се одражава и на пословање тако да се у 

њиховом заводу врши: превод докумената уз помоћ 

AI, класификовање патентних докумената по МКП се 

ради за 75% пријава аутоматски, претраживање је 

полуаутоматски као што се раде и анализе у 

програму Big data. 

Управо због нових технологија и брзине развоја 

иновација, систем интелектуалне својине не може да 

одговори брзо свим потребама корисника због 

мултидисциплинарног карактера иновација. Због све 

већег значаја других информација и података које се 

не могу сврстати под формалнa права интелектуалне 

својине, Федерални институт за интелектуалну 

својину Русије, са неколико партнера и подржан и од 

Роспатент-а, развио је платформу за управљање 

интелектуалном својином под називом IP Chain. IP 

Chain на једном месту регистрованим корисницима 

омогућава да праве свој дигитални портфолио 

иновација уз постављање свих релеваних 

информација по фазама, уз коришћење алата за 

извршавање трансакција, платформе за повезивање, 

за обезбеђење приоритетних датума где је потребно. 

То је јединствена евиденција корисника са свим 

информацијама о правима интелектуалне својине. 

Ова иновативна платформа садржи документа од 

значаја за развој иновација, која су заштићена и 

којима може приступити само регистровани 

корисник (документа су такође доступна у случају 

судског налога). Подаци једном постављени улазе у 
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„историју“ поставке, не могу се избрисати, а могу се 

користити и у процесима за спровођење права. 

Прихватају се и од стране Суда за интелектуалну 

својину. То је и платформа за олакшану 

комерцијализацију и проналажење инвеститора, 

лансирана 2017. године. 

Другог дана посете, организован је двочасовни 

обилазак технолошког парка Сколково. Парк се 

налази на ободу Москве и представља посебан део 

града. Раније је био посебан административни 

центар, а Технолошки парк Сколково је основан 

указом о оснивању Сколково иновационог центра 

2010. године као један амбициозан пројекат са 

годином завршетка 2022, с тим да се највећи део 

инфраструктуре заврши до 2020. године. Изградња 

се врши по фазама и предвиђено је да Сколково парк 

заузима 400 хектара простора. Влада Русије је дала 

простор а парк Сколково је под управом фондације 

од 70 партнера. Држава даје простор 

заинтересованим инвеститорима који треба да 

испуне одређене услове да би били у том парку, 

односно да се баве истраживањима у неким од 

области приоритета. Савет фондације одлучује о 

испуњености услова, а сам инвеститор улаже у 

изградњу и опремање објеката. У власништву државе 

је Технолошки парк који је отворен 2015. године са 

планом значајног проширења, као и Технички 

универзитет за међународне, мастер студије који ће 

почети са радом у септембру 2018. године. Свако ко 

поднесе пријаву и задовољи постављене 

критеријуме, било из земље или из иностранства, 

моћи ће да ту похађа мастер програм из одређених 

области технике. Пет примарних области 

истраживања/кластера је предвиђено да се налазе у 

парку и то: ИТ кластер, Биомед, Нуклеарни кластер, 

Енергетски и за кластер истраживање свемира и 

телекомуникација. Неколико лабораторија/зграда је 

већ у функцији а то су Лабораторије Боинга, 

фармацеутске лабораторије, Научни институт 

Сколково у чијем оснивању је учествовао и МИТ 

(Massachusetts Institute of Technology)  и друге. У 

оквиру целог парка су у изградњи три врсте 

насеља/смештајних јединица где ће запослени који 

раде у одређеном статусу моћи да изнајмљују под 

бенефицираним условима и простор за живот на 10 

година уз могућност продужења статуса. У изградњи 

је и хотел за гостујуће професоре и друге госте 

парка, а у оквиру парка је у функцији и 

интернационална гимназија. Управна зграда 

Сколкова је у функцији, а предвиђен је и кампус за 

студенте. 

Кључна зграда парка Сколково је бизнис инкубатор 

који је у функцији и у коме је смештено 204 

стартапова. По речима водича, још око 200 

стартапова из целе Русије је повезано са 

инкубатором. Њима се подршка пружа иако нису 

смештени и самом парку. Зграда се састоји од 

неколико међусобно повезаних целина грађених по 

принципима енергетске ефикасности. У централном 

простору су заједничке јединице за одржавање 

различитих догађаја семинара, за друштвене 

активности и за рад. Запослени бизнис инкубатора су 

ту да пруже сву подршку станарима од прављења 

бизнис плана, предузетништва, рачуноводства, за 

стицање других вештина, тражење инвеститора и 

тако даље. Поред тога, постоје лабораторије за 

израду прототипа где станари своја решења могу да 

изводе од различитих материјала и да спроводе 

различита испитивања. У функцији је и простор за 

тимски рад за који пријаве могу да подносе и тимови 

који нису станари и да на одређено време изнајме 

простор које је потпуно опремљен рачунарима, 

интернетом и лабораторијама на један или више 

дана, где могу чак и да преспавају. Парк је повезан са 

градом возом а ту је и почетна станица, до кога се 

лако долази и једноставним изнајмљивањем скутера 

који су осмишљени од стране станара парка за 

превоз од једне до друге тачке. 
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ЕВРОПСКА КОМИСИЈА 

ГРУПА ЕКСПЕРАТА ЗА ПОЛИТИКУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, ПОДГРУПА 

„ДИРЕКТИВА ЗА ЖИГОВЕˮ 

Брисел, 19. фебруар 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Марија Божић, помоћник директора 

 

Дана 19.2.2018. године присуствовала сам 

састанку Групе експерата за политику интелектуалне 

својине, подгрупа „Директива о жиговима“, 

одржаном у Бриселу.  

Састанак је започео презентацијом 

представника ЕК која се односила на Директиву ЕУ 

бр. 2015/2436 о усклађивању закона држава чланица 

у области жигова. Презентација је имала за тему 

нова законска решења у области заштите жигова која 

државе чланице ЕУ морају да пренесу у своје 

законодавство. Најважније промене се односе на то 

да жиг више не мора да буде графички представљен, 

уведен је принцип јасног и прецизног дефинисања 

роба и услуга на које се жиг односи, а у циљу бољег 

одређивања обима заштите. Поред наведеног, 

предвиђена је могућност поништаја жига у случају 

да је пријава поднета несавесно, као и у случају да је 

пријаву жига поднео представник или заступник без 

сагласности носиоца права. Уведено је овлашћење 

носиоца жига да се успротиви транзиту робе којом се 

повређује право и у случају да крајње одредиште те 

робе није тржиште ЕУ. Могућност подношења 

приговора постаје обавезан инструмент носиоца 

ранијег права да се успротиви регистрацији жига. 

Приговор до сада није био предвиђен као обавезан у 

поступку по пријави жига. Директива уводи низ 

обавезних одредаба које се односе на поступак у 

случају повреде права као што је на пример обавеза 

тужиоца да на захтев туженог достави доказ о 

коришћењу свог жига који је основ за подношење 

тужбе. Задржана је могућност да заводи за 

интелектуалну својину испитују пријаве по 

службеној дужности како у погледу апсолутних тако 

и у погледу релативних разлога за ускраћивање 

заштите, али је препоручено да се релативни разлози 

испитују само по основу приговора носиоца ранијег 

права. Циљ Директиве је да се обезбеди минимум 

хармонизације прописа држава чланица ЕУ у 

области жигова. 

У даљем току састанка учесници, које су 

чинили представници земаља чланица ЕУ, 

Републике Србије, Норвешке и Исланда су укратко 

презентовали ситуацију у својој држави у погледу 

фазе законодавних измена, а у циљу транспоновања 

одредаба Директиве у национално законодавство. 

Након тога представник ЕК тумачио је поједине 

одредбе Директиве у односу на које су постојале 

недоумице у погледу примене код појединих држава 

чланица. Поставило се поред осталог и питање да ли 

чл. 4. и 5. Директиве садрже искључиву листу 

апсолутих и релативних разлога за одбијање 

заштите, и да ли се ти разлози могу проширити 

новим. Одговор је био да не могу. Такође, затражено 

је тумачење одређених термина као што су на 

пример: „надлежни орган“, „трговачко име“ или 

„одговарајуће околности“, као и тумачење одређених 

чланова Директиве, посебно у погледу тога да ли је 

њихова примена обавезна или није. Нарочито је 

истакнута потреба да заводи држава чланица 

међусобно сарађују у погледу примене ове 

Директиве. 

 

 



 

 

 

 

ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

Издавач:  

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија 

Главни и одговорни уредник: 

Владимир Марић 

 

Уредник:  

Јасминка Рељин, 

 

Уређивачки одбор:  

Бранка Тотић, 

Мирјана Јелић, 

Марија Божић  

Александра Михаиловић, 

Јелена Томић Кесер 

 

Уредник Подлистка Гис: 

Татјана Стевановић 

 

Технички уредник:  

Гордана Ђорђевић 

 

Коректор:  

Гордана Ђорђевић  

 

Уредништво:  

Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 

11102 Београд, Република Србија 

Тел: 011/20-25-964 (Технички уредник),  

факс: 011/311-23-77,  

ел. пошта: gdjordjevic@zis.gov.rs 

 

Гласник интелектуалне својине је службено гласило Завода за интелектуалну својину. У Гласнику се објављују 

подаци о свим заштићеним правима индустријске својине у Републици Србији и информације о променама у 

вези са тим правима. Као посебан прилог објављује се Подлистак ГИС-а и друге службене информације. 

 

Гласник интелектуалне својине се објављује месечно 

 

ISSN 2217- 9143 (Online) 

 



 

 

 

 

 

 


	Гласник интелектуалне својине  Intellectual Property gazette 2018/3
	НАСЛОВНА СТРАНА / Title page
	САДРЖАЈ / Contents
	КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and international organisations
	ПАТЕНТИ / Patents
	ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of Entered Changes in Patent Applications

	РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
	OBJAVA PATENATA U IZMENJENOM OBLIKU / PUBLICATION OF THE AMENDED PATENTS
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of Registred Patents
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of Entered Changes of Registered Patents

	МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
	ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of Validity of Registred Petty Patents

	ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА Requests for the Extension of the effects of  European Patent Applications
	МЕЂУНАРОДНИ 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
	ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА


	ЖИГОВИ / Trademarks
	РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of Registered Trademarks
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of Entered Changes of Registered Trademarks

	ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  Gazzete OMPI des marques internationales WIPO Gazette of International Marks
	ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ Filed International Trademarks
	НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  / Subsequant designations for Republic of Serbia


	ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / Industrial Designs
	РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА Termination of Validity of Registered Designs
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of Entered Changes of Registered Designs


	ПОДЛИСТАК ГИС / Supplement IPG
	СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ (AGEPI) „РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВАˮ
	ЗАЈЕДНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ СА 18. ЛИАСОН САСТАНКА ЗА ЖИГОВЕ И 16. ЛИАСОН САСТАНАКА ЗА ДИЗАЈН, ИЗМЕЂУ ЕУИПО И ЕКСПЕРАТА НАЦИОНАЛНИОХ ЗАВОДА
	ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) „ЕПО ПОГЛЕД ИЗНУТРА: ФОКУС НА ПОСТУПАК ОПОЗИЦИЈЕˮ
	ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ „ОСНОВНО ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВНИ ОКВИР У ОБЛАСТИ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВАˮ
	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НОВИ САД: АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ
	СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) И ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЦРНЕ ГОРЕ WIPO СУБРЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР „ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И БАЗЕ ПОДАТАКАˮ
	СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO), ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ (РОСПАТЕНТ) И СКОЛКОВО ФОНДАЦИЈА WIPO КОНФЕРЕНЦИЈА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У НОВОМ ТЕХНОЛОШКОМ ПОРЕТКУ”
	ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ГРУПА ЕКСПЕРАТА ЗА ПОЛИТИКУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, ПОДГРУПА „ДИРЕКТИВА ЗА ЖИГОВЕˮ



		2018-03-29T15:26:17+0200
	Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd
	Glasnik intelektualne svojine br. 3/2018




