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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)  A23L 2/38 (2006.01)

 A23L 33/175 (2016.01)

 A23L 33/105 (2016.01)

 A23L 33/15 (2016.01)

 A23L 2/44 (2006.01) 

(11) 2016/1073 А1 

(21) P-2016/1073 (22) 05.12.2016. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA BEZALKOHOLNOG 

ENERGETSKOG NAPITKA SA PRODUŽENIM 

DEJSTVOM 

(71) PETROVIĆ, Velimir, Svetozara Miletića 36, 21000 

Novi Sad, RS; ZUBAC, Mato, Pećka 1/3, 21000 Novi Sad, RS 

(72) PETROVIĆ, Velimir, Svetozara Miletića 36,  

21000 Novi Sad, RS; ZUBAC, Mato, Pećka 1/3,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi Sad 

(57) Pronalazak spada u oblast životnih namirnica — 

pića, a konkretno se odnosi na bezalkoholni energetski 

napitak sa produženim dejstvom i postupak njegovog 

dobijanja. Pronalaskom je rešeno dobijanje 

bezalkoholnog osvežavajućeg napitka koji ima 

produženo pozitivno stimulišuće dejstvo na ljudski 

organizam koje se manifestuje poboljšanjem budnosti, 

koncentracije i fizičke snage, a pri tom po svom 

kalorijskom sastavu ne poseduju veliku kalorijsku 

vrednost, već povećava trošenje unutrašnjih energetskih 

depoa. Ovo je ostvareno kroz sledeće tehnološke faze u 

tačno određenim masenim % šećer, limunska kiselina, 

taurin, natrijum citrat, inozitol, kofein, vitamini, L-

karnitin, K- sorbat, natrijum benzoat, magnezijum hlorid, 

holin, aroma, voda i boja se umešaju u posudi koja se 

okreće određenim brojem obrtaja u određenom 

vremenskom trajanju na određenoj temperaturi do 

dobijanja homogene smeše, nakon čega se ona uvodi u 

punilicu uz dodatak gazirane vode sa takođe određenim 

masenim % ugljen-dioksida, nakon čega se dobijeni 

bezalkoholni napitak puni u limenu ambalažu određene 

zapremine i odlaže.  

 

(54) METHOD FOR PREPARING NON-ALCOHOLIC 

ENERGY DRINK WITH AN EXTENDED EFFECT 

 

(57) The invention belongs to the field of food products – 

beverages, more precisely, it refers to a non-alcoholic energy 

drink with an extended effect and a preparation method 

thereof. The invention presents method of preparation of non-

alcoholic refreshing drink, which has extended positive 

stimulating effect on a human organism, manifesting through 

improved awareness, concentration capacity and physical 

strength, meanwhile having a low calorie value, and 

increasing spending of inner energy depos. This has been 

achieved through following technological phases, with 

exactly determined mass percentage of sugar, citric acid, 

taurine, sodium citrate, inositol, caffeine, vitamins, L-

carnitine, K-sorbate, sodium benzoate, magnesium-chloride, 

choline, aroma, water and color. These ingredients are mixed 

within a container, turning with definite number of cycles, 

within a determined period of time and temperature, until 

homogenous mixture is achieved. Subsequently this mixture 

is introduced into a filling machine with addition of 

carbonated water, with definite mass percentage of carbon 

dioxide, after which the obtained non-alcoholic beverage is 

filled into a tin packaging of certain volume and then stored.  
 

(51)  A47B 1/04 (2006.01)

 A47B 1/08 (2006.01) 
(11) 2016/1187 А1 

(21) P-2016/1187 (22) 27.12.2016. 

(54) MULTI5STO 

(71) FURTULA, Vesna, Dobrovoljačka 6, 11080 

Zemun, RS; VRANES, Borivoje, Tomazeova 45,  

11010 Beograd-Voždovac, RS 

(72) FURTULA, Vesna, Dobrovoljačka 6, 11080 

Zemun, RS; VRANEŠ, Borivoje, Tomazeova 45,  

11010 Beograd-Voždovac, RS 

(57) Višestruko namenski multi5table predstavlja sto na 

razvlačenje koji egzistira u pet dimenzija, i može da služi 

kao sto za 2-10 osoba. Sastoji se od postolja koje se 

razvlači i za koje su pričvršćene četiri noge, tri gornje 

ploče, mehanizam za razvlačenje, kućišta u kome su 

smeštene dve pomoćne noge koje daju stabilnost stolu 

kada je rastegnut na veće dimenzije i tri nezavisne ploče. 

Naročito je pogodan za manje stanove. 

  

 
 

(54) MULTI5TABLE 

 

(57) A multi-purpose mult5table is the extendable table 

that exists in five dimensions, and it can serve as a table 

for 2-10 people. It consists of a framework that 

extendable and for which four legs are attached, three 

upper plates, an extending mechanism, casing in which 

two auxiliary legs are placed which give stability to the 

table when it is extended to larger dimensions and three 

independent panels. It is especially suitable for smaller 

apartments. 
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(51)  A61B 5/00 (2006.01) (11) 2016/1174 А1 

(21) P-2016/1174 (22) 23.12.2016. 

(54) METOD ZA ODREĐIVANJE EMOCIONALNOG 

STANJA KORISNIKA USLED VIZUELNOG UTICAJA 

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

21000 Novi Sad, RS 

(72) KUKOLJ, Dragan, Balzakova 51, 21000 Novi Sad, 

RS; ĐORĐEVIĆ, Dragana, Berislava Berića, 21000 

Novi Sad, RS; BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 

Novi Sad, RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51, 

21000 Novi Sad, RS 

(57) Метод за одређивање емоционалног стања 

корисника услед визуелног утицаја, где се поступак 

састоји од корака (100) аквизиције физиолошких 

података уз помоћ најмање једног биосензора (200), 

корака (101) препроцесирања прикупљених података 

уз помоћ процесорске јединице (201), где се из њих 

добијају интерна обележја, корака (102) 

прослеђивања наведених обележја у базу података 

(202) на cloud-y и до улаза у модел (203) који се 

такође налази на cloud–y, има за новост да наведени 

модел (203) представља адаптивни алгоритам 

сачињен из две фазе, где корак (103) примене модела 

на интерна обележја добијена након корака (101), 

представља прву фазу модела, а као резултат 

добијају се предикције псеудо обележја на основу 

интерних обележја физиолошких сигнала, а y другој 

фаза је представљена кораком (104) одређивања 

тренутног емоционалног стања на основу претходно 

добијених предикција псеудо обележја, али и на 

основу претходно добијених интерних обележја 

физиолошких сигнала, кораком (105) слања 

добијеног стања на базу података (202) на cloud-y 

као референтно стање за претходно послата интерна 

обележја, кораком (106) трансформације стања 

корисника у одговарајућу препоруку за акцију. 

  

 

(54) METHOD FOR DETERMINING THE 

EMOTIONAL STATE OF THE USER DUE TO THE 

VISUAL IMPACT 

 

(57) Method for determining the emotional state of the 

user due to the visual impact, wherein the method 

comprises the steps of (100) acquisition of physiological 

data with the help of at least one biosensor (200), step 

(101) preprocessing of data collected with the help of the 

processing unit (201), where are obtained internal 

features, step (102) forwarding the features in a database 

(202) on the cloud and to the entrance of the prediction 

model (203), which is also on the cloud, has for a 

novelty that the said prediction model (203) is an 

adaptive algorithm consisted of two phases, wherein the 

first stage of the model is step (103) of applying of the 

internal model characteristics obtained after step (101), 

and a result are predicted pseudo characteristics based on 

internal characteristics of physiological signals, and the 

second phase is presented by step (104) of determining 

the current emotional state based on previously obtained 

predicted pseudo characteristics, but also on the basis of 

previously obtained internal characteristics of 

physiological signals, step (105) of sending the resulting 

state in the database (202) on the cloud as a reference 

state for the previous sent internal features, and step 

(106) the transformation of the emotional state of the 

user to the appropriate recommendation for action. 
 

(51)  A61F 5/37 (2006.01)

 A61F 5/34 (2006.01) 
(11) 2016/1146 А1 

(21) P-2016/1146 (22) 19.12.2016. 

(54) PAMUČNE GAĆICE SA SEGMENTOM ZA 

NADUVAVANJE ZA PREVENCIJU RAZVOJA 

DISPLAZIJE KUKOVA U NOVOROĐENČADI I 

PRAVILAN DOVRŠETAK RAZVOJA 

NEDOVOLJNO DOBRO RAZVIJENOG DELA 

ČAŠICE ZGLOBA KUKA NA ROĐENJU KOD 

SVE NOVOROĐENE DECE 

(71) GEORGIJEVIĆ, Ljubomir, Njegoševa 42,  

11000 Beograd, RS 

(72) GEORGIJEVIĆ, Ljubomir, Njegoševa 42,  

11000 Beograd, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na gaćice sa segmentom na 

naduvavanje za prevenciju displazije kukova kod 

novorođenčadi. Gaćice (J) anatomski su oblikovane sa 

pravilnim polulučnim isečcima na dužim, bočnim 

stranama. U prednjoj i zadnjoj ivici gaćica (J), kao i u 

polulučnim bočnim stranama, po ivici, umetnuta je 

elasticna traka (6). U srednjem delu, sa unutrašnje strane 

gaćica (J), izveden je džep (10) sa poklopcem (l1), u 

kome je postavljen segment (12a) na naduvavanje, čiji je 

nepovratni ventil (12) provučen kroz vertikalnu rupicu 

(7) izvedenu na prednjem delu gaćica. Na zadnjoj ravnoj 

ivici gaća (J) pričvršćeni su tregeri (3) ukršteni štepom 

(4). Tregeri (3) imaju po jedan klizajući regulator (2), i 
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na krajevima petlju (l) zatvorenu kopčom (8). Na 

prednjoj gornjoj ivici gaćica (J) postavljen je par kopči 

(8) za kopčanje tregera (3) i ispod njih šest pari kopči 

(5), po tri sa svake strane ose simetrije, dok su na zadnjoj 

strani, levo i desno od tregera (3), uz jednu bočnu ivicu 

postavljena dva para kopči (5), a uz drugu bočnu ivicu 

jedan par kopči (5). Ova prijava patenta ima još dva 

zavisna zahteva. 

  

 
 

(54) COTTON PATIENS WITH INFLATABLE 

SEGMENT FOR PREVENTION OF HIP DYSPLASIA 

DEVELOPMENT IN INFANTS AND FOR FACILITATION 

OF CORECT FINISHING OF DEVELOPMENT OF 

INSUFFICIENTLY DEVELOPED HIP SOCKET IN THE 

MOMENT OF BIRTH OF ALL NEWBORN CHILDREN 

 

(57) The invention relates to panties with an inflatable 

segment for the prevention of hip dysplasia in infants. The 

panties (J) are anatomically shaped with regular semi-circular 

cut-outs on longer, lateral sides. An elastic band (6) is 

inserted in the front and rear edges of the panties (J), as well 

as in the semi-circular lateral sides, along the edge. In the 

middle part, from the inside of the panties (J), a pocket (10) 

with a lid (l1) is located, in which an inflatable segment (12a) 

is placed, whose non-return valve (12) is drawn through the 

vertical hole (7) made on the front of the panties. Suspenders 

(3) crossed with a stitch (4) are attached on the rear straight 

edge of the panties (J). Each suspender (3) has one sliding 

regulator (2), and at the its end of the loop (1) closed with a 

buckle (8). On the front upper edge of the panties (J) a pair of 

buckles (8) are located for fastening the suspenders (3) and 

underneath six pairs of buckles (5), three on each side of the 

axis of symmetry, while on the rear, left and right sides of the 

suspenders (3), along with one lateral edge, two pairs of 

buckles (5) are placed, while one pair of buckles (5) is placed 

next to the other lateral edge. This patent application also has 

two dependent claims. 
 

(51)  C07D 235/02 (2006.01) (11) 2016/1184 А1 

(21) P-2016/1184 (22) 27.12.2016. 

(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE NOVIH 3-(4-

METOKSIBENZIL)CIKLOALKANSPIRO-5-

HIDANTOINA 

 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Krnegijeva 4,  

11000 Beograd, RS 

(72) TRIŠOVIĆ, Nemanja, P. dr, Vojvode Stepe 286, 

11000 Beograd, RS; BOŽIĆ, Bojan, Đ. dr, Ismeta 

Mujezinovića 9, 11000 Beograd, RS; LAZIĆ, M., Anita, 

Arčibalda Rajsa 44/20, 11000 Beograd, RS; 

UŠĆUMLIĆ, Gordana, S. dr, Držićeva 5, 11000 

Beograd, RS; PETROVIĆ, Slobodan, D. dr, Požarevačka 

6/3, 11000 Beograd, RS 

(57) Postupak za dobijanje novih 3-[(4-supstituisani 

fenil)metil]imidazolidin-2,4-diona opšte formule (I), u kojoj n 

iznosi 1 ili 2, kao i 3-[(4-metoksifenil)metil]-7,8-benzo-1,3-

diazaspiro[4.5]dekan-2,4-diona (II) okarakterisan je prema 

ovom pronalasku time što cikloalkanspiro-5-hidantoin opšte 

formule (III) kao i 7,8-benzo-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-2,4-

dion (IV) reaguju sa 1-(hlormetil)-4-metoksibenzenom (V) u 

pogodnom organskom rastvaraču, N,N-dimetilformamidu, u 

prisustvu kalijum-karbonata na temperaturi od 25 do 80°C. 

  

 
 

(54) METHOD FOR SYNTHESIS OF NOVEL  3-(4-

METHOXYBENZYL)CYCLOALKANESPIRO-5-

HYDANTOINS 

 

(57) According to this invention, a method for synthesis 

of novel 3-[(4-substituted phenyl)methyl]imidazolidine-

2,4-diones of the general formula (I), where n is 1 or 2, 

as well as 3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-7,8-benzo-1,3-

diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione (II) is characterized in 

that cycloalkanespiro-5-hydantoin (III) as well as 7,8-

benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione (IV) are 

reacted with 1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene (V) in 

the convenient solvent, N,N-dimethylformamide, in the 

presence of potassium carbonate at temperature of 25-

80°C. 
 

(51)  C07D 235/02 (2006.01) (11) 2016/1185 А1 

(21) P-2016/1185 (22) 27.12.2016. 

(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE NOVIH 3-[(4-

SUPSTITUISANI FENIL)METIL]-1,3-

DIAZASPIRO[4.6]UNDEKAN-2,4-DIONA 
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(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4,  

11000 Beograd, RS 

(72) TRIŠOVIĆ, Nemanja, P. dr, Vojvode Stepe 286, 

11000 Beograd, RS; LAZIĆ, Anita, M. , Arčibalda Rajsa 

44/20, 11000 Beograd, RS; BOŽIĆ, Bojan, Đ. dr, Ismeta 

Mujezinovića 9, 11000 Beograd, RS; UŠĆUMLIĆ, 

Gordana, S. dr, Držićeva 5, 11000 Beograd, RS; 

PETROVIĆ, Slobodan, D. dr, Požarevačka 6/3,  

11000 Beograd, RS 

(57) Postupak za dobijanje novih 3-[(4-supstituisani 

fenil)metil]-1,3-diazaspiro[4.6]undekan-2,4-diona opšte 

formule (I) u kojoj X predstavlja sledeće supstituente: H, 

CH3, NO2 i CN, okarakterisan je prema ovom 

pronalasku time što 1,3-diazaspiro[4.6]undekan-2,4-dion 

(II), reaguje sa 1-(halogenometil)-4-supstituisanim 

benzenom opšte formule (III), u kojoj X predstavlja 

sledeće supstituente: H, CH3, NO2 i CN, dok Y može 

biti Cl ili Br, u pogodnom organskom rastvaraču, N,N-

dimetilformamidu, u prisustvu kalijum-karbonata na 

temperaturi od 25 do 80°C. 

  

 
 

(54) METHOD FOR SYNTHESIS OF NOVEL 3-[(4-

SUBSTITUTED PHENYL)METHYL]-1,3-

DIAZASPIRO[4.6]UNDECANE-2,4-DIONE 

 

(57) According to this invention, a method for synthesis 

of novel 3-[(4-substituted phenyl)methyl]-1,3-

diazaspiro[4.6]undecane-2,4-diones  of the general 

formula (I), where X represents the following 

substituents: H, CH3, NO2 and CN, is characterized in 

that 1,3-diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione (II) is reacted 

with 1-(halogenomethyl)-4-substituted benzene of the 

general formula (III), where X represents the following 

substituents: H, CH3, NO2 and CN and Y can be Cl or 

Br, in the convenient solvent, N,N-dimethylformamide, 

in the presence of potassium carbonate at temperature of 

25-80°C. 
 

(51)  F02B 43/10 (2006.01)

 F02B 27/06 (2006.01) 
(11) 2016/1188 А1 

(21) P-2016/1188 (22) 28.12.2016. 

(54) MOTOR SUS SA POGONOM NA VODONIK I 

KISEONIK 

(71) DOSTANIĆ, Slobodan, Proleterska 7,  

22204 Salaš Noćajski, RS 

(72) DOSTANIĆ, Slobodan, Proleterska 7,  

22204 Salaš Noćajski, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na motor SUS sa pogonom na 

vodonik i kiseonik, kod koga je cilindar (2) motora sa 

gomje strane, preko zaptivke (6), spojen sa glavom (3) 

motora. U cilindru (2) klizno pomično je uležišten klip 

(4) koji je preko klipnjače (5) obrtno spojen sa 

kolenastim vratilom (12) smeštenim u bloku (l) motora. 

U cilindru (2), neposredno iznad UMT, izveden je 

izduvni otvor (8) spojen preko izduvnog prelivnog 

kanala (141) sa izduvnim prigušnim ventilom (14). 

Izduvni prigušni ventil (14) izveden je tako što je leptir 

(142) postavljen na otvor izduvnog prelivnog kanala 

(141) dok je njegov slobodan kraj pritisnut oprugom 

(143) koja je drugim krajem spregnuta sa 

elektromagnetom (144) ili drugim mehaničkim 

komandnim mehanizmom. U glavi (3) motora 

postavljene su brizgaljke (7,9) za vodonik i kiseonik i 

standardna svećica (10) za dvotaktne motore, pri černu je 

na kolenastom vratilu (12) ugrađen davač (11) signala. 

  

 
 

(54) INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH 

HYDROGEN AND OXYGEN DRIVE 

 

(57) The invention relates to an internal combustion 

engine with hydrogen and oxygen drive, where the 

cylinder (2) of the engine on its upper side, via the seal 

(6), is connected to the motor head (3). In the cylinder 

(2) there is a slidingly movable piston (4) which is 

rotatably connected  via the piston rod (12) with the 

crankshaft (12) located in the engine block (1). In the 

cylinder (2), just above the BDC, an outlet opening (8) is 

connected via an outlet overflow channel (141) with an 

exhaust outlet valve (14). The exhaust outlet valve (14) 

is made in such way that the butterfly (142) is positioned 

at the outlet overflow duct (141), whose free end is in 

turn pressed by a spring (143) whose other end is 

coupled to an electromagnet (144) or to another 

mechanical control mechanism. In the  motor head (3), 
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hydrogen and oxygen injectors (7,9) and the standard 

spark plug (10) for the two-stroke engines are mounted, 

while a sensor (11) is mounted on the crank shaft (12). 
 

(51)  F03B 17/04 (2006.01)

 F03G 7/10 (2006.01) 
(11) 2016/0930 А1 

(21) P-2016/0930 (22) 01.11.2016. 

(54) MOTOR-KOGENERATOR NA POGON 

REVERZIBILNOG CIKLUSA HIDRAULIČNOG 

FLUIDA U POLUHERMETIČKOM SISTEMU 

(71) PANTELIĆ, Vuk, Narodnih Heroja 21 stan 26, 

11070 Novi Beograd, RS  

(72) PANTELIĆ, Vuk, Narodnih Heroja 21 stan 26, 

11070 Novi Beograd, RS 

(57) Motor na pogon reverzibilnog ciklusa hidrauličnog 

fluida u polu hermetičkom sistemu ima za novost da 

polaznu silu pritiska hidrauličnog fluida u zatvorenom 

polu hermetičkom sistemu održava reverzibilnim 

ciklusom, stalni nivo vrednosti i transformiše u snagu 

obrtnog motornog rotora (19) sa izlaznim pogonskim 

vratilom (4). 

  

 
 

(54) MOTOR-COGENERATOR TO DRIVE A 

REVERSIBILE CYCLE OF THE HYDRAULIC 

FLUID IN A SEMI-HERMETIC SYSTEM 

 

(57) Motor-cogenerator to drive a reversible cycle of the 

hydraulic fluid in a semi-hermetic system has a novelty 

in that starting the pressure force of the hydraulic fluid in 

a closed semi hermetic system maintains a reversible 

cycle, a constant level of values and transformed into a 

working force of the motor rotor (19) with the output 

drive shaft (4). 
 

(51)  F03D 1/00 (2006.01) (11) 2016/1141 А1 

(21) P-2016/1141 (22) 19.12.2016. 

(54) PANONSKI VETROPARK 

(71) JANKOV, Živica, Boška Buhe 5/5,  

23000 Zrenjanin, RS 

(72) JANKOV, Živica, Boška Buhe 5/5,  

23000 Zrenjanin, RS 

(57) Panonski vetropark realizuje stabilnu proizvodnju 

električne energije sa novim sistemom pogona elektro 

generatora, a posebno zbog mogućnosti skladištenja tj. 

akumulacije velikih količina vazduha u nadpritisku i 

podpritisku. Jednostavna prilagođenost Panonskog 

vetroparka prema potrebama potrošača rešava problem 

snabdevanja električnom energijom naročito udaljenih 

naseljenih mesta, potrebe električne energije za obradu i 

navodnjavanje velikih poljoprivrednih ratarskih 

površina, itd. 

  

 
 

(54) PANNONIAN WIND FARM 

 

(57) Pannonian wind farm realizes stable production of 

electricity with a new system of electric generator plants, 

especially due to the possibility of storage, i.e. 

accumulation of large quantities of air in overpressure 

and suppression. The simple adaptation of the Pannonian 

wind farm to the needs of consumers solves the problem 

of electricity supply in particular remote settlements, the 

needs of electricity for processing and irrigation of large 

agricultural land areas, etc. 
 

(51)  G01N 1/28 (2006.01) (11) 2016/1178 А1 

(21) P-2016/1178 (22) 26.12.2016. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA POGODNOG 

RASTVORA IZ HEMORAGIČNIH EKSUDATA 

RADI SPEKTROSKOPSKOG OTKRIVANJA 

MALIGNITETA 

(71) INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I 

METALURGIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU, 

Njegoševa 12, 11000 Beograd, RS 

(72) AVRAMOV-IVIĆ, Milka, dr, Mihaila Bulgakova 

58E, 11000 Beograd, RS; RELJIN, Irini, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; MIJIN, Dušan, dr, 

Ustanička 114/21, 11000 Beograd, RS; LOVIĆ, Jelena, 

dr, Veljka Dugoševića 16/16, 11000 Beograd, RS; 

STEVANOVIĆ, Sanja, dr, Gandijeva 73/7, 11070 Novi 

Beograd, RS; RELJIN, Branimir, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Slobodan, dr, Požarevačka 6/3, 11000 Beograd, RS 
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(57) Postupak dobijanja pogodnog rastvora iz 

hemoragičnih eksudata radi spektroskopskog otkrivanja 

maligniteta, okarakterisan je po tome što se na sterilan 

način uzima 94,2-98,8 mas. % eksudata, kao pleuralni 

izliv ili ascit, i tome se doda prvo izotonični 0,9 mas % 

vodeni rastvor NaCl, zatim se 1,6-6,2 mas. %, 10 % 

vodenog rastvora gvanidinijum-sulfata, amonijum-

sulfata ili kalijum-dihidrogen-fosfata, diferencijalno 

centrifugira tokom 5-10 sekundi, pri brzini od 50- 80 

obrtaja po sekundi, i što se dobijenom bistrom uzorku 

doda 10,0-26,8 mas. % transparentnog rastvarača 

spektroskopske čistoće, pogodno 95% etanola i dobijeni 

uzorak zamrzne na 248- 257 °K do upotrebe, ili se 

odmah upotrebijava za spektroskopsko otkrivanje 

maligniteta. 

  

 
 

(54) PROCEDURE FOR THE HEMORAGIC HUMAN 

LIQUIDS PREPARATION FOR THE 

SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF 

MALIGNANCY 

 

(57) Abstract Procedure for the hemoragic human liquids 

preparation for the spectroscopic determination of 

malignancy is characterized by the sterile extraction of 

94,2-98,8 mass. % of exudates (pleural effusion or 

ascite) with the addition at first of isotonic 0, 9 mass % 

water solution of NaC1, than with 1, 6-6, 2 mass. %, 10 

% water solution of guanidinijum-sulfat, amonium-sulfat 

or potasium dihidrogen-phosphat is differentially 

centrifuged during 5-10 sec at 50-80RPM and to the 

obtained clear sample of body liquid 10, 0-26, 8 mass. % 

of transparent solution of spectroscopic purity is added, 

most suitable, 95% ethanol and the prepared sample is 

frozen at 257°K before using or it is immediately used 

for the spectroscopic determination of malignancy. 
 

 

(51)  G12B 17/02 (2006.01)

 A61N 1/16 (2006.01)

 A61N 1/40 (2006.01)

 H01F 10/00 (2006.01)

 H01F 27/36 (2006.01) 

(11) 2016/1013 А1 

(21) P-2016/1013 (22) 21.11.2016. 

(54) INDUKTIVNI APSORPCIONI ZAŠTITNIK ZA 

SPREČAVANJE ILI NEUTRALIZACIJU 

UTICAJA ZRAČENJA-ELEKTROSMOGA 

(71) JORDOVIĆ, Svetislav, Zmaja od Noćaja 5,  

11000 Beograd, RS  

(72) JORDOVIĆ, Svetislav, Zmaja od Noćaja 5,  

11000 Beograd, RS  

(57) Проналазак се односи на индуктивни 

апсорпциони заштитник за спречавање или 

неутрализацију утицаја зрачења - електросмога, код 

кога се заштитници (1, 10, 20) у основи састоје од 

омотача (3, 11, 21) и аксијално постављене бакарне 

жице (7, 13, 14, 22), заштитник (30) се састоји од 

омотача (31) и магнета (32), заштитник (40) се 

састоји од танких алуминијумских фолија тј.  

листића (41), док се заштитник (50) састоји од 

омотача (51) у коме се налази мешавина графита и 

зеолита. Према основном решењу заштитник (1) се 

састоји од спољашњег омотача (3) и аксијалног 

канала (4), где је простор између омотача (3) и 

централног канала (4) издељен радијално 

постављеним ребрима (5) на пет канала (6). Кроз 

канале (6) је провучена, тзв. пертловањем из једног 

канала у суседни канал, једна бакарна жица (7) чији 

се крајеви умећу у централни канал (4) и то један 

крај жице (7) са леве а други крај жице (7) са десне 

стране. На крајеве заштитника (1) навучене су 

капице (8) преко којих су постављени цилиндрични 

држачи (9) којима се заштитник (1 ), поставља на 

кабл (2а) мобилног телефона (2). 
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(54) INDUCTIVE ABSORPTION PROTECTOR TO 

PREVENT OR NEUTRALIZATION IMPACT OF 

RADIATION - ELECTRICSMOG 

 

(57) The invention relates to an inductive absorption 

protector for preventing or neutralizing the radiation 

influence - electrosmog, in which the protectors (1, 10, 

20) consist essentially of the coatings (3, 11, 21) and the 

axially placed copper wires (7, 13, 14 , 22), the guard 

(30) consists of a coating (31) and a magnet (32), the 

protector (40) consists of thin aluminum foils, i.e. sheets 

(41), while the guard (50) consists of a shell (51) in 

which a mixture of graphite and zeolite is located. 

According to the basic solution, the protector (1) consists 

of an outer shell (3) and an axial duct (4), wherein the 

space between the envelope (3) and the central channel 

(4) is made radially arranged ribs (5) on the five 

channels (6). Through the channels (6) it is conveyed, 

the so-called. by twisting from one channel to the 

adjacent channel, one copper wire (7) whose ends are 

inserted into the central channel (4) and one end of the 

wire (7) to the left and the other end of the wire (7) to the 

right. The caps (8) are placed at the ends of the protector 

(1) through which the cylindrical holders (9) are placed, 

which the guard (1) is placed on the cable (2a) of the 

mobile phone (2). 
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Limited Tokyo Research Center 3-2 Asahigaoka 4-

chome, Hino-shi Tokyo 191-0065, JP 

(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 401/06 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61K 31/444 (2006.01)

 A61P 1/02 (2006.01)

 A61P 1/04 (2006.01)

 A61P 3/10 (2006.01)

 A61P 7/06 (2006.01)

 A61P 9/10 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 11/06 (2006.01)

 A61P 13/12 (2006.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 17/02 (2006.01)

 A61P 17/06 (2006.01)

 A61P 19/02 (2006.01)

 A61P 19/10 (2006.01)

 A61P 21/00 (2006.01)

 A61P 21/04 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 27/06 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01) 

(11) 57107 B1 

(21) P-2018/0431 (22) 07.12.2012. 

(30) JP  09.12.2011.  2011270492 

(86) WO 07.12.2012.   PCT/JP2012/081736 

(87) WO 13.06.2013.   WO 2013/085017 

(96) 07.12.2012.   12854960.7 

(97) 07.02.2018.   EP2789607 B   201806   EN 

(54) DERIVAT PIRIDONA I MEDIKAMENTI 

KOJI ISTI SADRŽE 

PYRIDONE DERIVATIVE AND MEDICINE 

CONTAINING SAME 

(73) KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 28-8, 

Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-8650, JP 

(72) KAMEI, Noriyuki, c/o KAKEN 

PHARMACEUTICAL CO. LTD., Central Research 

Laboratories, 14 Shinomiyaminamigawaracho, 

Yamashina-ku, Kyoto-shi Kyoto 607-8042, JP; 

SUMIKAWA, Yoshitake, c/o KAKEN 

PHARMACEUTICAL CO. LTD., Central Research 

Laboratories, 14 Shinomiyaminamigawaracho, 

Yamashina-ku, Kyoto-shi Kyoto 607-8042, JP; 

KAMIMURA, Daigo, c/o KAKEN 

PHARMACEUTICAL CO. LTD., Central Research 

Laboratories, 14 Shinomiyaminamigawaracho, 

Yamashina-ku, Kyoto-shi Kyoto 607-8042, JP; TODO, 

Shingo, c/o KAKEN PHARMACEUTICAL CO. LTD., 

Central Research Laboratories, 301 Gensuke, Fujieda-shi 

Shizuoka 426-8646, JP; YAMADA, Takuya, c/o 

KAKEN PHARMACEUTICAL CO. LTD., Central 

Research Laboratories, 14 Shinomiyaminamigawaracho, 

Yamashina-ku, Kyoto-shi Kyoto 607-8042, JP; 

TOKUOKA, Shota, c/o KAKEN PHARMACEUTICAL 

CO. LTD., Central Research Laboratories, 14 

Shinomiyaminamigawaracho, Yamashina-ku, Kyoto-shi 

Kyoto 607-8042, JP 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/435 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/04 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 409/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 417/14 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07F 9/6558 (2006.01)

 C07F 9/6596 (2006.01) 

(11) 57097 B1 

(21) P-2018/0399 (22) 01.03.2013. 

(30) US  01.03.2012.  201261605523 P 

(86) WO 01.03.2013.   PCT/US2013/028622 

(87) WO 06.09.2013.   WO 2013/130976 

(96) 01.03.2013.   13710222.4 

(97) 31.01.2018.   EP2820009 B   201805   EN 

(54) INHIBITORI SERINSKE/TREONINSKE 

KINAZE 

SERINE/THREONINE KINASE INHIBITORS 

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

Boulder, CO 80301, US; GENENTECH, INC., One 

DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US 

(72) BLAKE, James, F., c/o Array BioPharma Inc. 3200 

Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; 

CHICARELLI, Mark, Joseph, c/o Array BioPharma Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; 

GARREY, Rustam, Ferdinand, c/o Array BioPharma 

Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; 

GAUDINO, John, c/o Array BioPharma Inc. 3200 

Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; GRINA, 

Jonas, c/o Array BioPharma Inc. 3200 Walnut Street, 

Boulder, Colorado 80301, US; MORENO, David, A., 

c/o Array BioPharma Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, 

Colorado 80301, US; MOHR, Peter, J., c/o Array 

BioPharma Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 
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80301, US; REN, Li, c/o Array BioPharma Inc. 3200 

Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; 

SCHWARZ, Jacob, c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, 

South San Francisco, California 94080-4990, US; 

CHEN, Huifen, c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South 

San Francisco, California 94080-4990, US; ROBARGE, 

Kirk, c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San 

Francisco, California 94080-4990, US; ZHOU, Aihe, c/o 

Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, US 

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

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 498/04 (2006.01) 

(11) 57099 B1 

(21) P-2018/0403 (22) 04.10.2012. 

(30) EP  06.10.2011.  11184061 

(86) WO 04.10.2012.   PCT/EP2012/069562 

(87) WO 11.04.2013.   WO 2013/050438 

(96) 04.10.2012.   12766997.6 

(97) 10.01.2018.   EP2763982 B   201802   EN 

(54) SUPSTITUISANI BENZILINDAZOLI ZA 

PRIMENU KAO INHIBITORI BUB1 KINAZE U 

TRETMANU HIPERPROLIFERATIVNIH 

BOLESTI 

SUBSTITUTED BENZYLINDAZOLES FOR USE AS 

BUB1 KINASE INHIBITORS IN THE TREATMENT 

OF HYPERPROLIFERATIVE DISEASES 

(73) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE; BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, 40789 Monheim, DE 

(72) HITCHCOCK, Marion, Pfeddersheimer Weg 51A, 

14129 Berlin, DE; MENGEL, Anne, Kavalierstr. 15, 

13187 Berlin, DE; PÜTTER, Vera, Norwegerstr. 4, 

10439 Berlin, DE; SIEMEISTER, Gerhard, 

Reimerswalder Steig 26, 13503 Berlin, DE; 

WENGNER, Antje, Margret, Borkumstr. 12 e, 13189 

Berlin, DE; BRIEM, Hans, Emser Str. 3, 10719 Berlin, 

DE; EIS, Knut, Fichtenweg 1, 13587 Berlin, DE; 

SCHULZE, Volker, Emil-Czekowski-Str. 5, 16562 

Bergfelde, DE; FERNANDEZ-MONTALVAN, 

Amaury, Ernesto, Kopenhagener Str. 42, 10437 Berlin, 

DE; PRECHTL, Stefan, Kanzowstr. 5a, 10439 Berlin, 

DE; HOLTON, Simon, Lauterstr 27, 12159 Berlin, DE; 

FANGHÄNEL, Jörg, Saarbrücker Str. 28 16th Floor, 

10405 Berlin, DE; LIENAU, Philip, Jahnstr. 13, 10967 

Berlin, DE; PREUSSE, Cornelia, Heidenheimer Str. 28a, 

13467 Berlin, DE; GNOTH, Mark Jean, Am Hang 53, 

40822 Mettmann, DE 

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

 

(51)  C07D 403/12 (2006.01)

 A61K 31/45 (2006.01)

 A61P 3/04 (2006.01)

 C07D 231/20 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01) 

(11) 57071 B1 

(21) P-2018/0398 (22) 11.12.2014. 

(30) WO  19.12.2013.  PCT/CN2013/089987 

(86) WO 11.12.2014.   PCT/US2014/069785 

(87) WO 25.06.2015.   WO 2015/094913 

(96) 11.12.2014.   14827909.4 

(97) 21.02.2018.   EP3083605 B   201808   EN 

(54) JEDINJENJA FLUOROFENIL PIRAZOLA 

FLUOROPHENYL PYRAZOL COMPOUNDS 

(73) ELI LILLY & COMPANY, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, IN 46285, US 

(72) LIU, Kevin, Kun-Chin, c/o Eli Lilly and Company 

P. O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US; 

WU, Liang, c/o Eli Lilly and Company P. O. Box 6288, 

Indianapolis, Indiana 46206-6288, US; XIE, Yinong, c/o 

Eli Lilly and Company P. O. Box 6288, Indianapolis, 

Indiana 46206-6288, US; ZHOU, Guoqiang, c/o Eli Lilly 

and Company P. O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 

46206-6288, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 403/12 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01)

 C07D 513/04 (2006.01) 

(11) 57117 B1 

(21) P-2018/0396 (22) 20.12.2013. 

(30) US  21.12.2012.  201261745409 P 

US  14.03.2013.  201361784928 P 

(86) WO 20.12.2013.   PCT/US2013/076995 

(87) WO 26.06.2014.   WO 2014/100620 

(96) 20.12.2013.   13824239.1 

(97) 28.02.2018.   EP2935248 B   201809   EN 

(54) JEDINJENJA I METODE MODULACIJE 

KINAZE I POVEZANE INDIKACIJE 

COMPOUNDS AND METHODS FOR KINASE 

MODULATION, AND INDICATIONS THEREFOR 

(73) PLEXXIKON INC., 91 Bolivar Drive, Suite A, 

Berkeley, CA 94710, US 

(72) WU, Guoxian, c/o Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, 

Berkeley, CA 94710, US; CHAN, Katrina, c/o Plexxikon 

Inc. 91 Bolivar Drive, Berkeley, CA 94710, US; 

EWING, Todd, c/o Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, 

Berkeley, CA 94710, US; IBRAHIM, Prabha, N., c/o 

Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, Berkeley, CA 94710, 

US; LIN, Jack, c/o Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, 

Berkeley, CA 94710, US; NESPI, Marika, c/o Plexxikon 

Inc. 91 Bolivar Drive, Berkeley, CA 94710, US; 

SPEVAK, Wayne, c/o Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, 
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Berkeley, CA 94710, US; ZHANG, Ying, c/o Plexxikon 

Inc. 91 Bolivar Drive, Berkeley, CA 94710, US 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C07D 405/14 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61P 3/00 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 31/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 57103 B1 

(21) P-2018/0441 (22) 13.03.2014. 

(30) US  15.03.2013.  201361791007 P 

(86) WO 13.03.2014.   PCT/US2014/025308 

(87) WO 25.09.2014.   WO 2014/151258 

(96) 13.03.2014.   14729096.9 

(97) 14.02.2018.   EP2970232 B   201807   EN 

(54) SUPSTITUISANI DERIVATI PIRIDINA 

KORISNI KAO INHIBITORI C-FMS KINAZE 

SUBSTITUTED PYRIDINE DERIVATIVES USEFUL 

AS C-FMS KINASE INHIBITORS 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV., 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(72) CHEN, Jie, 4 Worthington Terrace, Flemington, 

New Jersey 08822, US; DONAHUE, Matthew, 200 

Foxgate Avenue Apt. 5H, Hattiesburg, Mississippi 

39402, US; LIM, Heng-Keang, 9 Dustin Drive, 

Lawrenceville, New Jersey 08648, US; LIN, Ronghui, 

3003 Shawnee Green, Ambler, Pennsylvania 19002, US; 

SALTER, Rhys, 204 Windsor Way, Doylestown, 

Pennsylvania 18901, US; WU, Jiejun, 11383 Pacific 

Shores Way, San Diego, California 92130, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/4545 (2006.01)

 A61K 31/497 (2006.01)

 A61K 31/501 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 3/06 (2006.01)

 A61P 9/04 (2006.01)

 A61P 9/10 (2006.01)

 A61P 13/12 (2006.01)

 A61P 43/00 (2006.01) 

(11) 57088 B1 

(21) P-2018/0370 (22) 12.12.2014. 

(30) JP  13.12.2013.  2013258008 

(86) WO 12.12.2014.   PCT/JP2014/082943 

(87) WO 18.06.2015.   WO 2015/087994 

(96) 12.12.2014.   14869320.3 

(97) 07.03.2018.   EP3081566 B   2018/10   EN 

(54) 5-HIDROKSI-4-(TRIFLUOROMETIL) 

PIRAZOLOPIRIDIN DERIVAT 

5-HYDROXY-4-(TRIFLUOROMETHYL) 

PYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVE 

(73) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1 

Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

(72) KOBAYASHI, Hideki, c/o DAIICHI SANKYO 

COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-

ku, Tokyo 140-8710, JP; ARAI, Masami, c/o DAIICHI 

SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710, JP; KANEKO, Toshio, 

c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 

Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710, JP; 

TERASAKA, Naoki, c/o DAIICHI SANKYO 

COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-

ku, Tokyo 140-8710, JP 

(74) AOD MSA IP - Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/4162 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 57101 B1 

(21) P-2018/0418 (22) 27.01.2012. 

(30) FR  27.01.2011.  1150651 

(86) WO 27.01.2012.   PCT/EP2012/051283 

(87) WO 02.08.2012.   WO 2012/101239 

(96) 27.01.2012.   12701884.4 

(97) 10.01.2018.   EP2668184 B   201802   EN 

(54) DERIVATI TIPA AZAINDAZOLA ILI 

DIAZAINDAZOLA KAO LEK 

DERIVATIVES OF AZAINDAZOLE OR 

DIAZAINDAZOLE TYPE AS MEDICAMENT 

(73) PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 45, Place Abel 

Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, FR 

(72) KALOUN, El Bachir, 42 rue de Beaucru, F-31120 

Roquettes, FR; BEDJEGUELAL, Karim, 40 rue Henri 

Bergson, F-31400 Toulouse, FR; RABOT, Rémi, 

Appartement B205 16 rue des Saules, F-31400 

Toulouse, FR; KRUCZYNSKI, Anna, 7 Résidence 

Castel Trompette, F-31450 Pompertuzat, FR; 

SCHMITT, Philippe, 22 Chemin du Douyssat, Nailloux 

31560, FR; PEREZ, Michel, 45 chemin de la Pique, F-

81100 Castres, FR; RAHIER, Nicolas, 6 impasse 

bellevue, F-31450 Ayguesvives, FR 

(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje, 

Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/395 (2006.01)

 A61K 31/41 (2006.01)

 A61K 31/4188 (2006.01)

 A61K 31/7052 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 C07H 19/23 (2006.01) 

(11) 57092 B1 

(21) P-2018/0408 (22) 22.04.2009. 

(30) US  23.04.2008.  47263 P 

US  19.12.2008.  139449 P 

(96) 22.04.2009.   15155479.7 

(97) 10.01.2018.   EP2937350 B   201802   EN 
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(54) 1' –SUPSTITUISANI KARBA-NUKLEOZIDNI 

ANALOZI ZA ANTIVIRUSNU TERAPIJU 

1' -SUBSTITUTED CARBA-NUCLEOSIDE 

ANALOGS FOR ANTIVIRAL TREATMENT 

(73) GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, 

Foster City, California 94404, US 

(72) BUTLER, Thomas, 601 Baltic Circle 605, Redwood 

City, CA 94065, US; CHO, Aesop, 1656 Notre Dame 

Drive, Mountain View, CA 94040, US; KIM, Choung, 

U., 1750 Elizabeth Street, San Carlos, CA 94070, US; 

SAUNDERS, Oliver, L., 615 Port Drive 202, San Mateo, 

CA 94404, US; ZHANG, Lijun, 12525 Minorca Ct., Los 

Altos Hills, CA 94022, US; PARRISH, Jay, 760 Bair 

Island Rd., 100, Redwood City, CA 94063, US 

(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  C07J 9/00 (2006.01)

 A61K 31/575 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07J 41/00 (2006.01)

 C07J 75/00 (2006.01) 

(11) 57065 B1 

(21) P-2018/0237 (22) 07.05.2013. 

(30) EP  10.05.2012.  12305518 

US  06.06.2012.  201261656151 P 

(86) WO 07.05.2013.   PCT/IB2013/053669 

(87) WO 14.11.2013.   WO 2013/168096 

(96) 07.05.2013.   13729470.8 

(97) 13.12.2017.   EP2847204 B   2017/50   EN 

(54) DERIVATI STEROLA I NJIHOVA 

UPOTREBA ZA LEČENJE BOLESTI KOJE 

OBUHVATAJU TRANSFORMISANE ĆELIJE 

ASTROCITE ILI ZA LEČENJE MALIGNIH 

HEMOPATIJA 

STEROL DERIVATIVES AND USE THEREOF FOR 

TREATING DISEASES INVOLVING 

TRANSFORMED ASTROCYTE CELLS OR FOR 

TREATING MALIGNANT HAEMOPATHIES 

(73) BETA INNOV, 49 rue Rouelle, 75015 Paris, FR 

(72) CLARION, Ludovic, 71 rue Maurice Ravel, F-

34980 Saint Gely Du Fesc, FR; MERSEL, Marcel, Chez 

Famille VIGNON Jacques, 23 rue du Vaccarès, Les 

hauts de Massane, F-34080 Montpellier, FR; PETITE, 

Didier, 3 rue de Porto, F-34000 Montpellier, FR 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07K 7/08 (2006.01) (11) 57067 B1 

(21) P-2018/0392 (22) 01.06.2016. 

(30) RU  01.06.2015.  2015120667 

(86) WO 01.06.2016.   PCT/EP2016/062336 

(87) WO 08.12.2016.   WO 2016/193285 

(96) 01.06.2016.   16728271.4 

(97) 17.01.2018.   EP3191504 B   201803   EN 

(54) PEPTIDI DERIVATI EZRINA I NJIHOVE 

FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE 

EZRIN-DERIVED PEPTIDES AND 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS THEREOF 

(73) NEARMEDIC INTERNATIONAL LIMITED, 

Abacus Elenion Building, 5 Themistocles Dervis St., 

1066 Nicosia, CY 

(72) HOLMS, Rupert, Flat 1st Floor 66 Regent's Park 

Road, London Greater London NW1 7SX, GB; 

ATAULLAKHANOV, Ravshan, Flat 28 Entrance 2 

Building 20 Malaya Bronnaya, 123104 Moscow, RU; 

ATAULLAKHANOV, Rustam, Nikitsky Boulevard 8/3 

Corpus 1 Flat 10, 119019 Moscow, RU; SAYADYAN, 

Khachik, UI. Gilyarovskogo Building 4 Corpus 1 Flat 

81, 129090 Moscow, RU 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07K 14/47 (2006.01)

 C07K 16/30 (2006.01)

 C12Q 1/68 (2018.01) 

(11) 57080 B1 

(21) P-2018/0353 (22) 06.09.2006. 

(30) EP  12.09.2005.  05019786 

(96) 06.09.2006.   15153951.7 

(97) 03.01.2018.   EP2894162 B   2018/01   EN 

(54) IDENTIFIKACIJA ANTIGENA POVEZANIH 

SA TUMOROM ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU 

IDENTIFICATION OF TUMOR-ASSOCIATED 

ANTIGENS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY 

(73) GANYMED PHARMACEUTICALS GMBH, An 

der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE; JOHANNES 

GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ, VERTRETEN 

DURCH DEN PRÄSIDENTEN, Saarstrasse 21,  

55122 Mainz, DE 

(72) SAHIN, Ugur, Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 

Mainz, DE; TÜRECI, Özlem, Philipp-von-Zabern-Platz 

1, 55116 Mainz, DE; KOSLOWSKI, Michael, Am Ried 

23, 85764 Oberschleißheim, DE; USENER, Dirk, 

Richard-Wagner-Straße 87b, 65193 Wiesbaden, DE 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C07K 16/28 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01) 
(11) 57087 B1 

(21) P-2018/0346 (22) 20.04.2012. 

(30) US  21.04.2011.  201161477904 P 

(86) WO 20.04.2012.   PCT/US2012/034519 

(87) WO 26.10.2012.   WO 2012/145673 

(96) 20.04.2012.   12717027.2 

(97) 17.01.2018.   EP2699601 B   2018/03   EN 

(54) POLIPEPTIDI ANTITELA KOJI 

ANTAGONIZUJU CD40 

ANTIBODY POLYPEPTIDES THAT ANTAGONIZE CD40 

(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route 

206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US; 

DOMANTIS LIMITED, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(72) SURI, Anish, Bristol-Myers Squibb Company 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2018/6 

Intellectual Property Gazette  2018/6 

26 ЗИС / RS / IPO 

 

,Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543, 

US; SHERIFF, Steven, Bristol-Myers Squibb Company, 

Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543, 

US; SUCHARD, Suzanne, Bristol-Myers Squibb 

Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton, 

NJ 08543, US; YAMNIUK, Aaron, Bristol-Myers 

Squibb Company, Route 206 & Province Line Road, 

Princeton, NJ 08543, US; KRYSTEK, Stanley, Bristol-

Myers Squibb Company, Route 206 & Province Line 

Road, Princeton, NJ 08543, US; TAMURA, James, 

Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province 
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FOLMER, James, AstraZeneca Wilmington, 1800 

Concord Pike, P.O. Box 15437, Wilmington, Delaware 

19850-5437, US; ISAAC, Methvin, 17 Reynolds Ave, 

Brampton, Ontario L6P 2C1, CA; MA, Fupeng, Unit 

315-1 Oak Grove Ave., Melrose, Massachusetts 02176, 

US; SLASSI, Abdelmalik, 4780 Fulwell Road, 

Mississauga, Ontario L5M 7J7, CA 

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

(51)  C07K 14/18 (2006.01)

 C12N 15/867 (2006.01) 
(11) 53257 B2 

(21) P-2014/0158 (22) 22.07.2010. 

(45) 29.08.2014. 

(30) US  24.07.2009.  228491 P 

(86) WO 22.07.2010.   PCT/US2010/042870 

(87) WO 27.01.2011.   WO 2011/011584 

(96) 22.07.2010.   10737715.2 

(97) 08.01.2014.   EP2456786 B   2014/02   EN 

(54) LENTIVIRALNI VEKTORI 

PSEUDOTIPIZIRANI SA OMOTAČEM OD 

GLIKOBELANČEVINE IZ SINDBIS-VIRUSA 

LENTIVIRAL VECTORS PSEUDOTYPED WITH A 

SINDBIS VIRUS ENVELOPE GLYCOPROTEIN 

(73) IMMUNE DESIGN CORP, 1616 Eastlake Ave. 

E.Suite 310, Seattle, WA 98102, US 

(72) ALLEN, James, M., 1616 Eastlake Ave. E.Suite 

310, Seattle, WA 98102, US; VAN, HOEVEN, Neal, S., 

1616 Eastlake Ave. E Suite 310 Seattle, WA 98102, US; 

LI, Jin, Zhong, 1616 Eastlake Ave. E. Suite 310 Seattle, 

WA, 98102, US; SLOAN, Derek, D., 1616 Eastlake 

Ave. E. Suite 310 Seattle, WA 98102, US; 

DUBENSKY, Thomas, W., Jr., 1616 Eastlake Ave. E. 

Suite 310 Seattle, WA 98102, US 

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

 (51)  C07K 14/47 (2006.01)

 A61K 38/00 (2006.01)

 C07K 16/18 (2006.01)

 C12N 15/12 (2006.01)

 G01N 33/50 (2006.01) 

(11) 53872 B2 

(21) P-2015/0093 (22) 14.05.2008. 

(45) 31.08.2015. 

(96) 14.05.2008.   08008944.4 

(97) 24.12.2014.   EP2119726 B   2014/52   EN 

(54) NOVI I SNAŽNI MHC PEPTIDI KLASE II 

IZVEDENI IZ SURVIVINA I NEUROKANA 

NOVEL AND POWERFUL MHC-CLASS II PEPTIDES 

DERIVED FROM SURVIVIN AND NEUROCAN 

(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-

Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE 

(72) RAMMENSEE, Hans-Georg, Prof. Dr., Sommerhalde 3, 

72070 Tübingen, DE; STEVANOVIC, Stefan, Prof. Dr., Auf der 

Burg 3, 72074 Tübingen, DE; GOUTTEFANGES, Cécile, Dr., 

Maurerstrasse 19b, 72070 Tübingen, DE 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 54, III/12, 11070 Novi Beograd 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/6 

Intellectual Property Gazette  2018/6 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

31 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

од 16.05.2018. до 15.06.2018. године: 

 

Патент број 49101 чији је носилац 

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL, 

престао је да важи дана 26.05.2018. године. 

 

Патент број 49471 чији је носилац Casale S.A., 

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH, престао је да важи 

дана 23.05.2018. године. 

 

Патент број 49628 чији је носилац TAKEDA 

GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE, 

престао је да важи дана 19.05.2018. године. 

 

Патент број 49632 чији је носилац GLAXO GROUP 

LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, England, UK, престао је да важи дана 

09.06.2018. године. 

 

Патент број 49633 чији је носилац PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street, New York,NY 10017, US, 

престао је да важи дана 03.06.2018. године. 

 

Патент број 49675 чији је носилац ZOETIS 

SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 07054, Parsippany, 

New Jersey, US, престао је да важи дана 30.05.2018. 

године. 

 

Патент број 49902 чији је носилац SANOFI-

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

престао је да важи дана 10.06.2018. године. 

 

Патент број 50005 чији је носилац 

ASTRAZENECA AB, , 151 85 Sodertalje, SE, престао 

је да важи дана 26.05.2018. године. 

 

Патент број 50067 чији је носилац ASTRA 

ZENECA AB, , 151 85 Sodertalje, SE, престао је да 

важи дана 26.05.2018. године. 

 

Патент број 50149 чији је носилац BIJELI 

DOM D.O.O., Osječka 56, 21000 Split, HR, престао је 

да важи дана 06.06.2018. године. 

 

Патент број 51274 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A, I-43100 

Parma, IT, престао је да важи дана 11.06.2018. 

године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.11.2017. до 15.12.2017. године: 

 

Патент број 49627 чији је носилац BP 

CHEMICALS LIMITED, 1 Finsbury Circus, London 

EC2N 7BA, GB, престао је да важи дана 18.11.2017. 

године. 

 

Патент број 50041 чији је носилац BACKLIFE 

LTD., 2, Ha Tamar Street, 46915 Moshav Rishpon, IL, 

престао је да важи дана 15.12.2017. године. 

 

Патент број 50131 чији је носилац CARPI 

TECH ITALIA S.R.L., Via Monte Bianco 5, 28041 

Arona (NO), IT, престао је да важи дана 07.12.2017. 

године. 

 

Патент број 50132 чији је носилац CARPI TECH 

ITALIA S.R.L., Via Monte Bianco 5, 28041 Arona (NO), IT, 

престао је да важи дана 7.12.2017. године. 

 

Патент број 50288 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50, 

D-65929 Frankfurt am Main, DE, престао је да важи 

дана 26.11.2017. године. 

 

Патент број 50536 чији је носилац UCB 

PHARMA GMBH, Alfred-Nobel-Strasse 10, D-40789 

Monheim, DE, престао је да важи дана 14.12.2017. 

године. 

 

Патент број 50570 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Brüningstrasse 

50, 65929 Frankfurt am Main, DE, престао је да важи 

дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 50647 чији је носилац STANIĆ, 

Bogdan, Vase Stajića 23, 21000 Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 06.12.2017. године. 

 

Патент број 51070 чији је носилац ASCO 

INDUSTRIES, Avenue de France, 57300 Hagondange, 

FR, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Патент број 51081 чији је носилац AstraZeneca 

AB, SE 151 85 Södertälje, SE, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Патент број 51082 чији је носилац AstraZeneca 

AB, SE 151 85 Södertälje, SE, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 
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Патент број 51383 чији је носилац INDAG 

GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH & 

CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 107-115, 

69214 Eppelheim, DE, престао је да важи дана 

12.12.2017. године. 

 

Патент број 51419 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 06.12.2017. 

године. 

 

Патент број 51571 чији је носилац SANOFI-

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

престао је да важи дана 01.12.2017. године. 

 

Патент број 51773 чији је носилац 

STOJMENOVIĆ, Slađana, Bul. Vojvode Mišića 39a/29, 

11000 Beograd, RS; ŽIVKOVIĆ, Slaviša, Joce 

Jovanovića 1A, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 19.11.2017. године. 

 

Патент број 51861 чији је носилац ARRAY 

BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO 

80301, US, престао је да важи дана 19.11.2017. 

године. 

 

Патент број 52183 чији је носилац TEVA 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel 

Street P.O. Box 3190, 49131 Petach-Tikva, IL, престао 

је да важи дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 52457 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 04.12.2017. 

године. 

 

Патент број 52528 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

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

20.11.2017. године. 

 

Патент број 52598 чији је носилац AMGEN 

INC., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US, престао је да важи дана 17.11.2017. 

године. 

 

Патент број 52642 чији је носилац SYNTA 

PHARMACEUTICALS CORP., 45 Hartwell Avenue, 

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

18.11.2017. године. 

 

Патент број 52784 чији је носилац TEVA 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel 

Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach-Tikva, IL, престао 

је да важи дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 53034 чији је носилац SANOVEL 

ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No:14, 34460 

Sariyer/Istanbul, TR, престао је да важи дана 

03.12.2017. године. 

 

Патент број 53035 чији је носилац EJ EMEA, 

Z.I. de Marivaux, 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers, FR, 

престао је да важи дана 25.11.2017. године. 

 

Патент број 53051 чији је носилац GRUJIČIĆ, 

Velimir, Franje Krča  20, 11080 Zemun, RS, престао је 

да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Патент број 53283 чији је носилац INDAG 

GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH & 

CO.BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 107 - 115, 

69214 Eppelheim, DE, престао је да важи дана 

06.12.2017. године. 

 

Патент број 53295 чији је носилац ALCON 

RESEARCH, LTD., 6201 South Freeway, Mail Code 

TB4-8, Fort Worth TX 76134, US, престао је да важи 

дана 23.11.2017. године. 

 

Патент број 53409 чији је носилац 

ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, Zi De Pouldavid 

- Douarnenez, 29100 Douarnenez, FR, престао је да 

важи дана 05.12.2017. године. 

 

Патент број 53606 чији је носилац BP 

CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-on-

Thames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи 

дана 23.11.2017. године. 

 

Патент број 53667 чији је носилац INSTITUT 

NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE 

MÉDICALE, 101, Rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 

13, FR, престао је да важи дана 09.12.2017. године. 

 

Патент број 53770 чији је носилац NOVARTIS 

AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да 

важи дана 18.11.2017. године. 

 

Патент број 53810 чији је носилац ALCON 

RESEARCH, LTD., 6201 South Freeway TB4-8, Fort 

Worth, TX 76134, US, престао је да важи дана 

04.12.2017. године. 

 

Патент број 54027 чији је носилац 

SOTRALENTZ PACKAGING S.A.S., 3, rue de 

Bettwiller, 67320 Drulingen, FR, престао је да важи 

дана 17.11.2017. године. 

 

Патент број 54117 чији је носилац 

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
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& CO. KG, Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien, AT, 

престао је да важи дана 03.12.2017. године. 

 

Патент број 54251 чији је носилац General 

Electric Technology GmbH, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5400 Baden, CH, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

Патент број 54373 чији је носилац SOCIÉTÉ 

D'ÉTUDE ET CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

GÉNÉRALE ET D'AUTOMATISME, Parc d'Activités 

des Accrues, 51800 Sainte-Menehould, FR, престао је 

да важи дана 15.12.2017. године. 

 

Патент број 54402 чији је носилац POLICHEM 

SA, 50, Val Fleuri, 1526 Luxembourg, LU, престао је 

да важи дана 17.11.2017. године. 

 

Патент број 54422 чији је носилац CENTRE 

NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE(CNRS), 3, rue Michel-Ange, 75794 

Paris Cedex 16, FR; UNIVERSITÉ DE 

MONTPELLIER, 163, Rue Auguste Broussonnet, 34090 

Montpellier, FR, престао је да важи дана 18.11.2017. 

године. 

 

Патент број 54431 чији је носилац ALCON 

RESEARCH, LTD., 6201 South Freeway, Fort Worth, 

Texas 76134, US, престао је да важи дана 13.12.2017. 

године. 

 

Патент број 54538 чији је носилац 

VESKOVIĆ, Dragan, Braće Karaulić 7, 32313 Rudnik, 

RS, престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Патент број 54650 чији је носилац ALCON 

RESEARCH, LTD., 6201 South Freeway, Fort Worth, 

Texas 76134, US, престао је да важи дана 16.11.2017. 

године. 

 

Патент број 54656 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 01.12.2017. године. 

 

Патент број 54681 чији је носилац General 

Electric Technology GmbH, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5400 Baden, CH, престао је да важи дана 

03.12.2017. године. 

 

Патент број 54682 чији је носилац 

ARMACELL ENTERPRISE GMBH & CO. KG, 

Zeppelinstrasse 1, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf, 

DE, престао је да важи дана 17.11.2017. године. 

 

Патент број 54755 чији је носилац EVVA 

SICHERHEITSTECHNOLOGIE GmbH, 

Wienerbergstrasse 59-65, 1120 Wien, AT, престао је да 

важи дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 54798 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

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

14.12.2017. године. 

 

Патент број 54835 чији је носилац 

UNDERDRIP SRL, Via Villa Ripari 2, 26030 

Malagnino (CR), IT, престао је да важи дана 

13.12.2017. године. 

 

Патент број 54889 чији је носилац RADIKAL 

THERAPEUTICS INC., 8 Solviva Road Po Box 1626, 

West Tisbury, Massachusetts 02575, US, престао је да 

важи дана 09.12.2017. године. 

 

Патент број 54995 чији је носилац MARIA 

SOELL HIGH TECHNOLOGY FILMS GMBH, 

Frankenstrasse 45, 63667 Nidda-Eichelsdorf, DE, 

престао је да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Патент број 55040 чији је носилац IOS 

INSTITUT ZA OKOLJEVARSTVO IN SENZORJE, 

D.O.O., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, SI, престао је 

да важи дана 26.11.2017. године. 

 

Патент број 55070 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи 

дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 55256 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи 

дана 14.12.2017. године. 

 

Патент број 55369 чији је носилац AMGEN 

INC., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US, престао је да важи дана 25.11.2017. 

године. 

 

Патент број 55523 чији је носилац NLS 

PHARMA AG, Breitenweg 10, 6370 Stans, CH, престао 

је да важи дана 30.11.2017. године. 

 

Патент број 55816 чији је носилац SICPA 

HOLDING SA, Av. de Florissant 41, 1008 Prilly, CH, 

престао је да важи дана 29.11.2017. године. 

 

Патент број 55875 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

06.12.2017. године. 
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Патент број 55965 чији је носилац GALAS, 

Adam, Slawomir, Ul. Ciolkowskiego 11/5, 15-245 

Bialystok, PL, престао је да важи дана 20.11.2017. 

године. 

 

Патент број 56248 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 28.11.2017. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.05.2018. до 15.06.2018. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53921 промењена је у Благоје Пејић, Стевана Дукића 

39/1, 11060 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54475 промењена је у Elanco Tiergesundheit AG, 

Маttenstrasse 24A, 4058 Basel, CH. 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 52237 извршен је пренос на 

CoreQuest Sagl, Via Cantonale 18, 6929 Manno, CH; 

 

За патент бр. 54236 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 

 

 

Упис лиценце 

 

За патент бр. 52499 уписана је лиценца на 

Euras Technology (Cyprus) Ltd., Tymboy 12 4007 Mesa 

Geitonia, Panthea, Limassol, CY. 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2018/0007 (11) 2018/0007 

(22) 14.05.2018. (13) I1 

(71) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road, 

Groton, CT 06340, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd, RS 

(68) 51574 

(54) JEDINJENJA PIROLO (2,3-d) PIRIMIDINA 

(92) 515-01-02613-17-001  29.01.2018.  RS 

(95) TOFACITINIB 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока од 16.05.2018. до 15.06.2018. године 

 

Мали патент рег. бр. 1051 чији је носилац Saša 

Markišić, Bože Baucala 42/2, 11192 Beograd, RS 

престао је да важи дана 20.05.2018. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.11.2017. до 15.12.2017. године 

 

Мали патент број 1092 чији је носилац ПД 

КОЛУБАРА МЕТАЛ Д.О.О., Дише Ђурђевића Руса 

32, 11560 Вреоци, РС, престао је да важи дана 

13.12.2017. године. 

 

Мали патент број 1271 чији је носилац 

ЕЛМЕД ДОО, Ј.Н.А. 166, 21235 Темерин, РС, 

престао је да важи дана 02.12.2017. 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. 21/2018– 25/2018  (23.05.2018. до 20.06.2018). 

 
________________ 

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) A61K   39/395(2006.01)  (11) EP 3195879 A1 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61K   45/06 (2006.01) 

 A61K   31/7068(2006.01) 

 C07K   16/30 (2006.01) 

 C07K   16/32 (2006.01) 

 A61K   39/00 (2006.01) 

(30) US 23.02.2005. 655277 P 

(96) EP 16198600.5   21.02.2006.   EN 

(97) EP 3195879   26.07.2017.   201730   EN 

(54) EXTENDING TIME TO DISEASE 

PROGRESSION OR SURVIVAL IN CANCER 

PATIENTS 
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080-4990, US 

(72) DERYNCK, MIKA, 27 Hilltop Road, San Mateo, 

CA 94402, US 

KELSEY, STEPHEN, 2327 Greer Rd., Palo Alto,  

CA 94303, US 

(74) WALTON, SEÁN MALCOLM, Mewburn Ellis LLP, 

City Tower40 Basinghall StreetLondon EC2V 5DE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   45/06 (2006.01)  (11) EP 3251694 A1 

 A61K   31/423(2006.01) 

 A61K   31/573(2006.01) 

 C07D  263/58 (2006.01) 

 A61P   21/00 (2006.01) 

(30) GB 03.08.2007. 0715088 

 GB 21.04.2008. 0807216 

(96) EP 16203981.2   01.08.2008.   EN 

(97) EP 3251694   06.12.2017.   201749   EN 

(54) DRUG COMBINATIONS FOR THE 

TREATMENT OF DUCHENNE MUSCULAR 

DYSTROPHY 
(71) SUMMIT (OXFORD) LIMITED, 85b Park Park 

Drive, MiltonAbingdonOX14 4RY, GB 

(72) WYNNE, GRAHAM MICHAEL, Summit 

Corporation Plc91 Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, 

OX14 4RY, GB 

WREN, STEPHEN PAUL, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, Oxfordshire OX14 

4RY, GB 

JOHNSON, PETER DAVID, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire OX14 

4RY, GB 

PRICE, PAUL DAMIEN, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire OX14 

4RY, GB 

DE MOOR, OLIVIER, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, Oxfordshire OX14 

4RY, GB 

NUGENT, GARY, Summit Corporation Plc91 Milton 

ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire OX14 4RY, GB 

STORER, RICHARD, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire OX14 

4RY, GB 

PYE, RICHARD JOSEPH, Summit Corporation Plc91 

Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire OX14 

4RY, GB 

DORGAN, COLIN RICHARD, Summit Corporation 

Plc91 Milton ParkAbingdon, Oxfordshire, oxfordshire 

OX14 4RY, GB 

TINSLEY, JONATHON MARK, Summit Corporation 

Plc85b Park DriveMilton ParkAbingdon, Oxfordshire, 

oxfordshire OX14 4RY, GB 

(74) COOKE, RICHARD SPENCER, Elkington and 

Fife LLP Patents Department 3-4 Holborn Circus, 

London EC1N 2HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  401/04 (2006.01)  (11) EP 3239144 A1 

 C07D  401/14 (2006.01) 

 A61K   31/517(2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(30) US 26.09.2006. 847471 P 

(96) EP 17165492.4   25.09.2007.   EN 

(97) EP 3239144   01.11.2017.   201744   EN 

(54) 5-SUBSTITUTED QUINAZOLINONE 

DERIVATIVES AS ANTI-CANCER AGENTS 
(71) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue, 

Summit, NJ 07901, US 

(72) MULLER, GEORGE W., P.O. Box 3688, Rancho 

Santa Fe, CA California 92067, US 

MAN, HON-WAH, 27 Grant Way, Princeton, NJ New 

Jersey 08540, US 

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

Patentanwälte Prinzregentenstrasse 11, 80538 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  473/18 (2006.01)  (11) EP 3336089 A1 

 C07D  473/16 (2006.01) 

 A61K   31/522(2006.01) 

 A61P   37/00 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61P   31/00 (2006.01) 

 A61P   29/00 (2006.01) 

(30) US 11.08.2008. 87777 P 

(96) EP 17205469.4   07.08.2009.   EN 

(97) EP 3336089   20.06.2018.   201825   EN 

(54) PURINE DERIVATIVES FOR USE IN THE 

TREATMENT OF ALLERGIC, INFLAMMATORY 

AND INFECTIOUS DISEASES 
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(71) GLAXOSMITHKLINE LLC, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, DE 19808, US 

(72) BIGGADIKE, KEITH, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

COE, DIANE MARY, GlaxoSmithKlineGunnels Wood 

Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

LEWELL, XIAO QING, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

MITCHELL, CHARLOTTE JANE, 

GlaxoSmithKlineGunnels Wood Road, Stevenage, 

Hertfordshire SG1 2NY, GB 

SMITH, STEPHEN ALLAN, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

TRIVEDI, NAIMISHA, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

(74) GLADWIN, AMANDA RACHEL, 

GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   14/47 (2006.01)  (11) EP 3327031 A1 

 A61K   38/39 (2006.01) 

 A61K   39/395(2006.01) 

(30) US 14.05.2004. 571622 P 

 US 18.02.2005. 654261 P 

(96) EP 17209508.5   16.05.2005.   EN 

(97) EP 3327031   30.05.2018.   201822   EN 

(54) DISEASE SITE-DELIVERING 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

COMPRISING PACLITAXEL 
(71) ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC, 11755 Wilshire 

Boulevard, Los Angeles, CA 90025, US 

(72) TRIEU, VUONG, 4003 Jim Bowie Boulevard, 

Agoura Hills, CA 91301, US 

SOON SHIONG, PATRICK, 149 South Barrington 

Avenue, Suite 311, Los Angeles, CA 90049, US 

DESAI, NEIL P., 11755 Wilshire Boulevard, Suite 2310, 

Los Angeles, CA 90025, US 

(74) GRÜNECKER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4, 

80802 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/18 (2006.01)  (11) EP 3235829 A1 

 A61P   27/02 (2006.01) 

(30) US 28.04.2008. 48431 P 

 US 29.04.2008. 48689 P 

(96) EP 17157837.0   27.04.2009.   EN 

(97) EP 3235829   25.10.2017.   201743   EN 

(54) HUMANIZED ANTI-FACTOR D 

ANTIBODIES AND USES THEREOF 
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080, US 

(72) HUANG, ARTHUR, J., 427 Burk Street 4, 

Oakland, CA 94610, US 

 

KELLEY, ROBERT, F., 1029 San Felipe Avenue, San 

Bruno, CA 94066, US 

LOWMAN, HENRY, 400 San Juan Avenue, El 

Granada, CA 94018, US 

VAN LOOKEREN CAMPAGNE, MENNO, 261 

Molimo Drive, San Francisco, CA 94127, US 

WINTER, CHARLES, M., 2433 Coronet Blvd., 

Belmont, CA 94002, US 

(74) WALTON, SEÁN MALCOLM, Mewburn Ellis 

LLP, City Tower40 Basinghall StreetLondon EC2V 

5DE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/28 (2006.01)  (11) EP 3312196 A1 

 C07K   14/705(2006.01) 

 A61K   39/395(2006.01) 

 G01N   33/50 (2006.01) 

 C12N    5/10 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61P   37/00 (2006.01) 

(30) DK 23.03.2005. 200500429 

 US 01.04.2005. 667579 P 

 US 01.07.2005. 696163 P 

 US 20.10.2005. 728561 P 

(96) EP 17200442.6   23.03.2006.   EN 

(97) EP 3312196   25.04.2018.   201817   EN 

(54) ANTIBODIES AGAINST CD38 FOR 

TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA 
(71) GENMAB A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 

Copenhagen V, DK 

(72) DE WEERS, MICHEL, Penningslag 20, 3991 

WR Houten, NL 

GRAUS, YVO, Werdorperwaard 3, 3984 PR Odijik, NL 

OPRINS, JUDITH, van der Goesstraat 49, 3521 TK 

Utrecht, NL 

PARREN, PAUL, Werdorperwaard 17,  

3984 PR Odijik, NL 

VAN DE WINKEL, JAN, Verlengde Slotlaan 80,  

3707 CK Zeist, NL 

VAN VUGT, MARTINE, Fluweelmos 6, 3994 KR 

Houten, NL 

(74) J A KEMP, 14 South Square Gray's Inn,  

London WC1R 5JJ, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) F24C   15/02 (2006.01)  (11) EP 1764557 A2 

 A47L   15/42 (2006.01) 

 E05D   11/08 (2006.01) 

 E05F    1/12 (2006.01) 

(30) IT 14.09.2005. BO20050564 

(96) EP 06019034.5   12.09.2006.   EN 

(97) EP 1764557   21.03.2007.   200712   EN 

(54) COMPACT HINGE DEVICE FOR A DOOR 
(71) C.M.I. S.R.L., Via 2 Agosto 1980, 1/D, 40056 

Crespellano (Bologna), IT 
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(72) DEGLI ESPOSTI, ERMES, Via Michelangelo 

Buonarroti 22, 40133 Bologna, IT 

GHERARDI, EROS, Via Laura Bassi 1,  

40100 Bologna, IT 

GHEDINI, TERESA, Via Bezzecca 2,  

40100 Bologna, IT 

(74) NEGRINI, ELENA, Agazzani & Associati S.r.l. 

Via dell'Angelo Custode 11/6, 40141 Bologna, IT 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A01H    5/00 (2006.01)  (11) EP 2328405 A1 * 

 C12N   15/82 (2006.01) 

 C12N    5/10 (2006.01) 

(23) 12.12.2017. 

(30) US 29.08.2008. 190581 P 

(86) PCT/US2009055555   31.08.2009.   EN 

(96) EP 09810727.9   31.08.2009.   EN 

(87) WO2010025465   04.03.2010.   201009 

(97) EP 2328405   08.06.2011.   201123   EN 

(54) PLANT GLUTAMINE PHENYLPYRUVATE 

TRANSAMINASE GENE AND TRANSGENIC 

PLANTS CARRYING SAME 
(71) LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC, 

Los Alamos National Laboratory LC/IP, MS A187, Los 

Alamos, NM 87545, US 

;UNIVERSITY OF MAINE SYSTEM BOARD OF 

TRUSTEES, 16 Central Street, Bangor, ME 04401, US 

(72) UNKEFER, PAT J., 2 Jemez Lane, Los Alamos, 

New Mexico 87544, US 

ANDERSON, PENELOPE S., 3245 B Walnut, Los 

Alamos, New Mexico 87544, US 

KNIGHT, THOMAS J., P.O. Box 382, Raymond, Maine 04701, US 

(74) MARSHALL, CAMERON JOHN, Carpmaels & 

Ransford LLP One Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A43B    7/12 (2006.01)  (11) EP 2020877 A1 * 

 B29D   31/515(2006.01) 

 B29D   31/518(2006.01) 

(23) 01.12.2017. 

(86) PCT/EP2006005115   29.05.2006.   EN 

(96) EP 06753954.4   29.05.2006.   EN 

(87) WO2007137604   06.12.2007.   200749 

(97) EP 2020877   11.02.2009.   200907   EN 

(54) VAPOR-PERMEABLE AND WATERPROOF 

SOLE FOR SHOES, SHOE MANUFACTURED 

WITH THE SOLE, AND METHOD FOR 

MANUFACTURING THE SOLE AND THE SHOE 
(71) GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044 

Montebelluna Località Biadene (Treviso), IT 

(72) POLEGATO MORETTI, MARIO, Via Fantin, 

96, 31035 Crocetta del Montello, IT 

(74) MODIANO, MICAELA NADIA, Modiano & 

Partners Via Meravigli, 16, 20123 Milano, IT 

_____________________________________________ 

 

(51) A61B   17/3207(2006.01)  (11) EP 2037822 A2 * 

 A61B   17/00 (2006.01) 

 A61M   25/01 (2006.01) 

 A61B   17/22 (2006.01) 

(23) 03.01.2018. 

(30) US 30.06.2006. 806417 P 

 US 26.07.2006. 820475 P 

 US 19.10.2006. 551191 

 US 06.12.2006. 567715 

(86) PCT/US2007072574   29.06.2007.   EN 

(96) EP 07812511.9   29.06.2007.   EN 

(87) WO2008005891   10.01.2008.   200802 

(97) EP 2037822   25.03.2009.   200913   EN 

(54) ATHERECTOMY DEVICES AND METHODS 
(71) ATHEROMED, INC., 1455 Adams Drive, Suite 

1110, Menlo Park, CA 94025, US 

(72) TO, JOHN, 36514 Dijon Drive, Newark, CA 94560, US 

DANEK, CHRISTOPHER JAMES, 50 Pine Avenue, 

San Carlos, CA 94070, US 

(74) DE HAAN, POUL ERIK, Philips International 

B.V. Philips Intellectual Property & Standards High 

Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NL 

_____________________________________________ 

 

(51) A61F    9/007 (2006.01)  (11) EP 2398431 A2 * 

 A61M   37/00 (2006.01) 

 A61F    2/14 (2006.01) 

 A61L   27/52 (2006.01) 

 A61L   27/04 (2006.01) 

(23) 19.04.2018. 

(30) US 23.02.2009. 154693 P 

 US 02.03.2009. 209036 P 

 US 09.03.2009. 209630 P 

 US 27.07.2009. 271862 P 

 US 15.10.2009. 252057 P 

(86) PCT/US2010025089   23.02.2010.   EN 

(96) EP 10744476.2   23.02.2010.   EN 

(87) WO2010096822   26.08.2010.   201034 

(97) EP 2398431   28.12.2011.   201152   EN 

(54) LACRIMAL IMPLANTS AND RELATED 

METHODS 
(71) MATI THERAPEUTICS INC., 4317 Dunning 

Lane, Austin, TX 78746, US 

(72) RAPACKI, ALAN, R., 2725 Hastings Avenue, 

Redwood CityCA 94061, US 

RUBINCHIK, VALERY, 10493 Yarmish Drive, 

RichmondBritish Columbia V7E 5L5, CA 

KJELLBOTN, CHARLES, R., 813 Norwood Place, 

Qualicum BeachBritish Columbia V9K 2P9, CA 

(74) HGF LIMITED, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/28 (2006.01)  (11) EP 2258353 A2 

 A61K   31/485(2006.01) 

 A61P   25/04 (2006.01) 

(23) 16.04.2018. 
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(30) EP 28.02.2005. 05004377 

(96) EP 10176716.8   28.02.2006.   EN 

(97) EP 2258353   08.12.2010.   201049   EN 

(54) DOSAGE FORM CONTAINING 

OXYCODONE AND NALOXONE 
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 

Luxembourg, LU 

(72) LEYENDECKER, PETRA, Geiersberg 13, 

35578, Wetzlar, DE 

HOPP, MICHAEL, Dillenburger Strasse 17, 65520 Bad 

Camberg, DE 

SMITH, KEVIN, 18 Poplar Road Histon Cambridge, 

Cambridge, Cambridgeshire CB24 9LN, GB 

(74) BÜHLER, DIRK, Maiwald Patentanwalts GmbH 

Elisenhof Elisenstraße 3, 80335 München, DE 

_____________________________________________ 
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 A61K   31/565(2006.01) 

 A61K   31/57 (2006.01) 

(23) 03.01.2018. 

(30) US 12.08.2008. 88314 P 

(86) PCT/US2009004607   12.08.2009.   EN 

(96) EP 09806962.8   12.08.2009.   EN 

(87) WO2010019226   18.02.2010.   201007 

(97) EP 2320871   18.05.2011.   201120   EN 

(54) INTRAVAGINAL DEVICES WITH A RIGID 

SUPPORT, METHODS OF MAKING, AND USES 

THEREOF 
(71) TEVA WOMEN'S HEALTH, INC., 400 Chestnut 

Ridge Road, Woodcliff Lake, NJ 07677, US 

(72) AHMED, SALAH, U., 42 Roberts Road,  
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TSAO, JIAXIANG, 4 Morgan Ct., NanuetNY 10954, US 
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WC1B 5HA, GB 
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(210) Ж- 2017-1941 (220) 11.12.2017. 

 (151) 16.05.2018. 

(732) Vinarija Čoka Plus d.o.o. Subotica, Корзо 10б, 

24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3,  

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 03.03.01; 05.07.10; 24.03.01; 24.03.14; 24.03.18; 

25.01.10; 25.01.15; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.15 

(591) црвена, бела, беж, бордо, црна и сива  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  услуге трговине на велико и трговине на 

мало у вези са винима.   
 

(111) 74917 (181) 08.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1966 (220) 08.12.2017. 

 (151) 16.05.2018. 

(732) Миодраг Гудовић, Војводе Шупљикца 45, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Шећеров Миомир, Булевар Михајла Пупина 6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.11.08; 27.01.12; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна.  

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

књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски 

материјал, лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе, уметнички материјали, кичице, 

канцеларијски прибор, материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата), пластични материјал за паковање, 

штампарска слова, клишеи.   

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

Кл. 30:  кафа, пића на бази кафе са млеком, чај, 

какао, пића на бази какаоа са млеком, чоколада, пића 

на бази чоколаде са млеком, пиринач, тапиока и саго, 

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи и 

посластице, кондиторски производи, сладоледи, 

шећер, мед, со, меласа, лед, сирће, сосови (као 

додаци), зачини, сендвичи, готова јела.   

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

воћни напици, воћни сокови, сирупи и други 

препарати за производњу пића, пиво. 

Кл. 33:  вино, бренди, виски.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, кетеринг 

хране и пића, услуге кафеа, услуге кафетерија, 

пансионске услуге, услуге ресторана за 

самопослуживање, услуге ресторана, услуге барова, 

услуге снек барова.  
 

(111) 74918 (181) 23.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2036 (220) 23.12.2017. 

 (151) 16.05.2018. 

(732) Небојша Петровић, Омладинска 15б, Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић, Булевар Михајла 

Пупина 16в, Београд 

(540) 

 

(531) 02.07.09; 02.07.23; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.14  

(591) бела, плава, зелена, сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

препарати за употребу у медицини;  дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини, храна за 

бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.   

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге медицинских 

клиника; болничке услуге; здравствена нега; 

медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке 

крви; фармацеутски савети; пластична хирургија; 

услуге психолога; услуге вештачке оплодње; услуге 
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вештачке оплодње ин витро; услуге телемедицине; 

фармацеутске услуге припремања лекова према 

рецепту; терапеутске услуге; изнајмљивање 

медицинске опреме; услуге здравствених центара; 

услуге алтернативне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; услуге центара за опоравак.  
 

(111) 74919 (181) 25.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2038 (220) 25.12.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) Ђурђе Нинковић, адвокат, Балканска 49, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  козметика; млечни лосиони за тело; парфеми; 

креме за чишћење; шампони; средства за испирање косе; 

есенције за косу у облику парфимисаних уља за косу; 

лосиони за сунчање; лак за нокте; препарати за скидање 

лака за нокте; козметичке маске; козметички сапуни; 

крема за масажу; лосиони за тело; купке за купање; гелови 

за туширање; уље за масажу; козметичке хранљиве креме; 

лак за маникир; одстрањивачи лака; козметички пудер за 

купање; парфимисани пудер; лосиони за косу; креме за 

тело; пене за чишћење коже; лосиони за чишћење коже; 

средство за чишћење тела; сенке за очи; ружеви за усне.  
 

(111) 74920 (181) 06.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1723 (220) 06.11.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(300) 37407  30.06.2017.  AD. 

(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 10.01.25; 26.02.01; 26.03.23; 26.11.08; 

27.05.01  

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

паљење; електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, табакере (кутије за 

цигарете), пепељаре, луле, ручни апарати и справице 

за увијање цигарета, упаљачи, шибице.   
 

(111) 74921 (181) 03.05.2028. 

(210) Ж- 2018-654 (220) 03.05.2018. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor 

1, 86, Bulgaria Blvd., Sofia 1680, BG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Alvobella 

(511) Кл. 5:  орална контрацептивна средства.  
 

(111) 74922 (181) 14.07.2026. 

(210) Ж- 2016-1233 (220) 14.07.2016. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) ANDEX DOO SUBOTICA, Сегедински пут 

110, 24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб М. Ћосовић , Булевар Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13  

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

Кл. 33:  алкохолна пића, нарочито вина.   

Кл. 35:  услуге трговине на велико и трговине на 

мало у вези са пивом; минералним и содним водама 

и другим безалкохоним пићима; воћним напицима и 

воћним соковима; сирупима и другим препаратима 

за производњу пића; алкохолним пићима, нарочито 

вином.   
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Кл. 43:  услуге припреме и послуживања хране и 

пића у ресторану; услуге припреме и послуживања 

хране и пића у кетеринг сервису; услуге 

обезбеђивања исхране и смештајa у хотелима, 

пансионима или другим објектима које обезбеђују 

привремени смештај.   
 

(111) 74923 (181) 22.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1840 (220) 22.11.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) EGSTON System Electronics Eggenburg 

GmbH, Grafenbergerstraβe 37, Eggenburg, AT 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 26.07.18; 26.13.25; 27.05.01  

(591) сива и црна.  

(511) Кл. 7:  машине за бушење за обраду метала, 

машине за галваностегију, пресвлачење металом, 

машине за екструдирање жице, машине за извлачење 

жице, машине за обликовање жице, машине за обраду 

метала резањем, машине за обраду полупроводничких 

плочица, машине за производњу полупроводника и 

машински алати; мотори и погонске машине (осим за 

сувоземна возила); калемови (делови машина); магнетни 

индуктори за паљење; кућишта (делови машина); 

картери, за машине, моторе и погонске моторе; вакумске 

пумпе (машине); апарати за лемљење, на гас; спојнице, 

осим за сувоземна возила; квачила, изузев за копнена 

возила; вратила спојнице (машине).  

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију), 

спасавање и наставу; апарати и инструменти за 

спровођење, развођење, трансформисање, акумулирање, 

регулисање и контролу електрицитета; електрични и 

електронски уређаји за нисконапонску технологију, 

индукционе компоненте, електротехничке компоненте и 

скупове укључене у класу 9; пригушивачи буке, 

пригушнице за сузбијање сметњи, идуктори, 

трансформатори за струју, трансформатори напона, 

елементи за електромагнетну компатибилност (ЕМЦ), 

уређај у за електронска мерења; електрични каблови и 

електричне жице; контакти за електричне каблове и 

електричне линије и њихове делове, нарочито утичнице 

и прикључци типа утикач типа утикач и утичница и 

њихови делови; уређаји за повезивање елемената за 

електричне каблове и електричне линије, њихове делове 

из класе 9; завртњи прилагођени за електричне каблове и 

електричне линије; уређаји за завртње прилагођени за 

електричне каблове и линије, и њихове делове из класе 

9; електричне компоненте, нарочито електрични 

трансформатори, апарати за пренос, калемови 

пригушнице за сузбијање сметњи; вођице за електричне 

каблове и линије; адаптирани елементи за повезивање за 

електричне каблове и линије; електричне пригушнице; 

калемови за уклањање радио сметњи; пљоснате равне 

пригушнице; калемови; калемови за филтрирање; 

калемови за понављање (трансформатори за опсег 

фреквенције говора), преносници сигнала, преносници 

снаге, побудни трансмитери (предајници), трансмитери 

(предајници) ниског нивоа; трансформатори за изворе 

напајања; трансформатори струје и напона; мрежна 

опрема, пуњачи; калемови за пригушивање; 

трансформатори (за струју), мрежни трансформатори; 

калеми, електрични; електромагнетни калемови; носачи 

за електричне калемове; калемови (фотографски); 

магнети; магнетне жице; магнетни дискови; соленоидни 

вентили (електромагнетни прекидачи); антене; 

електрични претварачи; пуњач за електричне батерије; 

индикатори губитка струје; оплате за електричне 

каблове; отпорници, електрични; ласери, који нису за 

медицинску употребу; каблови за стартовање мотора; 

електрични цевоводи; идентификациони конци за 

електричне жице; идентификационе облоге за 

електричне каблове; спојнице за жице (за струју); 

електрични каблови; жица за осигураче; електричне 

жице; бакарна жица, изолована; електричне спојнице; 

филтери и пригушнице, отпорници и потенциометри, 

линеарни угломери и апарати за мерење дужине, 

термистори (НТЦ отпорник) и варистори (променљиви 

отпорници), утични конектори, адаптери, мерне сонде, 

узице, цевоводи, жице, влакна оптичких каблова, 

прекидачи, релеји, електрични осигурачи, блокови 

осигурача, држачи осигурача, термални осигурачи, 

магнети, чепови, табле, уређаји за мерење, диктафони, 

пуњачи, извори напајања и јединице извора напајања, 

утикачи за струју, електричне везе, адаптери електричне 

везе, конектори (електрични контакти).  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; инжењерске 

услуге, услуге у области физике и хемије; услуге 

теничког консултовања; изнајмљивање рачунара; 

развој програма за технологију обраде података; 

тестирање материјала и квалитета; мерење 

земљишта; планирање техничких пројеката.  
 

(111) 74924 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2050 (220) 26.12.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) ХИ "Заштита биља" д.о.о., Топлички 

партизански одред 151, 18250 Ниш-Палилула, RS 

(540) 

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

фунгициди, хербициди, инсектициди, акарициди.  
 

(111) 74925 (181) 18.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1992 (220) 18.12.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Драган Вурдеља, Светозара Марковића 19/2, 

Београд-Врачар, RS 

(740) Марјана Мајсторовић, Гаврила Принципа 43, 

Београд-Савски Венац 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.10; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  препарати за шминкање; козметика; козметичке 

креме; етерична уља; шминка; парфеми; козметички 

препарати за негу коже; фитокозметички препарати.  

Кл. 41:  настава, обука; услуге салона лепоте.  
 

(111) 74926 (181) 13.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1772 (220) 13.11.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО 

БРАНКО ЈАНКОВИЋ, Село Гуњаци, Осечина, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 03.04.13; 27.01.02; 27.03.03; 27.05.01; 

27.05.07; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, светло зелена.  

(511) Кл. 1:  животињска ђубрива.  

Кл. 3:  козметика на бази млека, сапуни на бази 

козјег млека, сапуни за купање у чврстом, течном 

или у облику гела.  

Кл. 29:  козје млеко, производи од козјег млека, 

сурутка, сушена сурутка.  
 

(111) 74927 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1296 (220) 24.08.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Дејан Николић, Генерал Жданова 27,  

Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 27.05.01; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.04 

(591) плава, светло плава.  

(526) "БЕОГРАДСКИ МАРАТОН"  

(511) Кл. 9:  рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање саобраћајних незгода, заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће, одећа за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара, дискови за 

снимање звука, батерије за осветљавање, мерачи 

висине, механизми за апарате који се покрећу 

новцем, механизми за апарате који се покрећу 

бројачем, кутије за звучнике, машине са 

перфорираним картицама за канцеларије, тонски 

носачи звука, заштитни шлемови, бројачи корака, 

справе за мерење, цртани филмови, слајдови 

(фотографски), звучници, грамофони, апарати за 

мерење удаљености, апарати за мерење раздаљине, 

даљинометри, мерачи (инструменти за мерење), 

апарати за мерење, динамометри, телефонски 

пријемници, пројектни екрани, преносници 

електронских сигнала, мерачи километраже за 

возила, апарати за балансирање, термостати, кутије 

посебно направљене за фотографске апарате и 

инструменте, мреже за заштиту од несреће, 

сигурносне мреже, сигурносне цираде, пуњачи 

батерија, радио апарати, галванске батерије, возачке 

рукавице, лењири (мерни инструменти), аудио и 

видео пријемници, холограми, апарати за обраду 

података, магичне лампе (пројектори нацртаних 

слика у простору), сигналне лампе, ласери, који нису 

за медицинску употребу, наочаре (оптика), наочаре, 

оптичка роба, манометри, мерачи притиска, 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама, 

мегафони, рачунарска меморија, уређаји, апарати за 

мерење брзине (фотографски), мерни инструменти, 

метеоролошки инструменти, метри (мерни 

инструменти), апарати за дисање за подводно 

пливање, наутички апарати и инструменти, рамови за 

наочаре, оквири за наочаре, батерије, електричне, 

оптички апарати и инструменти, оптичка стакла, 

рачунари, рачунарски програми, снимљени, 

сигнални панели, светлећи или механички, апарати и 

инструменти за вагање, фотометри, цвикери, тегови, 

апарати за мерење притиска, телефонски апарати, 
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термометри, не за медицинску употребу, 

респиратори за пречишћавање ваздуха, апарати за 

дисање, изузев за вештачко дисање, апарати за 

обуку, апарати за пренос звука, апарати за снимање 

звука, апарати за репродуковање звука, звучни 

апарати и машине, двогледи, телескопи, 

телекомуникациони преносници, прецизне ваге, 

тастатуре за рачунаре, кутије за наочаре, 

компјутерске периферне јединице, рачунарски 

софтвер, снимљени, ронилачке маске, оптички 

носиоци података, оптички дискови, електронски 

планери, картице са интегрисаним колима (смарт 

картице), ноутбук рачунари, наочаре за сунце, видео 

екрани, спортске наочаре, електронске публикације 

које се могу преузимати, украсни магнети, 

слушалице, воки-токи, пешчани сатови, мелодије за 

мобилне телефоне које се могу преузимати, музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати, датотеке 

слика које се могу преузимати, УСБ прикључци, 

преносиви мултимедијални читачи, плејери, траке за 

мобилне телефоне, торбе за лаптопове, навлаке за 

лаптопове, дигитални рамови за фотографије, читачи 

електронских књига, таблет рачунари, компјутерски 

хардвер, дигитални знаци, навлаке за паметне 

телефоне, футроле за паметне телефоне, паметни 

сатови, футроле за таблет рачунаре, ваге за купатила, 

сетови за виртуелну стварност, електронске 

интерактивне табле.  

Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, албуми, бележнице, нотеси, слике, 

штампани материјал (висока штампа), акварел боје, 

водене боје, сликарске, фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), слике, урамљене или 

неурамљене, оловке, новине, периодичне 

публикације, подметачи за пивске чаше, улазнице, 

клишеи, блокови за цртање, памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, карте, 

картон, књиге, графички отисци, табле за цртање, 

коверте, кутије за оловке, печати, формулари 

(штампани), штампани роковници, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампане 

публикације, приручници, канцеларијски материјал, 

магазини (периодични), врећице (коверте, кесе) од 

папира или пластике, за паковање, маркери за књиге, 

подметачи за сто од папира, подлоге за писање, 

поштанске марке, алманаси, календари, дописнице за 

најаву посебних догађаја, аташе мапе, стрипови, 

корице за пасоше, летци, флајери.   

Кл. 18:  штапови за ходање, школске торбе, футроле 

(етуи) за визиткарте, кишобрани, руксаци, ранчеви, 

торбе за куповину, торбе за плажу, ручне торбице, 

актовке, футроле за кључеве, спортске торбе, ознаке 

за пртљаг.   

Кл. 25:  обућа, женске чарапе, капе (за главу), чарапе 

и плетена трикотажа, шалови мараме, доњи веш, 

качкети, каишеви (одећа), шалови, џемпери, 

пуловери, блузе, кошуље, кошуље кратких рукава, 

одећа, шешири, покривала за главу, кравате, кратке 

панталоне бермуде, панталоне, бициклистичка одећа, 

мараме, шалови, прслуци, водоотпорна одећа, 

дресови (одећа), папуче, одећа за плажу, пиџаме, 

гаће, јакне (одећа), спортске трегер мајице, трикои.   

Кл. 28:  лопте за игру, играчке, справе за физичко 

вежбање, справе за боди-билдинг, новитети за забаве 

и плесове, справе за вежбање (развлачење), дискови 

за спорт, домине, шах, пикадо, стони фудбал, 

друштвене игре, игре, лутке, апарати за игре, игре на 

табли, стартни блокови за спортове, ролери, карте за 

игру, макете (играчке), даске за пливање, картице за 

гребање за игре на срећу, пуњене играчке, макете 

играчке, фигуре играчке.   

Кл. 32:  безалкохолни воћни напици, воћни сокови, 

воде (пића), минерална вода (пиће), сокови од поврћа 

(пића), газирана вода, коктели, безалкохолни, воћни 

нектар (безалкохолни), смутис (кашасти напици од 

воћа или поврћа), напици од соје, осим замена за 

млеко, напици за спортисте обогаћени протеинима, 

напици на бази пиринча, који нису замена за млеко, 

безалкохолни напици са укусом кафе.   

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, рекламирање 

преко плаката, услуге агенција за пружање пословних 

информација, дистрибуција рекламног материјала, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

оглашавање, рекламирање, услуге односа са јавношћу, 

рекламирање преко телевизије, услуге рекламних 

агенција, маркетиншка истраживања, пословне 

информације, испитивање јавног мњења, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, тражење 

спонзорства, производња рекламних филмова, 

маркетинг, услуге телемаркетинга, изнајмљивање 

продајних штандова, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оглашавање плаћањем по клику 

(payperclick оглашавање), пружање пословних 

информација путем Интернет странице, дизајнирање 

рекламног материјала, изнајмљивање билборда (паноа за 

рекламирање), продукција емисија телевизијске продаје.   

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

организовање такмичења (образовних или забавних), 

учење на даљину, физичко васпитање, изнајмљивање 

сценског декора, снабдевање опремом за рекреацију, 

настава, обука, образовне услуге, изнајмљивање 

аудио снимака, изнајмљивање филмова, производња 

филмова, који нису рекламни филмови, издавање 

књига, услуге спортских објеката, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, информације из области забаве и разоноде, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање спортских такмичења, 

информације о рекреацији, издавање спортске 

опреме, осим возила, припрема и вођење семинара, 

услуге спортских кампова, припрема и вођење 
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симпозијума, мерење времена на спортским 

догађајима, организовање и вођење радионица 

(обука), организовање представа, свечаности (услуге 

импресарија), електронско издаваштво, услуге 

агенција за продају карата (разонода), организовање 

и спровођење концерата, изнајмљивање спортских 

терена, вођење часова фитнеса, омогућавање 

коришћења он-лајн видео записа, који се не могу 

преузимати, организовање и вођење образовних 

форума уживо, организовање разгледања у пратњи 

водича, услуге стављање на располагање филмова, 

које се не могу преузимати, путем преноса видео 

записа на захтев, услуге стављања на располагање 

емисија, које се не могу преузимати, путем преноса 

видео записа на захтев.   
 

(111) 74928 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1295 (220) 24.08.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Дејан Николић, Генерал Жданова 27,  

Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04 

(591) плава, светло плава, жута.  

(526) "Beogradski Maraton"  

(511) Кл. 9:  рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање саобраћајних незгода, заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће, одећа за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара, дискови за 

снимање звука, батерије за осветљавање, мерачи 

висине, механизми за апарате који се покрећу 

новцем, механизми за апарате који се покрећу 

бројачем, кутије за звучнике, машине са 

перфорираним картицама за канцеларије, тонски 

носачи звука, заштитни шлемови, бројачи корака, 

справе за мерење, цртани филмови, слајдови 

(фотографски), звучници, грамофони, апарати за 

мерење удаљености, апарати за мерење раздаљине, 

даљинометри, мерачи (инструменти за мерење), 

апарати за мерење, динамометри, телефонски 

пријемници, пројектни екрани, преносници 

електронских сигнала, мерачи километраже за 

возила, апарати за балансирање, термостати, кутије 

посебно направљене за фотографске апарате и 

инструменте, мреже за заштиту од несреће, 

сигурносне мреже, сигурносне цираде, пуњачи 

батерија, радио апарати, галванске батерије, возачке 

рукавице, лењири (мерни инструменти), аудио и 

видео пријемници, холограми, апарати за обраду 

података, магичне лампе (пројектори нацртаних 

слика у простору), сигналне лампе, ласери, који нису 

за медицинску употребу, наочаре (оптика), наочаре, 

оптичка роба, манометри, мерачи притиска, 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама, 

мегафони, рачунарска меморија, уређаји, апарати за 

мерење брзине (фотографски), мерни инструменти, 

метеоролошки инструменти, метри (мерни 

инструменти), апарати за дисање за подводно 

пливање, наутички апарати и инструменти, рамови за 

наочаре, оквири за наочаре, батерије, електричне, 

оптички апарати и инструменти, оптичка стакла, 

рачунари, рачунарски програми, снимљени, 

сигнални панели, светлећи или механички, апарати и 

инструменти за вагање, фотометри, цвикери, тегови, 

апарати за мерење притиска, телефонски апарати, 

термометри, не за медицинску употребу, 

респиратори за пречишћавање ваздуха, апарати за 

дисање, изузев за вештачко дисање, апарати за 

обуку, апарати за пренос звука, апарати за снимање 

звука, апарати за репродуковање звука, звучни 

апарати и машине, двогледи, телескопи, 

телекомуникациони преносници, прецизне ваге, 

тастатуре за рачунаре, кутије за наочаре, 

компјутерске периферне јединице, рачунарски 

софтвер, снимљени, ронилачке маске, оптички 

носиоци података, оптички дискови, електронски 

планери, картице са интегрисаним колима (смарт 

картице), ноутбук рачунари, наочаре за сунце, видео 

екрани, спортске наочаре, електронске публикације 

које се могу преузимати, украсни магнети, 

слушалице, воки-токи, пешчани сатови, мелодије за 

мобилне телефоне које се могу преузимати, музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати, датотеке 

слика које се могу преузимати, УСБ прикључци, 

преносиви мултимедијални читачи, плејери, траке за 

мобилне телефоне, торбе за лаптопове, навлаке за 

лаптопове, дигитални рамови за фотографије, читачи 

електронских књига, таблет рачунари, компјутерски 

хардвер, дигитални знаци, навлаке за паметне 

телефоне, футроле за паметне телефоне, паметни 

сатови, футроле за таблет рачунаре, ваге за купатила, 

сетови за виртуелну стварност, електронске 

интерактивне табле.   

Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, албуми, бележнице, нотеси, слике, 

штампани материјал (висока штампа), акварел боје, 

водене боје, сликарске, фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), слике, урамљене или 

неурамљене, оловке, новине, периодичне 

публикације, подметачи за пивске чаше, улазнице, 

клишеи, блокови за цртање, памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, карте, 

картон, књиге, графички отисци, табле за цртање, 
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коверте, кутије за оловке, печати, формулари 

(штампани), штампани роковници, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампане 

публикације, приручници, канцеларијски материјал, 

магазини (периодични), врећице (коверте, кесе) од 

папира или пластике, за паковање, маркери за књиге, 

подметачи за сто од папира, подлоге за писање, 

поштанске марке, алманаси, календари, дописнице за 

најаву посебних догађаја, аташе мапе, стрипови, 

корице за пасоше, летци, флајери.   

Кл. 18:  штапови за ходање, школске торбе, футроле 

(етуи) за визиткарте, кишобрани, руксаци, ранчеви, 

торбе за куповину, торбе за плажу, ручне торбице, 

актовке, футроле за кључеве, спортске торбе, ознаке 

за пртљаг.   

Кл. 25:  обућа, женске чарапе, капе (за главу), чарапе 

и плетена трикотажа, шалови мараме, доњи веш, 

качкети, каишеви (одећа), шалови, џемпери, 

пуловери, блузе, кошуље, кошуље кратких рукава, 

одећа, шешири, покривала за главу, кравате, кратке 

панталоне бермуде, панталоне, бициклистичка одећа, 

мараме, шалови, прслуци, водоотпорна одећа, 

дресови (одећа), папуче, одећа за плажу, пиџаме, 

гаће, јакне (одећа), спортске трегер мајице, трикои. 

Кл. 28:  лопте за игру, играчке, справе за физичко 

вежбање, справе за боди-билдинг, новитети за забаве 

и плесове, справе за вежбање (развлачење), дискови 

за спорт, домине, шах, пикадо, стони фудбал, 

друштвене игре, игре, лутке, апарати за игре, игре на 

табли, стартни блокови за спортове, ролери, карте за 

игру, макете (играчке), даске за пливање, картице за 

гребање за игре на срећу, пуњене играчке, макете 

играчке, фигуре играчке.   

Кл. 32:  безалкохолни воћни напици, воћни сокови, 

воде (пића), минерална вода (пиће), сокови од поврћа 

(пића), газирана вода, коктели, безалкохолни, воћни 

нектар (безалкохолни), смутис (кашасти напици од 

воћа или поврћа), напици од соје, осим замена за 

млеко, напици за спортисте обогаћени протеинима, 

напици на бази пиринча, који нису замена за млеко, 

безалкохолни напици са укусом кафе.    

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, рекламирање 

преко плаката, услуге агенција за пружање пословних 

информација, дистрибуција рекламног материјала, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

оглашавање, рекламирање, услуге односа са јавношћу, 

рекламирање преко телевизије, услуге рекламних 

агенција, маркетиншка истраживања, пословне 

информације, испитивање јавног мњења, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, тражење 

спонзорства, производња рекламних филмова, 

маркетинг, услуге телемаркетинга, изнајмљивање 

продајних штандова, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оглашавање плаћањем по клику 

(payperclick оглашавање), пружање пословних 

информација путем Интернет странице, дизајнирање 

рекламног материјала, изнајмљивање билборда (паноа 

за рекламирање), продукција емисија телевизијске 

продаје.   

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

организовање такмичења (образовних или забавних), 

учење на даљину, физичко васпитање, изнајмљивање 

сценског декора, снабдевање опремом за рекреацију, 

настава, обука, образовне услуге, изнајмљивање аудио 

снимака, изнајмљивање филмова, производња 

филмова, који нису рекламни филмови, издавање 

књига, услуге спортских објеката, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење конгреса, 

информације из области забаве и разоноде, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање спортских такмичења, 

информације о рекреацији, издавање спортске опреме, 

осим возила, припрема и вођење семинара, услуге 

спортских кампова, припрема и вођење симпозијума, 

мерење времена на спортским догађајима, организовање 

и вођење радионица (обука), организовање представа, 

свечаности (услуге импресарија), електронско 

издаваштво, услуге агенција за продају карата 

(разонода), организовање и спровођење концерата, 

изнајмљивање спортских терена, вођење часова фитнеса, 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који се не 

могу преузимати, организовање и вођење образовних 

форума уживо, организовање разгледања у пратњи 

водича, услуге стављање на располагање филмова, које 

се не могу преузимати, путем преноса видео записа на 

захтев, услуге стављања на располагање емисија, које се 

не могу преузимати, путем преноса видео записа на 

захтев.    
 

(111) 74929 (181) 24.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1294 (220) 24.08.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Дејан Николић, Генерал Жданова 27, Београд-

Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.17.19; 02.01.23; 04.05.03; 26.01.12; 26.01.21; 

27.05.01; 28.05.00; 29.01.14  

(591) плава, светло плава, зелена, жута.  

(526) "БЕОГРАДСКИ МАРАТОН •BELGRADE 

MARATHON•"  
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(511) Кл. 9:  рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање саобраћајних незгода, заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће, одећа за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара, дискови за 

снимање звука, батерије за осветљавање, мерачи 

висине, механизми за апарате који се покрећу 

новцем, механизми за апарате који се покрећу 

бројачем, кутије за звучнике, машине са 

перфорираним картицама за канцеларије, тонски 

носачи звука, заштитни шлемови, бројачи корака, 

справе за мерење, цртани филмови, слајдови 

(фотографски), звучници, грамофони, апарати за 

мерење удаљености, апарати за мерење раздаљине, 

даљинометри, мерачи (инструменти за мерење), 

апарати за мерење, динамометри, телефонски 

пријемници, пројектни екрани, преносници 

електронских сигнала, мерачи километраже за 

возила, апарати за балансирање, термостати, кутије 

посебно направљене за фотографске апарате и 

инструменте, мреже за заштиту од несреће, 

сигурносне мреже, сигурносне цираде, пуњачи 

батерија, радио апарати, галванске батерије, возачке 

рукавице, лењири (мерни инструменти), аудио и 

видео пријемници, холограми, апарати за обраду 

података, магичне лампе (пројектори нацртаних 

слика у простору), сигналне лампе, ласери, који нису 

за медицинску употребу, наочаре (оптика), наочаре, 

оптичка роба, манометри, мерачи притиска, 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама, 

мегафони, рачунарска меморија, уређаји, апарати за 

мерење брзине (фотографски), мерни инструменти, 

метеоролошки инструменти, метри (мерни 

инструменти), апарати за дисање за подводно 

пливање, наутички апарати и инструменти, рамови за 

наочаре, оквири за наочаре, батерије, електричне, 

оптички апарати и инструменти, оптичка стакла, 

рачунари, рачунарски програми, снимљени, 

сигнални панели, светлећи или механички, апарати и 

инструменти за вагање, фотометри, цвикери, тегови, 

апарати за мерење притиска, телефонски апарати, 

термометри, не за медицинску употребу, 

респиратори за пречишћавање ваздуха, апарати за 

дисање, изузев за вештачко дисање, апарати за 

обуку, апарати за пренос звука, апарати за снимање 

звука, апарати за репродуковање звука, звучни 

апарати и машине, двогледи, телескопи, 

телекомуникациони преносници, прецизне ваге, 

тастатуре за рачунаре, кутије за наочаре, 

компјутерске периферне јединице, рачунарски 

софтвер, снимљени, ронилачке маске, оптички 

носиоци података, оптички дискови, електронски 

планери, картице са интегрисаним колима (смарт 

картице), ноутбук рачунари, наочаре за сунце, видео 

екрани, спортске наочаре, електронске публикације 

које се могу преузимати, украсни магнети, 

слушалице, воки-токи, пешчани сатови, мелодије за 

мобилне телефоне које се могу преузимати, музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати, датотеке 

слика које се могу преузимати, УСБ прикључци, 

преносиви мултимедијални читачи, плејери, траке за 

мобилне телефоне, торбе за лаптопове, навлаке за 

лаптопове, дигитални рамови за фотографије, читачи 

електронских књига, таблет рачунари, компјутерски 

хардвер, дигитални знаци, навлаке за паметне 

телефоне, футроле за паметне телефоне, паметни 

сатови, футроле за таблет рачунаре, ваге за купатила, 

сетови за виртуелну стварност, електронске 

интерактивне табле.   

Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, албуми, бележнице, нотеси, слике, 

штампани материјал (висока штампа), акварел боје, 

водене боје, сликарске, фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), слике, урамљене или 

неурамљене, оловке, новине, периодичне 

публикације, подметачи за пивске чаше, улазнице, 

клишеи, блокови за цртање, памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, карте, 

картон, књиге, графички отисци, табле за цртање, 

коверте, кутије за оловке, печати, формулари 

(штампани), штампани роковници, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампане 

публикације, приручници, канцеларијски материјал, 

магазини (периодични), врећице (коверте, кесе) од 

папира или пластике, за паковање, маркери за књиге, 

подметачи за сто од папира, подлоге за писање, 

поштанске марке, алманаси, календари, дописнице за 

најаву посебних догађаја, аташе мапе, стрипови, 

корице за пасоше, летци, флајери.   

Кл. 18:  штапови за ходање, школске торбе, футроле 

(етуи) за визиткарте, кишобрани, руксаци, ранчеви, 

торбе за куповину, торбе за плажу, ручне торбице, 

актовке, футроле за кључеве, спортске торбе, ознаке 

за пртљаг.   

Кл. 25:  обућа, женске чарапе, капе (за главу), чарапе 

и плетена трикотажа, шалови мараме, доњи веш, 

качкети, каишеви (одећа), шалови, џемпери, 

пуловери, блузе, кошуље, кошуље кратких рукава, 

одећа, шешири, покривала за главу, кравате, кратке 

панталоне бермуде, панталоне, бициклистичка одећа, 

мараме, шалови, прслуци, водоотпорна одећа, 

дресови (одећа), папуче, одећа за плажу, пиџаме, 

гаће, јакне (одећа), спортске трегер мајице, трикои.  

Кл. 28:  лопте за игру, играчке, справе за физичко 

вежбање, справе за боди-билдинг, новитети за забаве 

и плесове, справе за вежбање (развлачење), дискови 

за спорт, домине, шах, пикадо, стони фудбал, 

друштвене игре, игре, лутке, апарати за игре, игре на 

табли, стартни блокови за спортове, ролери, карте за 

игру, макете (играчке), даске за пливање, картице за 

гребање за игре на срећу, пуњене играчке, макете 

играчке, фигуре играчке.  
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Кл. 32:  безалкохолни воћни напици, воћни сокови, 

воде (пића), минерална вода (пиће), сокови од поврћа 

(пића), газирана вода, коктели, безалкохолни, воћни 

нектар (безалкохолни), смутис (кашасти напици од 

воћа или поврћа), напици од соје, осим замена за 

млеко, напици за спортисте обогаћени протеинима, 

напици на бази пиринча, који нису замена за млеко, 

безалкохолни напици са укусом кафе.    

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, рекламирање 

преко плаката, услуге агенција за пружање пословних 

информација, дистрибуција рекламног материјала, 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, 

пословно управљање и организационо саветовање, 

оглашавање, рекламирање, услуге односа са јавношћу, 

рекламирање преко телевизије, услуге рекламних 

агенција, маркетиншка истраживања, пословне 

информације, испитивање јавног мњења, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, тражење 

спонзорства, производња рекламних филмова, 

маркетинг, услуге телемаркетинга, изнајмљивање 

продајних штандова, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оглашавање плаћањем по клику 

(payperclick оглашавање), пружање пословних 

информација путем Интернет странице, дизајнирање 

рекламног материјала, изнајмљивање билборда (паноа за 

рекламирање), продукција емисија телевизијске продаје.   

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

организовање такмичења (образовних или забавних), 

учење на даљину, физичко васпитање, изнајмљивање 

сценског декора, снабдевање опремом за рекреацију, 

настава, обука, образовне услуге, изнајмљивање 

аудио снимака, изнајмљивање филмова, производња 

филмова, који нису рекламни филмови, издавање 

књига, услуге спортских објеката, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, информације из области забаве и разоноде, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање спортских такмичења, 

информације о рекреацији, издавање спортске 

опреме, осим возила, припрема и вођење семинара, 

услуге спортских кампова, припрема и вођење 

симпозијума, мерење времена на спортским 

догађајима, организовање и вођење радионица 

(обука), организовање представа, свечаности (услуге 

импресарија), електронско издаваштво, услуге 

агенција за продају карата (разонода), организовање 

и спровођење концерата, изнајмљивање спортских 

терена, вођење часова фитнеса, омогућавање 

коришћења он-лајн видео записа, који се не могу 

преузимати, организовање и вођење образовних 

форума уживо, организовање разгледања у пратњи 

водича, услуге стављање на располагање филмова, 

које се не могу преузимати, путем преноса видео 

записа на захтев, услуге стављања на располагање 

емисија, које се не могу преузимати, путем преноса 

видео записа на захтев.    

(111) 74930 (181) 25.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2039 (220) 25.12.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) Ђурђе Нинковић, адвокат, Балканска 49, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.04; 26.01.20; 26.01.21; 

27.05.24  

(511) Кл. 3:  козметика; млечни лосиони за тело; 

парфеми; креме за чишћење; шампони; средства за 

испирање косе; есенције за косу у облику 

парфимисаних уља за косу; лосиони за сунчање; лак 

за нокте; препарати за скидање лака за нокте; 

козметичке маске; козметички сапуни; крема за 

масажу; лосиони за тело; купке за купање; гелови за 

туширање; уље за масажу; козметичке хранљиве 

креме; лак за маникир; одстрањивачи лака; 

козметички пудер за купање; парфимисани пудер; 

лосиони за косу; креме за тело; пене за чишћење 

коже; лосиони за чишћење коже; средство за 

чишћење тела; сенке за очи; ружеви за усне.   
 

(111) 74931 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2059 (220) 28.12.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd., 

No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade Zone, Ningbo , 

315800, Zhejiang, CN 

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

11070, Београд 

(540) 

SUPERTEX 

(511) Кл. 1:  беланчевине слада; беланчевине 

животиња (сировина); протеин (сировина); глутен за 

индустријске намене; колаген за индустријске 

намене; протеини за прехрамбену индустрију; 

протеини за употребу у производњи додатака 

исхрани; протеини за употребу у производњи; казеин 

за прехрамбену индустрију; глутен за индустрију 

хране.   
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Кл. 5:  хематогени; хемоглобин; протеини као додаци 

исхрани; протеински додаци за исхрану животиња; 

казеин као додатак исхрани; пептони за 

фармацеутску употребу; пепсини ѕа фармацеутску 

употребу; колаген за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинске намене; 

додаци исхрани.  

Кл. 29:  албумен, беланчевине, за кулинарске намене; 

месо; конзервисано поврће; љускари који нису живи; 

шкољке које нису живе; пређени орах; намирнице на 

бази рибе; морски рачићи, који нису живи; 

грицкалице на бази воћа; протеинско млеко.  
 

(111) 74932 (181) 06.02.2027. 

(210) Ж- 2017-152 (220) 06.02.2017. 

 (151) 18.05.2018. 

(732) Foodland d.o.o. preduzeće za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.07.05; 09.01.09; 25.01.19; 25.01.25; 

27.05.09; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, бела.  

(511) Кл. 29:  ајвар.  
 

(111) 74933 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2068 (220) 28.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) CUBES DOO BEOGRAD, Булевар Михаила 

Пупина 181, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

How bad do you want IT? 

(511) Кл. 9: калеми (електрични); убрзивачи честица; 

рефлектујуће плоче, које се носе, за спречавање 

несрећа у саобраћају; рефлектујуће плоче, које се 

носе, за спречавање несрећа у саобраћају; заштитни 

уређаји у случају несреће за личну употребу; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; батерије, 

електричне, за возила (акумулатори); акумулатор, 

електрични, за возила; кућишта за акумулаторе; 

кућишта за батерије; кућишта за акумулаторе; 

акумулаторске кутије;кутија за батерије; мерач 

киселине за батерије; хидрометри; плоче за батерије; 

звиждећи аларми; звучни аларми; аларми, акустични 

(звучни); акустични цевоводи; акустични цевоводи; 

дискови за снимање звука; грамофонске плоче; 

говорне цеви; актинометар за мерење јачине 

светлости; рачунске машине; аерометри; апарати за 

увећавање (фотографски); електродинамички 

апарати за даљинску контролу железничке пруге; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; магнети; електромегнетни калеми; 

електромагнетни калемови; апарати за анализу 

ваздуха; аларми; алкометри; алхидаде; апарати за 

анализирање хране; електрични апарати за даљинско 

паљење; електрични апарати за паљење са 

удаљености; батерије за осветљавање; батерије за 

осветљавање; мерачи висине; азбестне рукавице за 

заштиту од несреће; азбестна одећа за заштиту од 

ватре; амперметри; појачала; појачавачки вентили; 

појачавачке цеви; мерачи ветра; прстенови за 

калибрацију; апарати за гашење ватре; апарати за 

гашење ватре; аноде; високонапонске батерије; 

батерије, анодне; антене; антене; наочаре затамњене; 

визири и ободи затамњени; справе против 

заслепљивања; уређаји против ометања (за струју); 

трансформатори (за струју); апертометри за мерење 

отвора објектива микроскопа (оптички); машине за 

бројање и сортирање новца; разводни ормани (за 

струју); инструменти за премеравање; ланци за 

премер; сочива за астрофотографију; сочива за 

астрофотографију; термионске цеви; термионски 

вентили (радио); аудиовизуелни апарати за обуку 

(учење); музички аутомати који се покрећу кованим 

новцем (џубокс); џубокс (музички); механизми за 

апарате који се покрећу новцем; механизми за 

апарате који се покрећу бројачем; шестар за узимање 

спољашњих и унутрашњих мера; компаратор; 

детектори ватре (аларми за ватру); противпожарни 

аларми; аутоматски индикатори ниског притиска у 

гумама возила; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитна одела за авијатичаре; алармна 

звона, електрична; алармна звона, електрична; 

резонатори за откривање подземних вода; скеле за 

спашавање; скале (мерне); метеоролошки балони; 

метеоролошки балони; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; касетофони; магнетне траке; 

барометри; машине за мерење тежине; теретна вага 

за возила или животиње; справе за гашење пожара; 

пуњач за електричне батерије; бетатрон; издавачи 

карата; кутије за звучнике; поклопци за објективе; 

терминали (за струју); затварачи вентила који реагују 

на притисак; галванометри; тастери за звона; 

разводна кутија (стујна); носачи грамофонске игле 

(ручице); мерачи јачине алкохола; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; оплате за 

електричне каблове; оквири за дијапозитиве у 
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фотографији; оквири за дијапозитиве у фотографији; 

рачунске плоче; клизни лењири; рачунске машине; 

клизни шестари; матрице (мерни инструменти); 

апарати за цртање шема; кинематографска камера; 

кинематографске камере; капиларне цеви; тонски 

носачи звука; заштитни шлемови; заштитни 

шлемови; респираторне маске (које нису за вештачко 

дисање); респиратори (који нису за вештачко 

дисање); шлемови за лемљење; ланци за наочаре; 

ланци за цвикере; ланци за наочаре; апарат за 

регулисање топлоте; мрачне коморе (фотографске); 

чамци, ватра; контролни инструменти за бојлере; 

чарапе, електрично грејане; сталци за сушење 

(фотографски); уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; апарати за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; штампана кола; 

сигналне лампе; мигалице (сигнална светла); 

сигнална звона; сигнална звона; кутије за 

микроскопске објективе; кутије за објективе 

микроскопа; електрични колектори; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електричне инсталације за даљинско 

управљање индустријским процесима; разводне 

кутије (за струју); комутатори; морнарички компаси; 

кулари; машине за рачунање; бројачи навоја; 

оптички инструмент; педометар (мерач корака); 

бројачи; метрономи; кондензатори; кондензатори; 

електрични проводници; електрични цевоводи; 

електрични цевоводи; затварачи струјног кола; 

конектори (струјни); разводне кутије (за струју); 

разводне табле; електрични контакти; апарати за 

проверу поштанских марака; апарати за проверу 

франкирања; регулациони апарати (електрични); 

апарати за праћење, осматрање (електрични); 

апарати за проверу брзине возила; електрични 

претварачи; фотокопири (фотографски, 

електростатички, термички); гајтани за цвикере; 

гајтани за наочаре; реторте; постоља за реторте; 

коректна сочива (електрична); објективи (сочива) 

(оптички); космографски инструменти; ронилачка 

одела; електрични апарати за комутацију; прекидачи 

(електрични); лимитатори (за струју); утикачи, 

утичнице и други контакти (електричне везе); 

утикачи, утичнице и други контакти (електричне 

везе); исправљачи струје; батеријски прекидачи (за 

струју); редуктори, ослабљивачи (за струју); 

кројачки метар; ватростално стакло 

(лабораторијско); посуде за чишћење племенитих 

метала (лабораторијске); уређаји за мерење дебљине 

коже; циклотрони; детектори за откривање лажних, 

фалсификованих новчића; детектори лажног новца; 

затварач бленде (фотографски); окидач за бленду 

(фотографски); дензиметри; цртани филмови; цртани 

филмови; лабораторијске посуде; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метал-детектори за 

индустријску или војну употребу; сонари; детектори; 

капци (фотографски); акустичне мембране; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарат за 

центрирање за фотографске слајдове; фотографска 

камера; слајдови (фотографски); слајдови 

(фотографски); пројектори слајдова; пројектори 

слајдова; апарати за мерење раздаљине; машине за 

диктирање; дифракциони апарат у микроскопији за 

преламање спектра; звучници; прекидачи струјног 

кола; грамофони; микроскопи; апарати за бележење 

раздаљине; апарати за бележење удаљености; 

даљинометри; даљинометри; разводне табле (за 

струју); дистрибуционе конзоле (за струју); машине 

за прорезивање, аутоматске; забавне машине, 

аутоматске и које се покрећу убацивањем жетона 

или новца; компаси (мерни инструменти); мерење 

(инструменти за мерење); апарати за мерење; 

динамометри; индикатори нивоа воде; индикатори 

нивоа воде; противпожарни излази; блицеви 

(фотографски); телефонски пријемници; телефонски 

пријемници; флуоресцентни екрани; пројектни 

екрани; штитови за лице за раднике; штитови за лице 

за раднике; екрани (фотографија); фотографски 

екрани; сушилице за употребу у фотографији; сталци 

(фотографски); индикатори губитка струје; 

индикатори губитка струје; мерни инструменти 

(електрични); електрични каблови; електричне цеви; 

контролне табле (за струју); галванске ћелије; 

контакти за електричне линије; електрични контакти; 

квачила, спојнице, електрични; релеји, електрични; 

стакло пресвучено електричним проводником; 

електролизери (уређаји за декомпозицију 

електролизом); преносници електронских сигнала; 

преносници електронских сигнала; преносни 

комплети (телекомуникациони); апарати за чишћење 

дискова са снимљеним звуком; апарати за чишћење 

грамофонских плоча; траке за снимање звука; траке 

за снимање звука; мерачи километраже за возила; 

мерачи километраже за возила; калемови 

(фотографски); механички знаци; епидијаскопи; цеви 

за тестирање; апарати за балансирање; термостати; 

ергометри; инструменти и машине за тестирање 

материјала; јајолики свећњаци; мерни инструменти; 

мерачи потрошње бензина; мерачи потрошње 

бензина; метална жичана направа против варничења 

из димњака; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; футроле за 

цвикере; кутије за наочаре; кутије за наочаре; 

футроле за цвикере; апарати за тестирање који нису 

за медицинску употребу; рефрактометри; 

светломери; машине за фактурисање; апарати за 

ферментацију (лабораторијски); железнички 

сигурносни уређаји; електричне жице; магнетне 

жице (каблови); оловна лопта виска; вискови; мреже 

за заштиту од несреће; сигурносне мреже; 

сигурносне мреже; сигурносне мреже ;сигурносне 
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цираде; апарати за сечење филма; филтери за 

респираторне маске; филтери (фотографски); пуњачи 

батерија; високофреквентни апарати; мерачи 

фреквенције; осигурачи; радио апарати; кристали 

галенита (олово-сулфид) (детектори); галванске 

батерије; рукавице за заштиту од несрећа; возачке 

рукавице; рукавице за заштиту од X-зрака за 

индустријску употребу; инструменти за испитивање 

гасова; гасометри (инструменти за мерење); апарати 

и инструменти премеравање; каишеви за 

изравнавање (мерни инструменти); метар (мерни 

инструменти); апарати за сушење фотографија; 

апарати за сушење фотографија; апарати за глачање 

фотографских отисака; апарати за глачање 

фотографија; лењири (мерни инструменти); мерна 

стакларија; мерна стакларија; екрани за фотогравуру; 

решетке за батерије; ватра ( противпожарна одећа); 

одећа за заштиту од пожара; одећа за заштиту од 

пожара; аудио и видео пријемници; хелиографски 

апарат; холограми; хигрометри (за мерење 

влажности); идентификациони конци за електричне 

жице; идентификациони конци за електричне жице; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

апарати и опрема за спашавање живота; млазнице за 

ватрогасна црева; млазнице за ватрогасна црева; 

моторне машине за гашење пожара; машине за 

гашење пожара; апарат за мерење нагиба; 

индикатори нагиба; апарат за мерење нагиба; уређаји 

за мерење нагиба; таксиметри; индикатори за 

количину; индикатори за количину; вакум-метри; 

индикатори брзине; индикатори брзине; индуктори 

(за струју); арматуре (за струју); апарати за обраду 

података; огледала за испитивање робе; апарати за 

интерну комуникацију; носачи тамних плоча 

(фотографија); носачи за тамне плоче (фотографске); 

инвертори (за струју) (уређај за претварање и 

измењивање); јонизациони апарат (који нису за 

пречишћавање ваздуха или воде); шпијунке за врата 

(увеличавајуће стакло); маркери за обележавање 

ивица; калеидоскопи; намештај посебно прављен за 

лабораторије; лактодензитометри; лактометри 

(инструменти за испитивање масноће код млека); 

лампе ( мрачна комора, фотографија ); лампе за 

мрачне коморе (фотографске); лампе за мрачне 

коморе (фотографске); оптичке лампе; оптичке 

лампе; оптичке лампе; оптичка направа за слајдове; 

магнетне лампе; сигналне лампе; ласери, који нису за 

медицинску употребу; оптичка сочива; оптичка 

сочива; скале за мерење величине слова; уређај за 

мерење брзине пловног објекта (мерни инструмент); 

дубиномери; увеличавајуће стакло (оптичко); 

светлећи знаци; неонски знаци; наочаре (оптичке); 

иструменти који садрже окуларе; либеле за 

премеравање; стакла за наочаре; оптичка роба; 

мерачи притиска; манометри; перископи; заштитне 

маске; математички инструменти; телевизијски 

апарати (механизми са претходним плаћањем за 

употребу телевизора); мегафони; уређаји за 

компјутерску моморију; столарски лењири; 

нивелатори са живом (либеле); апарати за мерење 

брзине (фотографски); апарати за прецизна мерења; 

мерни инструменти; метеоролошки инструменти; 

лењири (мерни инструменти); микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрофони; 

микротоми за сечење танких листића; аутоматски 

временски прекидачи; огледала,оптичка; оптичка 

огледала; апарати за подводно дисање; наутички 

апарати и инструменти; апарати за поморску 

сигнализацију; навигациони инструменти; рамови за 

наочаре; батерије, електричне; акумулатор, 

електрични; инструменти за одређивање 

хоризонталног нивоа; инструменти за нивелацију; 

оквир цвикера; рамови за наочаре; призме (оптичке); 

инструменти за осматрање; октанти (уређаји за 

мерење углова у навигацији); омметри; уређај за 

мерење таласа; оптички апарати и инструменти;  

оптичка стакла; компјутери; снимљени програми за 

компјутере; осцилографи; апарат за транспирацију 

кисеоника; озонизатори; микрометри; микрометри; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

светлосни кондуктори; светлосни проводници 

(шипке); светлосни заустављачи; паркинг метри; 

апарати и инструменти за астрономију; апарати за 

мерење дебљине коже; хидромерачи киселости; 

апарати и инструменти за вагање; мерачи 

салинитета; посуде за испирање (фотографске); 

постоља за фотографске апарате; тражилице 

(фокуси), фотографски; фотометар (за мерење јачине 

светлости); фототелеграфски апарат; апарати и 

инструменти за физику; управљачки аутоматски 

апарати за возила; наочаре; цвикери; пипете; 

геодетски инструмент за непосредно премеравање 

(мерни инструмент); планиметар (за мерење равне 

површине); чепови за уши за рониоце; звона 

(упозоравајући апарати); тегови; полариметри; 

радио-телефонски апарати за пројекцију 

(пројектори); катодни анти-корозивни апарати; одећа 

за заштиту од пожара; штитници за зубе; пирометри 

(за мерење температуре); радари; ауто-радио; ауто-

радио; радиолошки апарати за индустријску 

употребу; угломери (мерни инструменти); апарати и 

инструменти за производњу X- зрака, који нису за 

медицинску употребу; цеви са икс-зрацима који нису 

за медицинску употребу; заштитни уређаји против 

икс зрака, који нису за медицинску употребу; 

заштитна средства против икс зрака, који нису за 

медицинску употребу; телефонски апарати; 

рафрактори; апарати са икс зрацима, који нису за 

медицинску употребу; спектроскопи; отпорници, 

електрични; термометри, који нису за медицинску 

употребу; респиратори за пречишћавање ваздуха; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 
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реостати; кантари (пијачне ваге); кантари (пијачне 

ваге); кантари (пијачне ваге); механички или 

светлећи сигнали; мерачи сахарина; мерне сонде 

(пипете) за употребу у науци; сателити за научне 

сврхе; мембране за научне апарате; апарати за обуку; 

калемови за пригушивање импеданце; калемови за 

пригушивање импеданце; спојнице за жице (за 

струју); браве, електричне; секстанти (оптички 

инструмент за мерење углова у навигацији); 

сигналне звиждаљке; упозоравајући троуглови за 

возила; упозоравајући троуглови за возила; електро-

динамички апарати за дајинско управљање 

сигналима; електро-динамички апарати за даљинско 

управљање сигналима; симулатори управљања и 

контроле возила; сирене; апарати за пренос звука; 

апарати за снимање звука; апарати за репродуковање 

звука; звучни апарати и машине; вођице или олово за 

дубиномере; инструменти за лоцирање звука; 

спектографски апарати; мерачи површине 

(сферометри); стереоскопи; стереоскопски апарат; 

игле за грамофоне; игле за грамофоне; уређаји за 

мерење сулфита; телепринтери; телепринтери; 

тахометри; мерачи за нарезивање шрафова; 

телеграфски апарати; телевизијски апарати; 

телеграфске жице; апарати за даљинско управљање; 

стубови за бежичне антене; стубови за бежичне 

антене; телекомуникациони активатори; телефонски 

преносници; телекомуникациони прекидачи; 

двоглед, дурбин; телескопи; индикатори 

температуре; апарати за бележење времена; 

теодолити; сатови за бодове на спортским теренима; 

обртомер; регулатори брзине за грамофоне; 

телекомуникациони преносници; прецизне ваге; ваге, 

прецизне; ваге, прецизне; гранични мерач (саставни 

елементи); вакумске цеви (радио); уринометри; 

вариометри; нонијуси; видеотраке; видео траке; 

инструменти за мерење вискозитета (густине); 

електричне инсталације за спречавање провала; 

регулатори напона за возила; машине за гласање; 

волтметри; апарати за замену игала на грамофонима; 

дестилациони котлови за лабораторијске 

експерименте; жице од металних легура за 

осигураче; жица за осигураче; жице од легура 

метала, за осигураче; антикатоде; звиждаљке за псе; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нишански 

телескопи за ватрена оружја; против провални 

упозоравајући апарати; инструменти за одређивање 

азимута; светионици, фарови, светлећи; носачи за 

електричне калеме; носачи за електричне калемове; 

филмови (снимљени); светлећи или механички знаци 

за путеве; плутаче за спасавање; плутаче за 

сигнализацију; сигналне бове; зујалице; компаси за 

одређивање правца; сигнали за маглу, 

неексплозивни; регистар касе; регистар касе; 

радиолошки екрани за индустријску употребу; 

магнетне идентификационе картице; фотоелектрична 

ћелија; дензитометри; магнетни дискови; флопи 

дискови; траке за чишћење глава за снимање; видео 

рекордери; тастатуре за компјутере; интегрисана 

кола; полупроводници; чипови (интегрисана кола); 

обрађивачи текста; катоде; сигурносне јакне; 

појасеви за спасавање; апарати и инструменти за 

хемију; кинематографски филмови, снимљени; 

снимљени кинематографски филмови; материјали за 

електричне водове (жице, каблови); контактна 

сочива; кутије за контактна сочива; кутије за 

конактна сочива; инкубатори за културе бактерија; 

соларне батерије; соларне батерије; бакарна жица, 

изолована; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; фотографске 

мембране; кутије направљене за инструменте за 

сецирање(микроскопија); апарати за дестилацију за 

научне потребе; дозиметри; дозиметри; електрична 

звона на вратима; кутије за наочаре; пећи за 

лабораторијску употребу; пећи за лабораторијску 

употребу; оптичка влакна; оптичка влакна; 

телефонске жице; телефонске жице; филмови са x-

зрацима (снимљени); филмови са x-зрацима 

(снимљени); филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; трубе за звучнике; забавни апарати 

прилагођени за употребу само са телевизијским 

апаратом; троношци за камере; читачи бар-кодова; 

читачи бар-кодова; панцир прслуци за заштиту од 

метака; панцир прслуци за заштиту од метака; 

панцир прслуци за заштиту од метака; плутаче за 

означавање; плутаче за означавање; подметачи 

(силиконске плоче); хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи (апарати за 

бележење времена); ЦД дискови (аудио-видео);  ЦД 

диск (аудио-видео);  ЦД дискови (за читање 

података); ЦД диск (за читање података); снимљени 

оперативни програми за компјутере, снимљени 

компјутерски програми; компјутерске периферне 

јединице; компјутерска периферна опрема; 

омпјутерски софтвер, снимљени; снимљени 

компјутерски софтвер; оптички кондензатори; 

оптички кондензатори; акустичне спојнице; 

акустичне спојнице; спојнице (опрема за обраду 

података); коморе за декомпесију; плотери; 

ронилачке маске; ронилачке маске; електронске 

оловке (за водео-дисплеје); електронске оловке (за 

видео-дисплеје); кодиране магнетне картице; 

картице, кодиране магнетне; факсимил машине; 

ватрогасни бродови; интерфејси за компјутере; 

џубокс за компјутере; штитници за колена за 

раднике; регулатори светла, електрични; регулатори 

светла, електрични; регулатори светла, електрични; 

магнетни носиоци података; магнетни носиоци 

података; магнетни декодери; магнетни декодери; 

јединице за магнетне траке, за компјутере; јединице 

за магнетне траке, за компјутере; микропроцесори; 
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модеми; монитори (компјутерска опрема); монитори 

(компјутерски програми); миш (опрема за обраду 

података); оптички читачи слова, симбола; оптички 

читачи симбола; оптички носиоци података; оптички 

носиоци података; оптички дискови; оптички 

дискови; штампачи за употребу са компјутерима; 

штампачи (принтери) за употребу са компјутерима; 

процесори; процесор (чип), централна јединица за 

обраду података; читачи (опрема за обраду 

података); сигурносни појасеви, који нису за 

седишта возила ни за спортску опрему; сигурносни 

појасеви, који нису за седишта возила ни за спортску 

опрему; скенери (опрема за обраду података); 

детектори дима; детектори дима; филтери, 

фотографије; транзистори (електронски); 

фотографије од X-зрака, које нису за медицинску 

употребу; каблови, електрични; разводни прстенови 

за електричне водове; разводни прстенови за 

електричне водове; разводни прстенови за 

електричне водове; Рачунаљке, рачунске направе с 

куглицама; електронске агенде (програми рада); 

телефонске секретарице; камкордери; касетофони; 

ЦД плејери; дијагностички апарати, који нису за 

медицинску употребу; диск драјв за компјутере; 

диск-драјв, за компјутере; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; џепни електронски 

преводиоци; електронски очитавачи робе (етикете); 

противпожарна ћебад; блицеви (фотографски); 

картице са интегрисаним колима; картице са 

интегрисаним колима; мерне кашике; ноутбук 

компјутери; електронске табле за обавештења; 

електронске табле за обавештења; џепни 

калкулатори; ципеле за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; системи за заштиту од пожара; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

каблови за стартовање мотора; наочаре за сунце; 

временски сатови (уређаји за бележење времена); 

механизми за бележење времена; видео касете; 

кертриџи за видео игре; видео екрани; видео 

телефони; спортске наочаре; спорт спортске наочаре; 

чепови за рониоце и пливаче (носни); носни чепови 

за пливаче и рониоце; шлемови( заштитни ) за спорт; 

спорт ( заштитне кациге); заштитни шлемови за 

спорт; електронске публикације које се могу 

даунлоудовати, публикације (електронске које се 

даунлоудују); програми (компјутерски (софтвери 

који се могу даунлоудовати); компјутерски програми 

(софтвери који се могу даунлоудовати); возила 

(навигациони апарати за (унутрашњи рачунари); 

навигациони апарати за возила (унутрашњи 

рачунари); магнети, декоративни; телефони, портабл; 

подлоге (за "мишеве"); подлоге за "мишеве"; 

вокмени (персонални); персонални стерео, вокмен; 

ослонци за ручни зглоб код рада са компјутерима; 

коаксијални каблови; каблови, коаксијални; влакна ( 

влакна оптичких каблова); каблови (влакна )оптички; 

омоти за електричне утичнице; комплети за 

телефоне, слободни; електрифициране ограде; ограде 

(електрифициране); програми (компјутерске игре); 

слушалице; пригушивачи за осветљење; радио 

пејџери; сателлите навигатионал аппаратус апарати 

за сателитску навигацију; соленоидни вентили 

(електромагнетни прекидачи); вентили (оленоидни, 

електромагнетни прекидачи); заштита против 

преоптерећења напона; регулатори против 

преоптерећења напона; воки-токи; чарапе зимске, 

које идентификују правац ветра; показивачи ( 

светлећи, електронски ); светлећи електронски 

показивач; лутке ( за наставу реанимације), расвета 

сцене (регулатори сценске расвете); јајолики 

пешчани сатови; пешчани сатови; чипови, ДНА;  

ДНА чипови; читачи ДВД-а, плејери; читачи,плејери 

(двд); бројачи новца аутоматизовани); 

аутоматизовани бројач новца; светлост (апарати за 

саобраћај, сигнални уређаји); апарати за саобраћајно 

осветљење (сигнални уредјаји); додаци за телефоне 

(хандс фрее, слободне руке); ватрогасци (азбестни 

екран – штитник ); штитиници од азбеста за 

ватрогасце; штитници за ватрогасце (азбестни); 

азбестни заштитници за очи за ватрогасце; азбестни 

заштитници за очи за ватрогасце; азбестни штитници 

за ватрогасце; шлемови за јахање; лабораторије 

(одећа специјална за лабораторије); одећа посебно 

направљена за лабараторије; идентификационе 

наруквице, магнетне и кодиране; кодиране магнетне 

наруквице за идентификацију; наруквице (кодиране 

идентификације ), магнетне; транспондери; мелодије 

за мобилне телефоне које се могу преузимати; 

музичке датотеке (фајлови) које се могу преузимати; 

датотеке слика које се могу преузимати; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; 

лабораторијске центрифуге; штампане плоче; УСБ 

уређаји; ГПС уредјаји, за систем глобалног 

позиционирања, навигације; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; траке за мобилне 

телефоне; диоде које емитују светло (ЛЕД); триоде; 

мрежни трансформатори; лаптоп рачунари; 

ватрогасна црева; ватрогасна црева.  

Кл. 38:  осигуравање од несрећа на основу полисе; 

емитовање радио програма /радиодифузија; 

емитовање радио програма, слање порука; 

емитовање телевизијских програма; емитовање 

телевизијског програма; слање телеграмом; пренос 

телеграма; телеграфске услуге; комуникација 

телеграмом; услуге телеграмског комуницирања; 

телефонске услуге; телефон ( комуникације 

телефоном); телефонске комуникације; 

комуникација телефоном; телекс услуге; телеграфска 

(новинска) агенција; новинске агенције; емитовање 

кабловске телевизије; емитовање кабловске 

телевизије; комуникација мобилним телефонима; 

комуникације помоћу компјутерских терминала; 
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комуникација преко компјутерских терминала; пренос 

порука и слика помоћу компјутера; пренос порука и 

слике помоћу компјутера; електронска пошта; 

електронска пошта; пренос порука факсимилом; пренос 

факсимилом; информације о телекомуникацијама; 

информације о телекомуникацијама; пејџинг услуге, 

радиом, телефоном или другим видом електронског 

коминицирања; изнајмљивање машина за слање 

порука; издавање апарата за слање порука; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; издавање 

факсимил апарата; издавање модема; издавање 

телекомуникационе опреме; издавање телефона; 

сателитски пренос; услуге електронског билтена ( 

телекомуникационе услуге); обезбеђивање 

телекомуникационих веза за глобалну комјутерску 

мрежу; услуге телекомуникацијског рутера; услуге 

телеконференција; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној комјутерској мрежи ( услуге провајдера ); 

приступ глобалним компјутерским мрежама; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

компјутерским мрежама; услуге ТВ продаје ( 

обезбедјивање телекомункационих канала); услуге 

телекомуникационих канала за ТВ продају; 

телекомуникациони канали ( провајдери )за услуге ТВ 

куповину; услуге интернет соба за ћаскање, 

обезбеђивање приступа базама података; услуге 

говорне поште; пренос честитки путем интернета; 

пренос дигиталних датотека; бежично  емитовање. 

Кл. 42:  хемијске анализе; услуге анализа за 

експлоатацију нафтних поља; анализе везане за 

експлоатацију нафтних поља; архитектонске услуге; 

бактериолошка испитивања; хемијске услуге; хемијска 

испитивања; архитектонске консултације; израда 

конструкционих планова, нацрта; израда 

конструкционих планова, нацрта; техничка 

испитивања; испитивање нафтних извора; коизметичка 

истраживања; дизајн ентеријера, декор; декорисање, 

дизајн ентеријера; индустријски дизајн; услуге 

индустријског дизајна; дизајнирање амбалаже; 

дизајнирање амбалаже; испитивање материјала; 

тестирање материјала; пројектне студије, техничке; 

техничко пројектне студије; геолошка премеравања; 

геолошка премеравања; испитивање, премеравање 

нафтоносних поља; премеравање нафтних поља; 

инжењеринг; премеравање земљишта; временска 

прогноза; временска прогноза; метереолошке 

информације; премеравање земљишта; премеравања 

земљишта; изнајмљивање компјутера;  изнајмљивање 

компјутера; програмирање компјутера; нафтна 

истраживања; истраживање нафте; физичка 

истраживања; механичка испитивања; тестирање 

текстила; геолошка истраживања; испитивања терена 

(геолошка); геолошка истраживања; геолошка 

истраживања; доказивање аутентичности уметничких 

дела; доказивање аутентичности уметничких дела; 

калибрација, премеравање; израда компјутерског 

софтвера; израда (креирање) софтвера за компјутере; 

копјутерски софтвер, ажурирање; ажурирање 

компјутерског софтвера; консултације на пољу дизајна 

и развоја компјутерског хардвера; компјутерски 

хардвер (консултације на пољу дизајна и развоја); 

дизајн одеће; дизајн одеће; дизајн графичке уметности; 

дизајн графичких дела; контрола квалитета; 

копјутерски софтвер, изнајмљивање; изнајмљивање 

компјутерског софтвера; истраживачке и развојне 

услуге (за друге); моделирање - индустријски дизајн; 

подводна истраживања; подводна истраживања; 

поправка (враћање) компјутерских података; 

одржавање компјутерских програма; одржавање 

компјутерских програма; анализе рачунарских система; 

биолошка истраживања; биолошка истраживања; 

урбанистичко планирање; дизајнирање рачунарских 

система; дзајнирање рачунарских система; тестирање 

исправности возила; умножавање рачунарских 

програма; рачунарски програми (умножавање, 

дуплирање рачунарских програма); конверзија, 

преношење података или докумената са физичког на 

електронске медије, носаче; одржавање (прављење и 

одржавање) wеб страница, сајтова, за друге;  Wеб 

странице, прављење и одржавање wеб страница за 

друге; хостинг ("угошћавање") рачунарских сајтова 

(wеб сајтова); уградња, инсталирање рачунарског 

софтвера; инсталација рачунарског софтвера; 

засејавање облака, стварање вештачке кише; конверзија 

рачунарских података и програма (није физичка 

конверзија);  консултације у вези са рачунарским 

програмима;  саветовање у вези са рачунарским 

програмом, софтвером; изнајмљивање wеб сервера; 

сервери (изнајмљивање wеб сервера); заштита од 

рачунарских вируса; заштита од рачунарских вируса; 

штедња енергије (консултације у вез са штедњом 

енергије); савети у вези са штедњом енергије; заштита 

животне средине (истраживања на пољу заштите 

животне средине); истразивање у области застите 

зивотне средине; обезбеђивање алата за претраживање 

на интернету; алати за претраживање на интернету, 

обезбеђивање; дигитализација докумената [скенирање]; 

анализа рукописа (графологија); емисија угљеника 

(пружање научних информација и савета у вези 

смањења емисије угљеника); вредновање дрвне масе у 

шуми (квалитета дрвета); процена дрвне масе у шуми 

(квалитета); дрво (оцењивање квалитета дрвета, дрвне 

масе у шуми ); процењивање, оцењивање вуне 

(квалитета -); праћење рачунарских система даљинским 

приступом; анализа воде; услуге научних лабораторија.  
 

(111) 74934 (181) 27.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2073 (220) 27.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, Нова 

индустријска зона Велереч б.б., 32300 Горњи 

Милановац, RS 
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(740) Адвокат Никола Стефановић, Мутапова 20, 

32300 Горњи Милановац 

(540) 

 

(531) 01.13.05; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) C100M84 (плава), C100M70K60 (тамноплава), 

C40 (светлоплава), K40 (сива), K20 (светлосива), K60 

(тамносива)  

(511) Кл. 1:  силикон-лепак.  

Кл. 2:  разређивач; боја у спреју; средство за скидање 

рђе; разређивач; тонери за нијансирање боја за 

кречење; подлога за кречење; боја за бетон; акрилни 

кит за дрво; универзални лепак за дрво.  

Кл. 16:  четке за фарбање; ваљци за фарбање; 

селотејп трака, молерско-фарбарска креп трака.  

Кл. 17:  пена за заптивање; кровна полиетиленска 

фолија; парапропусна полипропиленска мембрана.  
 

(111) 74935 (181) 20.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1620 (220) 20.10.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

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

5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD , Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

LORDIAR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 74936 (181) 11.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1974 (220) 11.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) GOODWILL PHARMA Orvos és 

Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Szeged, Cserzy M u 32, Szeged, HU 

(740) Ковач Карољ, Штросмајерова 6, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  

(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) 74937 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2069 (220) 28.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 

PArk, California 94025, US 

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

Студентски трг 4, Београд 

(540) 

 

(531) 25.12.03; 26.01.06; 26.04.01; 26.04.07; 26.04.10; 

29.01.15  

(591) плава, љубичаста, розе, жута, црвена, 

наранџаста.  

(511) Кл. 9:  Рачунарски хардвер; рачунарски 

софтвер за друштвено умрежавање и интеракцију са 

онлајн заједницом; рачунарски алати за развој 

софтвера; рачунарски софтвер који се користи као 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ); 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ) за 

креирање софтверских апликација; рачунарски 

софтвер као интерфејс за програмирање апликација 

(АПИ) који омогућава пружање онлајн услуге за 

друштвено умрежавање и повраћај, постављање, 

преузимање, приступ и управљање подацима; 

рачунарски софтвер за креирање, управљање и 

интеракцију са онлајн заједницом; рачунарски 

софтвер за креирање, уређивање, постављање, 

преузимање, приступ, преглед, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, емитовање, 

повезивање, бележење, изражавање мишљења, 

коментарисање, уградњу, преношење и дељење, или 

на други начин пружање електронских медија или 

информација путем интернета и комуникационих 

мрежа; рачунарски софтвер за измену и омогућавање 

преноса слике, аудио, аудио-визуелног и видео 

садржаја и података; рачунарски софтвер за 

модификовање фотографија, слика и аудио, видео и 

аудио¬визуелног садржаја са фотографским 

филтерима и ефектима проширене стварности (АР), 
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наиме, графике, анимације, текстови, цртежи, 

геотагови, метадата тагови, хипервезе; рачунарски 

софтвер за прикупљање, управљање, уређивање, 

организовање, модификовање, преношење, дељење и 

чување података и информација; рачунарски софтвер 

за слање и примање електронских порука, 

упозорења, обавештења и подсетника; рачунарски 

софтвер за претраживање; рачунарски софтвер за 

употребу у креирању, управљању, мерењу и ширењу 

рекламних садржаја трећих лица; огласни сервер, 

наиме, рачунарски сервер за чување реклама и 

постављање реклама на веб странице; софтвер за 

проширену стварност; рачунарски софтвер за 

интеграцију електронских података у стварна 

окружења у сврху забаве, образовања, игре, 

комуникације и друштвеног умрежавања; 

рачунарски софтвер који омогућава развој, процену, 

испитивање и одржавање мобилних софтверских 

апликација за преносне електронске комуникационе 

уређаје, наиме мобилне телефоне, паметне телефоне, 

ручне рачунаре и таблет рачунаре; рачунарски 

софтвер, наиме, софтвер који се извршава на 

хардверски одржаваном интерфејсу у сврху 

олакшавања интеракције између људи и машина; 

рачунарски софтвер који препознаје локацију, 

рачунарски софтвер који се може преузимати и 

софтвер за мобилне апликације за претраживање, 

одређивање и дељење локације; рачунарски софтвер 

за бежично достављање садржаја, података и 

информација; рачунарски софтвер који омогућава 

приступ, приказивање, уређивање, повезивање, 

дељење или на други начин пружање електронских 

медија и информација путем интернета и 

комуникационих мрежа; Рачунарски софтвер, наиме 

апликација са функцијама друштвене мреже; 

Рачунарски софтвер, рачунарски софтвер који се 

може преузимати и софтвер за мобилне апликације 

за креирање, управљање и приступ групама унутар 

виртуелних заједница; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за прегледање и интеракцију феед-

а фотографија, аудио, аудио-визуелног и видео 

садржаја и повезаног текста и података; рачунарски 

софтвер који се може преузимати за тражење 

садржаја и издавача садржаја и за претплату на 

садржај; софтвер за креирање и управљање 

профилима друштвених медија и корисничким 

налозима; интерактивна фото и видео опрема, наиме, 

киосци за прављење, постављање, уређење, 

штампање и дељење дигиталних фотографија и 

видео записа; софтвер који појединцима, групама, 

компанијама и брендовима омогућава креирање и 

одржавање онлајн присуства у маркетиншке сврхе; 

софтвер који омогућава оглашивачима комуникацију 

и интеракцију са онлајн заједницама; Софтвер за 

стримовање забавног мултимедијалног садржаја; 

рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за слање и 

примање електронских порука, слика, фотографија, 

аудио и аудио визуелног садржаја путем рачунара, 

интернета и комуникационих мрежа; рачунарски 

софтвер за обраду фотографија, слика, аудио, видео 

и текстуалног садржаја; софтвер за размену порука.   

Кл. 25:  oдећа за мушкарце, жене и децу, наиме, 

кошуље, мајице, јакне, топови, дуксеви, покривала за 

главу, шешири, капе; обућа.   

Кл. 35:  маркетиншке, рекламне и промотивне 

услуге, наиме, пружање информација о попустима, 

купонима, рабатима, ваучерима, линковима на 

малопродајне интернет странице трећих лица и 

специјалним понудама у односу на робу и услуге 

трећих лица; пружање услуга маркетиншког 

истраживања и пружање информација о тржишту; 

промовисање робе и услуга трећих лица путем 

интернета и комуникационих мрежа; пословне и 

рекламне услуге, наиме, медијско планирање и 

услуге куповине простора у медијима за трећа лица; 

пословне и рекламне услуге, наиме, рекламне услуге 

у вези са праћењем учинка рекламирања, у вези са 

управљањем, дистрибуцијом и оглашавањем 

реклама, у вези са анализом података о рекламирању, 

у вези са извештавањем о подацима о рекламирању и 

за оптимизацију учинка рекламирања; саветодавне 

услуге из области рекламирања и маркетинга, наиме, 

прилагођавање рекламних и маркетиншких 

подухвата трећих лица; обезбеђивање онлајн 

средстава за повезивање продаваца са купцима; 

обезбеђивање фото и видео опреме како би се 

омогућило оглашавање, маркетинг и промоција робе 

и услуга трећих лица на посебним догађајима; 

обезбеђивање онлајн средстава са пренос видео 

записа са промотивних догађаја уживо; 

организовање и вођење посебних догађаја у 

комерцијалне, промотивне или рекламне сврхе; 

омогућавање приступа онлајн пословном именику 

који садржи информације о пословању, производе и 

услуге трећих лица.   

Кл. 38:  услуге дељења фотографија и видео записа, 

наиме, електронски пренос дигиталних фото 

датотека, видео записа и аудио визуелних садржаја 

међу корисницима интернета; телекомуникационе 

услуге; омогућавање приступа рачунарским, 

електронским и онлајн базама података; 

телекомуникационе услуге наиме, електронски 

пренос података, порука, графика, фотографија, 

слика, аудио, видео, аудио-визуелног садржаја и 

информација; услуге обезбеђивања онлајн форума за 

комуникацију, наиме, пренос тема од општег 

интереса; пружање онлајн комуникационих линкова 

који кориснике веб сајтова пребацују на друге 

локалне и глобалне веб странице; олакшавање 

приступа интернет страницама трећих лица или 

другим електронским садржајима трећих лица са 

универзалним "loginom"; обезбеђивање онлајн соба 
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за "четовање" (разговор), пружање услуга 

електронске поште, размене тренутних порука и 

електронског билтена; омогућавање приступа 

електронским базама података из области 

друштвеног умрежавања, упознавања и забављања; 

услуге "peer-to-peer" размене фотографија и 

података, наиме, електронски пренос дигиталних 

фотографија, графика, и аудио садржаја међу 

корисницима интернета; телекомуникационе и 

рачунарске услуге "peer-tо-peer" мреже, наиме, 

електронски пренос слика, аудио-визуелног и видео 

садржаја, фотографија, видео записа, података, 

порука, реклама, комуникација и информација код 

медијског оглашавања; пренос и пренос уживо видео 

записа, аудио-визуелног и интерактивног аудио-

визуелног садржаја путем интернета; емитовање 

аудио и видео записа и текстова путем интернета и 

других комуникационих мрежа.   

Кл. 41:  услуге разоноде, наиме, пружање услуга 

онлајн форума за дистрибуцију садржаја, података и 

информација за забаву и друштвене и пословне 

мреже; услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа 

интерактивним електронским и онлајн базама 

података са садржајем који су корисници сами 

осмислили, садржајем трећих лица, фотографијама, 

видео, аудио, визуелним и аудио-визуелним 

материјалима из области општег интереса; услуге 

дељења фотографија и видео записа; услуге 

електронског издаваштва за трећа лица; објављивање 

електронских часописа, наиме блогова са садржајем 

који су корисници сами осмислили; Омогућавање 

приступа рачунарским, електронским и он-лајн базама 

података из области забаве; издавачке услуге, наиме, 

издавање електронских публикација за трећа лица; 

изнајмљивање фотографских и / или видеографских 

уређаја (киоска) за снимање, постављање, уређивање 

и дељење фотографија и видео записа; услуге 

разоноде, наиме, обезбеђивање онлајн средстава за 

пренос (стриминг) забавног садржаја и пренос 

(стриминг) уживо видео записа са догађаја из области 

забаве; организовање изложби и конференција уживо 

из области културе, забаве и друштвених мрежа које 

нису у пословне и комерцијалне сврхе; пружање 

информација из области забаве из индекса за 

претраживање и база информација за претраживање, 

укључујући текстове, електронска документа, базе 

података, графике, фотографске слике и аудио 

визуелне информације, путем интернета и 

комуникационих мрежа; услуге из области 

образовања и разоноде, наиме, обезбеђивање 

филмова, телевизијских серија, веб емисија, 

аудиовизуелних и мултимедијалних радова путем 

интернета који се не могу преузимати, као и 

информација, рецензија и препорука које се односе на 

филмове, телевизијске серије, веб емисије, 

аудиовизуелне и мултимедијалне радове.   

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме креирање 

виртуелних заједница за регистроване кориснике 

ради организовања група, састанака и догађаја, 

учествовања у дискусијама и ангажовања у 

друштвеном и пословном умрежавању и умрежавању 

у заједници; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање 

(хостинг) онлајн веб средстава за трећа лица ради 

организовања и вођења састанака, догађаја и 

интерактивних дискусија путем интернета и 

комуникационих мрежа; рачунарске услуге у виду 

прилагођен их електронских личних и групних 

профила или веб странице са информацијама које су 

корисници сами дефинисали или са прецизираним 

информацијама, укључујући аудио записе, видео 

записе, слике, текст, садржаје и податке; рачунарске 

услуге, наиме, обезбеђивање алата за претраживање 

података путем интернета и комуникационих мрежа; 

обезбеђивање онлајн средстава са технологијом која 

омогућава онлајн корисницима да направе личне 

профиле са информацијама о друштвеним и 

пословним мрежама, да пренесу и поделе те 

информације са већим бројем онлајн средстава, да се 

ангажују на друштвеним мрежама и управљају 

својим налозима на друштвеним мрежама; пружање 

привременог коришћења софтвера (који се не може 

преузимати) за друштвене мреже, креирање 

виртуелне заједнице и пренос аудио записа, видео 

записа, слика, текста, садржаја и података; пружалац 

апликационих услуга (АСП), наиме, хостинг 

рачунарских софтверских апликација за трећа лица; 

пружање услуге онлајн друштвених мрежа која 

омогућава корисницима да пренесу личне податке и 

да поделе личне податке са већим бројем апликација 

или веб сајтова; софтвер као услуга (СААС) са 

софтвером за слање и примање електронских порука, 

обавештења и упозорења; пружање привременог 

коришћења онлајн софтвера (који се не може 

преузимати) за употребу у пројектовању, 

управљању, мерењу, анализирању, дистрибуцији и 

уручивању рекламних садржаја трећих лица; 

обезбеђивање платформе за онлајн куповину 

рекламног простора, наиме, обезбеђивање 

софтверских програма који се не могу преузимати 

који омогућавају купцима и продавцима онлајн 

рекламног простора да купују и продају рек1арнни 

инвентар; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који се користи за куповину, продају, 

пројектовање, управљање, праћење, вредновање, 

оптимизацију, циљање, анализирање, достављање и 

извештавање у вези оглашавања и маркетинга путем 

интернета; обезбеђивање интернет сајтова који 

омогућавају корисницима да поставе, модификују и 

поделе садржаје, информације, искуства и податке 

који се односе на проширену стварност; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) који омогућава развој, процену, 
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тестирање и одржавање мобилних софтверских 

апликација за преносиве рачунарске уређаје, наиме, 

мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне 

рачунаре и таблет рачунаре; пружање рачунарског 

софтвера као интерфејса за програмирање 

апликација (АПИ) за употребу у електронским 

порукама и преносу аудио записа, видео записа, 

слика, текста, садржаја и података; пружање 

привремене употребе софтвера за електронске 

поруке који се не може преузимати; услуге 

мапирања; пружање привременог приступа 

рачунарском софтверу за услуге мапирања који се не 

може преузимати; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером за услуге мапирања; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) који омогућава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који омогућава или олакшава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; пружање привремене употребе 

рачунарског софтвера (који се не може преузимати) 

за друштвено мапирање и мапирање дестинације; 

пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером 

који омогућава или олакшава друштвено мапирање и 

мапирање дестинације; пружање привремене 

употребе рачунарског софтвера (који препознаје 

локације а не може се преузимати) за тражење, 

утврђивање и дељење локације роба, услуга и 

догађаја од интереса; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером који препознаје локације за 

тражење, утврђивање и дељење локације роба, 

услуга и догађаја од интереса; платформа као услуга 

(ПААС) са рачунарским софтверским платформама 

које се користе у куповини и дистрибуцији 

рекламног простора; пројектовање и развој 

рачунарског софтвера; обезбеђивање вебсајта који 

даје корисницима могућност да се ангажују на 

друштвеним мрежама и управљају својим садржајем 

на друштвеним мрежама; пружање привремене 

употребе софтвера (који се не може преузимати) за 

креирање и управљање профилима и корисничким 

налозима на друштвеним мрежама; пружање 

привремене употребе софтвера (који се не може 

преузимати) за модификовање фотографија, слика и 

аудио, видео и аудио¬визуелног садржаја са 

фотографским филтерима и ефектима проширене 

стварности (АР), наиме, графике, анимације, 

текстови, цртежи, геотагови, метадата тагови, 

хипервезе; пружање привремене употребе софтвера 

(који се не може преузимати) за гледање и 

интеракцију са фидом (феед) електронских медија, 

наиме, слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

преноса (стриминг) уживо видео записа, коментара, 

реклама, вести и интернет линкова; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) за проналажење садржаја и 

издаваче садржаја и за претплату на садржај; 

пружање привремене употребе софтвера (који се не 

може преузимати) за организовање слика, видео и 

аудио-визуелног садржаја коришћењем метадата 

тагова; обезбеђивање алата за претраживање за 

проналажење података путем комуникационих 

мрежа; рачунарске услуге, наиме, креирање 

виртуелне заједнице за регистроване кориснике за 

дељење, гледање, претплату и интеракцију са 

сликама, аудио-визуелним и видео садржајем и 

повезаним подацима и информацијама; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером за 

друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и 

пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, 

порука, реклама, комуникације и информација код 

медијског оглашавања; пружалац апликационих 

услуга (АСП) са софтвером који се користи као 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ) који 

омогућава онлајн услуге за друштвене мреже, 

развијање софтверских апликација, и куповину и 

дистрибуцију оглашавања; платформа као услуга 

(ПААС) са рачунарским софтверским платформама 

за друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и 

пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, 

порука, реклама, комуникације и информација код 

медијског оглашавања; изнајмљивање рачунарског 

софтвера који корисницима даје могућност да 

поставе, уреде, и размене слике, видео записе и 

аудио-визуелне садржаје; рачунарске услуге, наиме 

прикупљање онлајн кориснички дефинисаног 

садржаја и реклама и креирање "фидова" за 

друштвене медије; омогућавање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузимати за 

фотографисање и снимање аудио, аудио визуелног и 

видео садржаја; омогућавање привременог 

коришћења софтвера за постављање, преузимање, 

архивирање, пренос и размену слика, аудио 

визуелног и видео садржаја и повезаних текстова и 

података; омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузимати за пренос 

мултимедијалног забавног садржаја; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузимати за слање и примање текстуалних порука, 

видео порука, и графичких комуникација; 

омогућавање привременог коришћења софтвера који 

се не може преузимати у сврху стварања и 

одржавања онлајн присуства за појединце, групе, 

компаније и брендове; омогућавање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузимати за 
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креирање, управљање и ширење рекламних садржаја, 

као и за мерење и анализу података о рекламирању; 

омогућавање оглашивачима привремено коришћење 

софтвера (који се не може преузимати) за 

комуницирање и интеракцију са онлајн заједницама; 

омогућавање привременог коришћења софтвера који 

се не може преузимати за фотографисање и 

уређивање фотографија и снимање и уређивање 

видео записа; пружалац апликационих услуга (АСП) 

са софтвером који омогућава или олакшава 

фотографисање и уређивање фотографија и снимање 

и уређивање видео записа; развој рачунарског 

софтвера; омогућавање приступа онлајн софтверу 

који се не може преузимати; пружалац апликационих 

услуга (АСП); обезбеђивање онлајн средстава који 

корисницима дају могућност да постављају, 

модификују и размењују аудио и видео записе, 

фотографије, текстове, графике и податке.  

Кл. 45:  услуге друштвеног упознавања, умрежавања 

и забављања; обезбеђивање приступа рачунарским 

базама података и онлајн база података које се могу 

претраживати из области друштвеног умрежавања, 

друштвеног упознавања и забављања.  
 

(111) 74938 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2070 (220) 28.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 

PArk, California 94025, US 

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

Студентски трг 4, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.06; 26.04.01; 26.04.10  

(511) Кл. 9:  Рачунарски хардвер; рачунарски 

софтвер за друштвено умрежавање и интеракцију са 

онлајн заједницом; рачунарски алати за развој 

софтвера; рачунарски софтвер који се користи као 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ); 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ) за 

креирање софтверских апликација; рачунарски 

софтвер као интерфејс за програмирање апликација 

(АПИ) који омогућава пружање онлајн услуге за 

друштвено умрежавање и повраћај, постављање, 

преузимање, приступ и управљање подацима; 

рачунарски софтвер за креирање, управљање и 

интеракцију са онлајн заједницом; рачунарски 

софтвер за креирање, уређивање, постављање, 

преузимање, приступ, преглед, објављивање, 

приказивање, означавање, блоговање, емитовање, 

повезивање, бележење, изражавање мишљења, 

коментарисање, уградњу, преношење и дељење, или 

на други начин пружање електронских медија или 

информација путем интернета и комуникационих 

мрежа; рачунарски софтвер за измену и омогућавање 

преноса слике, аудио, аудио-визуелног и видео 

садржаја и података; рачунарски софтвер за 

модификовање фотографија, слика и аудио, видео и 

аудио¬визуелног садржаја са фотографским 

филтерима и ефектима проширене стварности (АР), 

наиме, графике, анимације, текстови, цртежи, 

геотагови, метадата тагови, хипервезе; рачунарски 

софтвер за прикупљање, управљање, уређивање, 

организовање, модификовање, преношење, дељење и 

чување података и информација; рачунарски софтвер 

за слање и примање електронских порука, 

упозорења, обавештења и подсетника; рачунарски 

софтвер за претраживање; рачунарски софтвер за 

употребу у креирању, управљању, мерењу и ширењу 

рекламних садржаја трећих лица; огласни сервер, 

наиме, рачунарски сервер за чување реклама и 

постављање реклама на веб странице; софтвер за 

проширену стварност; рачунарски софтвер за 

интеграцију електронских података у стварна 

окружења у сврху забаве, образовања, игре, 

комуникације и друштвеног умрежавања; 

рачунарски софтвер који омогућава развој, процену, 

испитивање и одржавање мобилних софтверских 

апликација за преносне електронске комуникационе 

уређаје, наиме мобилне телефоне, паметне телефоне, 

ручне рачунаре и таблет рачунаре; рачунарски 

софтвер, наиме, софтвер који се извршава на 

хардверски одржаваном интерфејсу у сврху 

олакшавања интеракције између људи и машина; 

рачунарски софтвер који препознаје локацију, 

рачунарски софтвер који се може преузимати и 

софтвер за мобилне апликације за претраживање, 

одређивање и дељење локације; рачунарски софтвер 

за бежично достављање садржаја, података и 

информација; рачунарски софтвер који омогућава 

приступ, приказивање, уређивање, повезивање, 

дељење или на други начин пружање електронских 

медија и информација путем интернета и 

комуникационих мрежа; Рачунарски софтвер, наиме 

апликација са функцијама друштвене мреже; 

Рачунарски софтвер, рачунарски софтвер који се 

може преузимати и софтвер за мобилне апликације 

за креирање, управљање и приступ групама унутар 

виртуелних заједница; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за прегледање и интеракцију феед-

а фотографија, аудио, аудио-визуелног и видео 

садржаја и повезаног текста и података; рачунарски 

софтвер који се може преузимати за тражење 

садржаја и издавача садржаја и за претплату на 
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садржај; софтвер за креирање и управљање 

профилима друштвених медија и корисничким 

налозима; интерактивна фото и видео опрема, наиме, 

киосци за прављење, постављање, уређење, 

штампање и дељење дигиталних фотографија и 

видео записа; софтвер који појединцима, групама, 

компанијама и брендовима омогућава креирање и 

одржавање онлајн присуства у маркетиншке сврхе; 

софтвер који омогућава оглашивачима комуникацију 

и интеракцију са онлајн заједницама; Софтвер за 

стримовање забавног мултимедијалног садржаја; 

рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за слање и 

примање електронских порука, слика, фотографија, 

аудио и аудио визуелног садржаја путем рачунара, 

интернета и комуникационих мрежа; рачунарски 

софтвер за обраду фотографија, слика, аудио, видео 

и текстуалног садржаја; софтвер за размену порука.   

Кл. 25:  oдећа за мушкарце, жене и децу, наиме, 

кошуље, мајице, јакне, топови, дуксеви, покривала за 

главу, шешири, капе; обућа.   

Кл. 35:  маркетиншке, рекламне и промотивне 

услуге, наиме, пружање информација о попустима, 

купонима, рабатима, ваучерима, линковима на 

малопродајне интернет странице трећих лица и 

специјалним понудама у односу на робу и услуге 

трећих лица; пружање услуга маркетиншког 

истраживања и пружање информација о тржишту; 

промовисање робе и услуга трећих лица путем 

интернета и комуникационих мрежа; пословне и 

рекламне услуге, наиме, медијско планирање и 

услуге куповине простора у медијима за трећа лица; 

пословне и рек1амне услуге, наиме, рекламне услуге 

у вези са праћењем учинка рекламирања, у вези са 

управљањем, дистрибуцијом и оглашавањем 

реклама, у вези са анализом података о рекламирању, 

у вези са извештавањем о подацима о рекламирању и 

за оптимизацију учинка рек1амирања; саветодавне 

услуге из области рек1амирања и маркетинга, наиме, 

прилагођавање рекламних и маркетиншких 

подухвата трећих лица; обезбеђивање онлајн 

средстава за повезивање продаваца са купцима; 

обезбеђивање фото и видео опреме како би се 

омогућило оглашавање, маркетинг и промоција робе 

и услуга трећих лица на посебним догађајима; 

обезбеђивање онлајн средстава са пренос видео 

записа са промотивних догађаја уживо; 

организовање и вођење посебних догађаја у 

комерцијалне, промотивне или рекламне сврхе; 

омогућавање приступа онлајн пословном именику 

који садржи информације о пословању, производе и 

услуге трећих лица.   

Кл. 38:  услуге дељења фотографија и видео записа, 

наиме, електронски пренос дигиталних фото 

датотека, видео записа и аудио визуелних садржаја 

међу корисницима интернета; телекомуникационе 

услуге; омогућавање приступа рачунарским, 

електронским и онлајн базама података; 

телекомуникационе услуге наиме, електронски 

пренос података, порука, графика, фотографија, 

слика, аудио, видео, аудио-визуелног садржаја и 

информација; услуге обезбеђивања онлајн форума за 

комуникацију, наиме, пренос тема од општег 

интереса; пружање онлајн комуникационих линкова 

који кориснике веб сајтова пребацују на друге 

локалне и глобалне веб странице; олакшавање 

приступа интернет страницама трећих лица или 

другим електронским садржајима трећих лица са 

универзалним "loginom"; обезбеђивање онлајн соба 

за "четовање" (разговор), пружање услуга 

електронске поште, размене тренутних порука и 

електронског билтена; омогућавање приступа 

електронским базама података из области 

друштвеног умрежавања, упознавања и забављања; 

услуге "peer-to-peer" размене фотографија и 

података, наиме, електронски пренос дигиталних 

фотографија, графика, и аудио садржаја међу 

корисницима интернета; телекомуникационе и 

рачунарске услуге "peer-tо-peer" мреже, наиме, 

електронски пренос слика, аудио-визуелног и видео 

садржаја, фотографија, видео записа, података, 

порука, реклама, комуникација и информација код 

медијског оглашавања; пренос и пренос уживо видео 

записа, аудио-визуелног и интерактивног аудио-

визуелног садржаја путем интернета; емитовање 

аудио и видео записа и текстова путем интернета и 

других комуникационих мрежа.   

Кл. 41:  услуге разоноде, наиме, пружање услуга 

онлајн форума за дистрибуцију садржаја, података и 

информација за забаву и друштвене и пословне 

мреже; услуге разоноде, наиме, омогућавање 

приступа интерактивним електронским и онлајн 

базама података са садржајем који су корисници 

сами осмислили, садржајем трећих лица, 

фотографијама, видео, аудио, визуелним и аудио-

визуелним материјалима из области општег 

интереса; услуге дељења фотографија и видео 

записа; услуге електронског издаваштва за трећа 

лица; објављивање електронских часописа, наиме 

блогова са садржајем који су корисници сами 

осмислили; Омогућавање приступа рачунарским, 

електронским и он-лајн базама података из области 

забаве; издавачке услуге, наиме, издавање 

електронских публикација за трећа лица; 

изнајмљивање фотографских и / или видеографских 

уређаја (киоска) за снимање, постављање, уређивање 

и дељење фотографија и видео записа; услуге 

разоноде, наиме, обезбеђивање онлајн средстава за 

пренос (стриминг) забавног садржаја и пренос 

(стриминг) уживо видео записа са догађаја из 

области забаве; организовање изложби и 

конференција уживо из области културе, забаве и 

друштвених мрежа које нису у пословне и 
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комерцијалне сврхе; пружање информација из 

области забаве из индекса за претраживање и база 

информација за претраживање, укључујући текстове, 

електронска документа, базе података, графике, 

фотографске слике и аудио визуелне информације, 

путем интернета и комуникационих мрежа; услуге из 

области образовања и разоноде, наиме, обезбеђивање 

филмова, телевизијских серија, веб емисија, 

аудиовизуелних и мултимедијалних радова путем 

интернета који се не могу преузимати, као и 

информација, рецензија и препорука које се односе 

на филмове, телевизијске серије, веб емисије, 

аудиовизуелне и мултимедијалне радове.   

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме креирање 

виртуелних заједница за регистроване кориснике 

ради организовања група, састанака и догађаја, 

учествовања у дискусијама и ангажовања у 

друштвеном и пословном умрежавању и умрежавању 

у заједници; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање 

(хостинг) онлајн веб средстава за трећа лица ради 

организовања и вођења састанака, догађаја и 

интерактивних дискусија путем интернета и 

комуникационих мрежа; рачунарске услуге у виду 

прилагођен их електронских личних и групних 

профила или веб странице са информацијама које су 

корисници сами дефинисали или са прецизираним 

информацијама, укључујући аудио записе, видео 

записе, слике, текст, садржаје и податке; рачунарске 

услуге, наиме, обезбеђивање алата за претраживање 

података путем интернета и комуникационих мрежа; 

обезбеђивање онлајн средстава са технологијом која 

омогућава онлајн корисницима да направе личне 

профиле са информацијама о друштвеним и 

пословним мрежама, да пренесу и поделе те 

информације са већим бројем онлајн средстава, да се 

ангажују на друштвеним мрежама и управљају 

својим налозима на друштвеним мрежама; пружање 

привременог коришћења софтвера (који се не може 

преузимати) за друштвене мреже, креирање 

виртуелне заједнице и пренос аудио записа, видео 

записа, слика, текста, садржаја и података; пружалац 

апликационих услуга (АСП), наиме, хостинг 

рачунарских софтверских апликација за трећа лица; 

пружање услуге онлајн друштвених мрежа која 

омогућава корисницима да пренесу личне податке и 

да поделе личне податке са већим бројем апликација 

или веб сајтова; софтвер као услуга (СААС) са 

софтвером за слање и примање електронских порука, 

обавештења и упозорења; пружање привременог 

коришћења онлајн софтвера (који се не може 

преузимати) за употребу у пројектовању, 

управљању, мерењу, анализирању, дистрибуцији и 

уручивању рекламних садржаја трећих лица; 

обезбеђивање платформе за онлајн куповину 

рекламног простора, наиме, обезбеђивање 

софтверских програма који се не могу преузимати 

који омогућавају купцима и продавцима онлајн 

рекламног простора да купују и продају рек1арнни 

инвентар; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који се користи за куповину, продају, 

пројектовање, управљање, праћење, вредновање, 

оптимизацију, циљање, анализирање, достављање и 

извештавање у вези оглашавања и маркетинга путем 

интернета; обезбеђивање интернет сајтова који 

омогућавају корисницима да поставе, модификују и 

поделе садржаје, информације, искуства и податке 

који се односе на проширену стварност; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) који омогућава развој, процену, 

тестирање и одржавање мобилних софтверских 

апликација за преносиве рачунарске уређаје, наиме, 

мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне 

рачунаре и таблет рачунаре; пружање рачунарског 

софтвера као интерфејса за програмирање 

апликација (АПИ) за употребу у електронским 

порукама и преносу аудио записа, видео записа, 

слика, текста, садржаја и података; пружање 

привремене употребе софтвера за електронске 

поруке који се не може преузимати; услуге 

мапирања; пружање привременог приступа 

рачунарском софтверу за услуге мапирања који се не 

може преузимати; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером за услуге мапирања; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) који омогућава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који омогућава или олакшава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; пружање привремене употребе 

рачунарског софтвера (који се не може преузимати) 

за друштвено мапирање и мапирање дестинације; 

пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером 

који омогућава или олакшава друштвено мапирање и 

мапирање дестинације; пружање привремене 

употребе рачунарског софтвера (који препознаје 

локације а не може се преузимати) за тражење, 

утврђивање и дељење локације роба, услуга и 

догађаја од интереса; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером који препознаје локације за 

тражење, утврђивање и дељење локације роба, 

услуга и догађаја од интереса; платформа као услуга 

(ПААС) са рачунарским софтверским платформама 

које се користе у куповини и дистрибуцији 

рекламног простора; пројектовање и развој 

рачунарског софтвера; обезбеђивање вебсајта који 

даје корисницима могућност да се ангажују на 

друштвеним мрежама и управљају својим садржајем 

на друштвеним мрежама; пружање привремене 

употребе софтвера (који се не може преузимати) за 
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креирање и управљање профилима и корисничким 

налозима на друштвеним мрежама; пружање 

привремене употребе софтвера (који се не може 

преузимати) за модификовање фотографија, слика и 

аудио, видео и аудио¬визуелног садржаја са 

фотографским филтерима и ефектима проширене 

стварности (АР), наиме, графике, анимације, 

текстови, цртежи, геотагови, метадата тагови, 

хипервезе; пружање привремене употребе софтвера 

(који се не може преузимати) за гледање и 

интеракцију са фидом (феед) електронских медија, 

наиме, слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

преноса (стриминг) уживо видео записа, коментара, 

реклама, вести и интернет линкова; пружање 

привремене употребе рачунарског софтвера (који се 

не може преузимати) за проналажење садржаја и 

издаваче садржаја и за претплату на садржај; пружање 

привремене употребе софтвера (који се не може 

преузимати) за организовање слика, видео и аудио-

визуелног садржаја коришћењем метадата тагова; 

обезбеђивање алата за претраживање за проналажење 

података путем комуникационих мрежа; рачунарске 

услуге, наиме, креирање виртуелне заједнице за 

регистроване кориснике за дељење, гледање, претплату 

и интеракцију са сликама, аудио-визуелним и видео 

садржајем и повезаним подацима и информацијама; 

пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером за 

друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и 

пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, порука, 

реклама, комуникације и информација код медијског 

оглашавања; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који се користи као интерфејс за 

програмирање апликација (АПИ) који омогућава онлајн 

услуге за друштвене мреже, развијање софтверских 

апликација, и куповину и дистрибуцију оглашавања; 

платформа као услуга (ПААС) са рачунарским 

софтверским платформама за друштвено умрежавање, 

управљање садржајем друштвених мрежа, креирање 

виртуелне заједнице, и пренос слика, аудио-визуелног и 

видео садржаја, фотографија, видео записа, података, 

текстова, порука, реклама, комуникације и 

информација код медијског оглашавања; изнајмљивање 

рачунарског софтвера који корисницима даје 

могућност да поставе, уреде, и размене слике, видео 

записе и аудио-визуелне садржаје; рачунарске услуге, 

наиме прикупљање онлајн кориснички дефинисаног 

садржаја и реклама и креирање "фидова" за друштвене 

медије; омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузимати за 

фотографисање и снимање аудио, аудио визуелног и 

видео садржаја; омогућавање привременог коришћења 

софтвера за постављање, преузимање, архивирање, 

пренос и размену слика, аудио визуелног и видео 

садржаја и повезаних текстова и података; 

омогућавање привременог коришћења софтвера који 

се не може преузимати за пренос мултимедијалног 

забавног садржаја; омогућавање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузимати за 

слање и примање текстуалних порука, видео порука, 

и графичких комуникација; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузимати у сврху стварања и одржавања онлајн 

присуства за појединце, групе, компаније и 

брендове; омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузимати за креирање, 

управљање и ширење рекламних садржаја, као и за 

мерење и анализу података о рекламирању; 

омогућавање оглашивачима привремено коришћење 

софтвера (који се не може преузимати) за 

комуницирање и интеракцију са онлајн заједницама; 

омогућавање привременог коришћења софтвера који 

се не може преузимати за фотографисање и 

уређивање фотографија и снимање и уређивање 

видео записа; пружалац апликационих услуга (АСП) 

са софтвером који омогућава или олакшава 

фотографисање и уређивање фотографија и снимање 

и уређивање видео записа; развој рачунарског 

софтвера; омогућавање приступа онлајн софтверу 

који се не може преузимати; пружалац апликационих 

услуга (АСП); обезбеђивање онлајн средстава који 

корисницима дају могућност да постављају, 

модификују и размењују аудио и видео записе, 

фотографије, текстове, графике и податке.  

Кл. 45:  услуге друштвеног упознавања, умрежавања 

и забављања; обезбеђивање приступа рачунарским 

базама података и онлајн база података које се могу 

претраживати из области друштвеног умрежавања, 

друштвеног упознавања и забављања.  
 

(111) 74939 (181) 10.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1563 (220) 10.10.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road , Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

BELKAR 

(511) Кл. 5:  пољопривредни хербициди.  
 

(111) 74940 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-85 (220) 22.01.2018. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14,  

15300 Лозница, RS 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 02.05.02; 02.05.08; 08.01.22; 

08.03.01; 11.03.07; 27.05.24; 29.01.15  

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

браон, светло црвена, тамно црвена, црна, сива, светло 

жута, тамно жута, боја светле коже, лешник боја.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 74941 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-86 (220) 22.01.2018. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet "NELLI" 

d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 02.05.03; 02.05.08; 05.07.08; 

08.01.22; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно браон, црвена, црна, светла циклама, тамна 

циклама, светло розе, тамно розе, светло зелена, 

тамно зелена, светло жута, тамно жута, боја светле 

коже, јоргован.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 74942 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-87 (220) 22.01.2018. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet "NELLI" 

d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 02.05.03; 02.05.08; 05.07.08; 

08.01.21; 20.05.25; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.15  

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

браон, тамно браон, црвена, црна, светла циклама, 

тамна циклама, светло розе, тамно розе, светло 

зелена, зелена, тамно зелена, светло жута, тамно 

жута, боја светле коже, јоргован, трула вишња.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 74943 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-88 (220) 22.01.2018. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14,  

15300 Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 02.05.02; 02.05.08; 05.05.04; 

08.01.21; 08.03.01; 11.03.07; 19.01.08; 20.05.25; 

27.05.03; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно браон, светло црвена, црвена, тамно црвена, 

црна, светла циклама, тамна циклама, светло зелена, 

жута,  боја светле коже,  трула вишња, боја лешника, 

беж.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 74944 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-84 (220) 22.01.2018. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14,  

15300 Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

NELINO KIDS 

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 74945 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2066 (220) 26.12.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO MILANO 

SUNGLASSES HOUSE DOO , Млавска 27, 

Крагујевац, RS 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  наочаре; рамови за наочаре; кутије за 

наочаре; наочаре за сунце.  
 

(111) 74946 (181) 07.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1735 (220) 07.11.2017. 

 (151) 21.05.2018. 

(732) Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, 

1001 Ljubljana, SI 

(740) Богдан Иванишевић, Булевар краља 

Александра 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) сива, зелена, бела.  

(511) Кл. 36:  осигурање, новчани (монетарни) 

послови, послови везани за непокретности.  
 

(111) 74947 (181) 11.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1938 (220) 11.12.2017. 

 (151) 22.05.2018. 

(732) Cassa Linea d.o.o. Beograd, Николе Ђурковића 

18, Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Петковић АОД "Дражић, 

Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 9:  наочаре; стакла за наочаре; рамови за наочаре; 

кутије за наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре; 

паметне наочаре; ланчићи за наочаре.  
 

(111) 74948 (181) 05.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1913 (220) 05.12.2017. 

 (151) 22.05.2018. 

(300) 1841262  07.06.2017.  CA. 

 

(732) Nutrien Ltd., 122 - 1st Avenue South, Suite 500, 

Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3, CA 

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

Београд 

(540) 

NUTRIEN 

(511) Кл. 1:  поташа; ђубрива; хемикалије за 

употребу у производњи ђубрива, укључујући азот, 

амонијак, амонијум, калијум, поташу, фосфат, 

сумпор, калијум нитрат, амонијум нитрат, амонијум 

фосфат, уреу, сумпорну киселину и фосфорну 

киселину; хемикалије за употребу у производњи 

пестицида; пољопривредне хемикалије, односно 

сурфактанти, катализатори и средства за влажење за 

употребу у примени хербицида, инсектицида, 

пестицида и хранљивих материја за земљиште; 

катализатори за употребу са пољопривредним 

хемикалијама; катализатори у форми уља у спреју за 

употребу са пољопривредним инсектицид има и 

фунгицидима; активни хемијски састојци за 

употребу у производњи ђубрива, пестицида, 

хербицида, фунгицида, инсектицида и родентицида; 

производи за унапређење квалитета земљишта за 

употребу у пољопривреди; нутритивни адитив за 

побољшање биолошке активности воде и земљишта 

у циљу фертилизације, побољшања pH вредности 

земљишта и pH вредности воде за наводњавање, 

побољшања пробојности земљишта и побољшања 

перформанси пестицида и ђубрива; хемијски 

препарати за употребу у пољопривреди, односно 

хемијски препарати за третирање семена; 

сурфактанти за тло који се користе за унапређење 

уједначеног кретања воде у тлу; земљишни 

инокуланти за примену на семена која се користе у 

пољопривреди; хемијски адитиви за ђубрива; 

средства за влажење, средства за ширење, 

пенетранти и сурфактанти за употребу у вези са 

пестицидима, хербицидима, средствима за 

исушивање, дефолијантима, инсектицидима, 

фунгицидима, акарацидима, регулаторима раста 

биљака и фолијарним храњивим материјама; 

производи за унапређење квалитета воде, наиме, 

фосфати за третман воде за пиће; средства за 

спречавање настајања пене, средства за смањење 

настајања пене за употребу у пољопривреди; 

аминокиселине за употребу са хранљивим 

производима биљног порекла који су растворљиви у 

води; аминокиселине као извор азота за употребу са 

хранљивим производима биљног порекла који су 

растворљиви у води и аминокиселине као извори 

азота за употребу у комбинацији са хранљивим 

производима биљног порекла који су растворљиви у 

води који су формулисани за фолијарну примену или 

за примену у наводњавању капањем; нутритијенти за 
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раст биљака; храна за биљке; адитиви за третман воде 

за употребу у управљању травњацима за голф терене; 

раствор уреје високе чистоће за третман и контролу 

издувних гасова, емисије азотних оксида и азот-

диоксида, наиме, хемијских адитива за издувне гасове. 

Кл. 5:  пестициди; хербициди; фунгициди; 

инсектициди; родентициди; паразитициди.   

Кл. 44:  прилагођена примена, односно примена 

ђубрива и других пољопривредних хемикалија; 

консултантске услуге у области агрономије; 

агрономске услуге, наиме, консултантске услуге у виду 

обезбеђивања информација о управљању производњом 

усева и приноса у форми пољопривредних савета и 

препорука у вези са усевима, препоруке за управљање 

штеточинама и препоруке у вези са семенимa; 

агрономско управљање, наиме, пружање информација 

које се односе на прецизну пољопривреду и 

технологију варијабилних стопа користећи глобалне 

системе позиционирања, географске информационе 

системе и сателитске снимке; услуге контроле 

штеточина за пољопривреду; саветовање у 

пољопривреди и информације у областима производње 

усева, планирања усева, изводљивости усева, стопама 

засеја ности усева, узгајању усева, надгледања усева, 

плодности усева, селекције семена и побољшања 

производње усева.   
 

(111) 74949 (181) 01.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1906 (220) 01.12.2017. 

 (151) 22.05.2018. 

(732) Keramika Kanjiža d.o.o., Хоргошки пут бб, 

24420 Кањижа, RS 

(740) Николина Вујиновић; Ђорђе Ђокић, Милица 

Аранђеловић, Господар Јевремова 37, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.01 

(591) Pantone 220U 100%, Pantone 206U 100%, 

Pantone 206U 80%, Pantone 206U 50%.  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији; непрерађена вештачке 

смоле; непрерађене пластичне материје.   

Кл. 2:  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. 19:  грађевински материјали (неметали); 

керамичке плочице; чврсте неметалне цеви за 

грађевине; оквири камина (плочице од камена) 

неметалне; зидне плочице (неметалне); подне 

плочице (неметалне); фасадне плочице; црепови; 

цементне, плочице; подне дрвене плоче; подови 

(неметални); плафони (неметални); кровне плочице 

(неметалне); прагови; симсови (неметални); плоче за 

грађевинарство (неметалне); надгробне плоче; 

порфир; грађевински камен, ломљени; грађевински 

панели; плоче за поплочавање (неметалне); плочице 

за подове (неметалне); плочице за грађевине 

(неметалне); блокови за поплочавање; калупи за 

грађевинарство (неметални); грађевински камен; 

вештачки камен; теракота.   

Кл. 42:  услуге комерцијалног дизајна које се односе 

на керамичке декоративне плочице; дизајн 

ентеријера; савети и консултације у вези са 

поменутим услугама.   
 

(111) 74950 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-81 (220) 19.01.2018. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 

Park West, Nangor Road, Dublin 12, IE 

(740) БОГДАНОВИЋ П. Дејан, Иван Д. Јанковић, 

Катарина М. Травица, Маријана П. Козакијевић, 

Мара В. Јанковић, Катарина М. Радовић, Владимир 

М. Ђерић, Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

PARKER & SIMPSON Savršen 

balans, odličan kvalitet, odlična 

cena 

(511) Кл. 34:  дуван, било обрађен или сиров; 

производи од дувана; замене за дуван, од којих се 

ниједна не користи у медицинске или лековите 

сврхе; цигарете; цигарилоси; цигаре; ручни апарати 

за прављење цигарета; празне цигарете за пуњење; 

филтери за цигарете; папири за цигарете; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете, шибице и прибор за пушаче.   
 

(111) 74951 (181) 20.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1809 (220) 20.11.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) MUZIČKO KREATIVNI STUDIO LA LA, 

ШЕКСПИРОВА 34/154, Нови Сад, RS 
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(740) Шећеров Миомир, Булевар М. Пупина бр.6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22  

(511) Кл. 28:  лопте за игру, балони за игру, играчке 

,коцке(играчке), лопте за играње, коцкице, домине , 

друштвене игре, игре, игре на табли, пазле , карте за 

игру, преносиве игре са дисплејем од течних кристала.   

Кл. 41:  академије (образовне) , издавање текстова, 

настава, обука, образовне услуге, услуге пружања обуке, 

позоришна продукција, продукција представа , услуге 

забаве које пружају кампови за одмор, извођење представа 

уживо , услуге обданишта ,планирање забава, практична 

настава, услуге музеја, услуге студија за снимање, 

припрема и вођење семинара, организовање и вођење 

радионица (обука) , организовање представа, свечаности, 

он-лајн издавање електронских књига и часописа, 

електронско издаваштво , услуге игара пружених он-лине 

са рачунарске мреже, компоновање музике, 

професионално усмеравање (саветовање у вези са 

образовањем или обуком) , писање текстова, 

организовање и спровођење концерата, продукција 

музике, услуге образовања које пружају школе , 

омогућавање коришћења он-лајн музике која се не може 

преузимати , омогућавање коришћења он-лајн видео 

записа који се не могу преузимати ,подучавање, 

организовање и вођење образовних форума уживо 

,писање песама.   
 

(111) 74952 (181) 07.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1931 (220) 07.12.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) PANELEVEN GROUP D.O.O., Трг Николе 

Пашића 7, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.09; 27.01.02; 27.05.10; 27.05.12; 

27.07.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) најсветлије плава, тамно плава, сива, црна.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 74953 (181) 22.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1442 (220) 22.09.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) REZBOD DOO BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михаила Пупина 10ж / 2 / 222, 

11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.08; 27.05.01  

(511) Кл. 8:  прибор за јело; стони прибор; есцајг; 

ручни алати и справе (којима се ручно управља).  
 

(111) 74954 (181) 16.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1797 (220) 16.11.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) Dimbo Company doo, Војводе Путника бб, 

18000 Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 07.15.05; 11.03.04; 25.01.01; 

27.05.07; 27.05.13; 29.01.14  

(591) златножута, црвена и бела.  

(511) Кл. 30:  кафа  
 

(111) 74955 (181) 17.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1805 (220) 17.11.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) SOLVATO DOO BEOGRAD, Карађорђева 36, 

11000 Београд-Савски Венац, RS 

(540) 
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(531) 24.17.20; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) бела, плава, црна.  

(511) Кл. 35:  aжурирање и одржавање информација 

у регистри ма; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дизајнирање рекламног материјала; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; изнајмљивање огласног простора; израда 

извода са рачуна; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације У пословном управљању; 

маркетинг; маркетиншка истраживања; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; обрада текста; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

информације; пословне процене; пословно управљање 

за независне пружаоце услуга; пословно управљање и 

организационо саветовање; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

презентација производа путем средстава комуникације, 

у сврху продаје на мало; презентација робе; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице; рекламирање на рачунарској мрежи; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини.   

Кл. 38:  бежично емитовање; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; информације о телекомуникацијама; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникације мобилним телефонима; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

дигиталних датотека; пренос електронске поште; 

пренос порука и слика посредством рачунара; 

стриминг [проток] података; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања.  

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; вођење студија техничког 

пројектовања; графички дизајн; дигитализација 

докумената [скенирање]; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско похрањивање података; 

заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб 

сервера; изнајмљивање рачунара; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; израда и одржавање веб 

страница за друге; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; истраживање и развој нових 

производа за друге; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; одржавање рачунарског софтвера; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; пружање информација о рачунарским 

технологијама и програмирању путем Интернет 

странице; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; саветовање о изради веб сајтова; саветовање 

о сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветодавне 

услуге из области телекомуникационе технологије; 

сервер хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; 

умножавање рачунарских програма; услуге спољних 

фирми у области информационих технологија; 

хостинг рачунарских сајтова (веб сајтова); чување 

резервне копиiе попатака ван мреже.   
 

(111) 74956 (181) 24.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1777 (220) 24.10.2016. 

 (151) 24.05.2018. 
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(732) Дарко Војновић and Борис Катић, 

Црнотравска 1в, Београд, RS i Бранкова 21/5/23, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 24.15.08; 27.05.24; 27.07.24; 

29.01.01; 29.01.02  

(591) наранџаста, жута, бела.  

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

управљање; канцеларисјки послови.  

Кл. 39:  транспортне услуге, паковање и складишење 

робе, организовање путовања.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 74957 (181) 29.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2075 (220) 29.12.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 

CA 94025, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо , Студентски 

трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.20  

(511) Кл. 9:  рачунарски хардвер; софтвер за 

друштвено умрежавање; рачунарски алати за развој 

софтвера; рачунарски софтвер који се користи као 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ); 

интерфејс за програмирање апликација (АПИ) за 

креирање софтверских апликација; рачунарски 

софтвер као интерфејс за програмирање апликација 

(АПИ) који омогућава пружање онлајн услуге за 

друштвено умрежавање и повраћај, постављање, 

преузимање, приступ и управљање подацима; 

софтвер за креирање, управљање и интеракцију са 

онлајн заједницом; софтвер за организовање 

догађаја; софтвер за креирање, уређивање, 

постављање, преузимање, приступ, преглед, 

објављивање, приказивање, означавање, блоговање, 

емитовање, повезивање, бележење, изражавање 

мишљења, коментарисање, уградњу, преношење и 

дељење, или на други начин пружање електронских 

медија или информација путем интернета и 

комуникационих мрежа; софтвер за измену и 

омогућавање преноса слика, аудио-визуелног и 

видео садржаја; софтвер за модификовање 

фотографија, слика и аудио, видео и аудио-визуелног 

садржаја са фотографским филтерима и ефектима 

проширене стварности (АР), наиме, графике, 

анимације, текстови, цртежи, геотагови, метадата 

тагови, хипервезе; софтвер за прикупљање, 

управљање, уређивање, организовање, 

модификовање, преношење, дељење и чување 

података и информација; софтвер за електронску 

трговину који се може преузимати а који омогућава 

корисницима да извршавају електронске пословне 

трансакције путем глобалних рачунарских мрежа и 

комуникационих мрежа; софтвер за слање 

електронских порука, упозорења, обавештења и 

подсетника; софтвер за претраживање; магнетно 

кодиране поклон картице; софтвер за употребу у 

креирању, управљању, мерењу и ширењу рекламних 

садржаја трећих лица; огласни сервер, наиме, 

рачунарски сервер за чување реклама и постављање 

реклама на интернет странице; софтвер за игрице 

виртуелне реалности; софтвер који омогућава развој, 

процену, испитивање и одржавање мобилних 

софтверских апликација за преносне електронске 

комуникационе уређаје, наиме мобилне телефоне, 

паметне телефоне, ручне рачунаре и таблет 

рачунаре; софтвер за претварање језика у машинске 

команде; софтвер, наиме, софтвер који се извршава 

на хардверски одржаваном интерфејсу у сврхе 

олакшавања интеракције између људи и машина; 

софтвер са функцијама личног асистента; софтвер са 

функцијама друштвеног асистента; софтвер за услуге 

мапирања; софтвер за планирање активности и 

давање препорука; софтвер за друштвено мапирање 

и мапирање дестинације; софтвер за резервације; 

софтвер за наручивање и/или куповину робе и 

услуга; софтвер који препознаје локацију, за 

претраживање, одређивање и дељење локације; 

софтвер за бежично слање садржаја, података и 

информација; софтвер који омогућава приступ, 

приказивање, уређивање, повезивање, дељење или на 

други начин пружање електронских медија и 

информација путем интернета и комуникационих 

мрежа; софтвер, наиме апликација са функцијама 

друштвене мреже; софтвер за креирање, управљање 

и приступ групама унутар виртуелних заједница; 

софтвер за претраживање и слање упозорења на 

основу локације; софтвер за претраживање и 

препознавање могућност и запошљавања; софтвер 

који омогућава корисницима да препознају и 

контактирају представнике владе; софтвер који 

омогућава приступ виртуелном тржишту; софтвер 
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који пружа информације о температури на основу 

локације; софтвер који пружа, повезује са или 

преноси вести или информације о актуелним 

догађајима; софтвер за прегледање и интеракцију 

"феед-а" фотографија, аудио, аудио-визуелног и 

видео садржаја и повезаног текста и података; 

софтвер за тражење садржаја и издавача садржаја и 

за претплату на садржај; софтвер за креирање и 

управљање профилима друштвених медија и 

корисничким налозима; софтвер који појединцима, 

групама, компанијама и брендовима омогућава 

креирање и одржавање онлајн присуства у 

маркетиншке сврхе; софтвер који омогућава 

оглашивачима комуникацију и интеракцију са онлајн 

заједницама; софтвер за пренос забавног 

мултимедијалног садржаја; софтвер за организовање 

догађаја; рачунарски софтвер; софтвер за слање и 

примање електронских порука, упозорења, 

обавештења, подсетника, слика, фотографија, аудио 

и аудио визуелног садржаја путем, интернета и 

комуникационих мрежа; софтвер за обраду слика, 

графика, аудио, видео и текстуалног садржаја; 

софтвер за управљање садржајем друштвених мрежа, 

интеракцију са виртуелном заједницом, и пренос 

слика, аудио, аудио визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, 

порука, коментара, реклама, медијских рекламних 

комуникација и информација; софтвер за употребу у 

менаџменту за односе са муштеријама; софтвер за 

поруке; софтвер за олакшавање и организовање 

финансирања и расподеле прикупљених средстава и 

донација.   

Кл. 16:  штампане ствари; публикације; магазини; 

књиге; памф1ети; приручници; штампани водичи; 

каталози; фотографије; канцеларијски прибор; слике; 

дневници; календари; фото албуми; штампани 

материјал; прибор за писање; лични планери; 

адресари; бележнице; канцеларијски реквизити; 

налепнице; постери; визит картице и 

идентификационе картице; налив пера и хемијске 

оловке; немагнетно кодиране поклон картице.   

Кл. 18:  торбе, наиме, спортске торбе за све намене, 

торбе за ношење за све намене, торбе и мекане торбе 

за спортску одећу, цегери, школске торбе, велике 

ташне, путне торбе, велике мекане торбе, ранчеви, 

торбе за плажу, ташне које се носе око струка, писмо 

ташне, несесери који се продају празни, торбе за 

теретану; кожа и имитације коже; животињска кожа 

и крзна; путнички ковчези; сунцобрани; штапови за 

ходање; женске ташне; ручне торбице; новчаници; 

футроле за кредитне картице; врећице са канапом за 

везивање; актен ташне; кишобрани; актен ташне-

портфељи; цегери.   

Кл. 20:  рамови за слике.   

Кл. 21:  топлотно изоловане посуде за чување хране 

и напитака; преносни пластични фрижидери; 

преносни метални фрижидери; подметачи који нису 

од папира или од текстила; отварачи за флаше; 

бокали; пластичне кофе; пластичне чаше; 

послужавници који нису од племенитих метала; 

сталци за флаше; шоље; чаше; држачи од пене за 

чаше и шоље; тегле за чување намирница; производи 

од стакла и порцелана за поклоне; фигурице од 

стакла, порцелана, керамике, грнчарије кинеског 

порцелана; стакларија за напитке; флаше за воду које 

се продају празне.   

Кл. 25:  одећа за мушкарце, жене и децу, наиме, 

кошуље, мајице, јакне, горњи делови (топови), 

дуксеви, каишеви који нису од коже, капути, 

прслуци, блузе, дресови, доњи делови, шорцеви, 

панталоне, боксерице, хаљине, сукње, кравате, 

шалови, мараме, бандана мараме, пиџаме, 

неформална одећа за по кући, чарапе, џемпери, доњи 

делови тренерки, кецеље, штитници од сунца 

(визири); обућа.   

Кл. 35:  пружање услуга маркетиншког истраживања 

и пружање информација о тржишту; промовисање 

робе и услуга трећих лица путем интернета и 

комуникационих мрежа; пословне и рекламне 

услуге, наиме, медијско планирање и услуге 

куповине простора у медијима за трећа лица; 

пословне и рекламне услуге, наиме, рекламне услуге 

у вези са праћењем учинка рекламирања, у вези са 

управљањем, дистрибуцијом и оглашавањем 

реклама, у вези са анализом података о рекламирању, 

у вези са извештавањем о подацима о рекламирању и 

за оптимизацију учинка рекламирања; саветодавне 

услуге из области рекламирања и маркетинга; 

омогућавање размене и продаје услуга и производа 

трећих лица путем интернета и комуникационих 

мрежа; омогућавање продавицима роба и/или услуга 

приступ онлајн тржиштима; обезбеђивање онлајн 

средстава за повезивање продаваца са купцима; 

пословно умрежавање; услуге запошљавања и 

регрутовања; услуге рекламирања и дистрибуције 

информација, наиме, пружање простора за мале 

огласе на глобалној рачунарској мрежи; омогућавање 

приступа онлајн рачунарским базама података и 

онлајн базама података које се могу претраживати из 

области малих огласа; услуге припејд поклон 

картица, наиме, издавање потврда о поклон 

картицама које могу бити искоришћене за робу или 

услуге; добротворне услуге, наиме, промовисање 

јавне свести о добротворним, филантропским, 

волонтерским, јавним и друштвеним радом и 

хуманитарним активностима; рекламирање путем 

електронских медија; менаџмент за односе са 

муштеријама; услуге рекламирања; ширење 

рекламних садржаја трећих лица путем интернета и 

комуникационих мрежа; дистрибуција видео реклама 

на интернету и комуникационим мрежама у сврху 

промовисања робе и услуга трећих лица; 
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рекламирање, наиме, циљање и оптимизација онлајн 

рекламирања; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; бренд консалтинг; 

дизајнирање рекламног материјала за трећа лица; 

омогућавање приступа онлајн пословном именику 

који садржи информације о пословању, производе и 

услуге трећих лица.   

Кл. 38:  Услуге дељења фотографија и видео записа, 

наиме, електронски пренос дигиталних фото 

датотека, видео записа и аудио визуелних садржаја 

међу корисницима интернета; телекомуникационе 

услуге; омогућавање приступа рачунарским, 

електронским и онлајн базама података; 

телекомуникационе услуге наиме, електронски 

пренос података, порука, графика, фотографија, 

слика, аудио, видео и информација; услуге 

обезбеђивања онлајн форума за комуникацију о 

темама општег интересовања; пружање онлајн 

комуникационих линкова који кориснике веб сајтова 

пребацују на друге локалне и глобалне веб странице; 

олакшавање приступа интернет страницама трећих 

лица или другим електронским садржајима трећих 

лица са универзалним "логином"; обезбеђивање 

онлајн соба за "четовање" (разговор), пружање 

услуга размене тренутних порука и електронских 

билтена; услуге емитовања аудио и видео записа и 

текстова путем интернета и других комуникационих 

мрежа; услуге интернет телефоније (ВОИП); 

телефонске комуникационе услуге; омогућавање 

приступа електронским базама података из области 

друштвеног умрежавања, упознавања и забављања; 

услуге "peer-tо-peer" размене фотографија и 

података, наиме, електронски пренос дигиталних 

фотографија, графика, и аудио садржаја међу 

корисницима интернета; пренос и пренос уживо 

видео записа, аудио-визуелног и интерактивног 

аудио-визуелног садржаја путем интернета; 

телеконференција; телекомуникацијске услуге, 

наиме услуге преноса и пријема података путем 

телекомуникационих мрежа; комуникационе услуге 

путем мобилне телефоније; слање поруке путем 

интернета; услуге тренутних порука (ИМ); 

електронски пренос говора, података, аудио и видео 

записа, текстова и графика доступних путем 

интернета и телекомуникационих мрежа.  

Кл. 41:  услуге разоноде; омогућавање приступа 

интерактивним електронским и онлајн базама 

података са кориснички дефинисаним садржајем, 

садржајем трећих лица, фотографијама, видео, аудио, 

визуелним и аудио-визуелним материјалима из 

области општег интересовања; услуге размене 

фотографија и видео записа; услуге електронског 

издаваштва за трећа лица; објављивање образовних 

материјала, наиме, објављивање књига, часописа, 

билтена и електронских публикација; објављивање 

електронских часописа, наиме блогова са садржајем 

који су корисници сами дефинисали; организовање и 

вођење едукативних конференција; организовање 

изложби и догађаја из области развоја софтвера у 

образовне сврхе; омогућавање приступа 

рачунарским, електронским и онлајн базама података 

из области разоноде; издавачке услуге, наиме, 

издавање електронских публикација за трећа лица; 

услуге разоноде, наиме, обезбеђивање онлајн 

средстава за пренос (стриминг) забавног садржаја и 

пренос (стриминг) уживо видео записа са догађаја из 

области забаве; пружање информација из области 

забаве из индекса и база података који се могу 

претраживати, укључујући текстове, електронска 

документа, базе података, графике, фотографске 

слике и аудио визуелне информације, преко 

интернета и комуникационих мрежа; образовне 

услуге; вршење обуке; спортске и културне 

активности; услуге разоноде и образовања, наиме, 

омогућавање приступа филмовима, телевизијским 

серијама, веб емисијама, аудиовизуелним и 

мултимедијалним радовима путем интернета који се 

не могу преузимати, као и информацијама, 

рецензијама и препорукама које се односе на 

филмове, телевизијске серије, веб емисије, 

аудиовизуелне и мултимедијалне радове.  

Кл. 42:  дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; рачунарске услуге, наиме креирање 

виртуелних заједница за регистроване кориснике 

ради организовања група, састанака и догађаја, 

учествовања у дискусијама и ангажовања у 

друштвеном и пословном умрежавању и умрежавању 

у заједници; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање 

(хостинг) електронских средстава за трећа лица ради 

организовања и вођења састанака, догађаја и 

интерактивних дискусија путем интернета и 

комуникационих мрежа; рачунарске услуге у виду 

прилагођених електронских личних и групних 

профила или веб странице са информацијама које су 

корисници сами дефинисали или са прецизираним 

информацијама, укључујући аудио записе, видео 

записе, слике, текстове, садржаје и податке; 

рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање алата за 

претраживање података путем интернета и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн 

средстава са технологијом која омогућава онлајн 

корисницима да направе личне профиле са 

информацијама о друштвеним и пословним 

мрежама, да пренесу и поделе те информације на 

већем броју онлајн средстава, да се ангажују на 

друштвеним мрежама и управљају својим налозима 

на друштвеним мрежама; омогућавање коришћења 

софтвера за друштвено умрежавање, креирање 

виртуелне дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; рачунарске услуге, наиме креирање 

виртуелних заједница за регистроване кориснике 

ради организовања група, састанака и догађаја, 
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учествовања у дискусијама и ангажовања у 

друштвеном и пословном умрежавању и умрежавању 

у заједници; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање 

(хостинг) електронских средстава за трећа лица ради 

организовања и вођења састанака, догађаја и 

интерактивних дискусија путем интернета и 

комуникационих мрежа; рачунарске услуге у виду 

прилагођених електронских личних и групних 

профила или веб странице са информацијама које су 

корисници сами дефинисали или са прецизираним 

информацијама, укључујући аудио записе, видео 

записе, слике, текстове, садржаје и податке; 

рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање алата за 

претраживање података путем интернета и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн 

средстава са технологијом која омогућава онлајн 

корисницима да направе личне профиле са 

информацијама о друштвеним и пословним 

мрежама, да пренесу и поделе те информације на 

већем броју онлајн средстава, да се ангажују на 

друштвеним мрежама и управљају својим налозима 

на друштвеним мрежама; омогућавање коришћења 

софтвера за друштвено умрежавање, креирање 

виртуелне заједнице и пренос аудио записа, видео 

записа, слика, текста, садржаја и података; пружање 

онлајн мреже која омогућава корисницима да 

пренесу личне податке и да поделе личне податке на 

већи број онлајн средстава; пружање информација из 

индекса за претраживање и база података са 

информацијама које се могу претраживати, 

укључујући текстове, електронска документа, базе 

података, графике, електронске медије, фотографије 

и аудио визуелне информације, путем интернета и 

комуникационих мрежа; софтвер за електронску 

трговину који омогућава корисницима да извршавају 

електронске пословне трансакције путем глобалне 

рачунарске мреже; рачунарске услуге, наиме, 

пружалац апликационих услуга (АСП) са 

интерфејсом за програмирање апликација (АПИ) 

који омогућава корисницима да извршавају 

електронске пословне трансакције путем глобалне 

рачунарске мреже; софтвер као услуга (СААС) са 

софтвером за слање и примање електронских порука, 

обавештења и упозорења и који олакшава извршење 

електронских пословних трансакција, слање налога и 

слање и примање електронских порука који 

омогућава корисницима да извршавају електронске 

пословне трансакције путем глобалне рачунарске 

мреже; обезбеђивање софтвера за употребу у 

управљању, мерењу и уручивању рекламних 

садржаја трећих лица; пружалац апликационих 

услуга (АСП) са интерфејсом за програмирање 

апликација (АПИ) који садржи софтвер за 

управљање, праћење, извештавање и мерење 

медијског планирања, куповине простора у медијима 

и рекламирања трећих лица; обезбеђивање 

платформе за онлајн куповину рекламног простора, 

наиме, обезбеђивање софтверских програма који се 

не могу преузимати који омогућавају купцима и 

продавцима онлајн реклама да купују и продају 

рекламни инвентар; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером који се користи за куповину, 

продају, пројектовање, управљање, праћење, 

вредновање, оптимизацију, циљање, анализирање, 

достављање и извештавање у вези оглашавања и 

маркетинга путем интернета; обезбеђивање софтвера 

који омогућава развој, процену, тестирање и 

одржавање мобилних софтверских апликација за 

преносиве рачунарске уређаје; пружање услуга 

идентификације корисника користећи једно 

пријављивање и софтверску технологију за 

трансакције електронске трговине; пружање услуга 

идентификације корисника користећи једно 

пријављивање и софтверску технологију у 

трансакцијама електронског преноса средстава, 

трансакцијама кредитним и дебитним картицама и 

трансакцијама електронским чековним књижицама; 

обезбеђивање рачунарског софтвера као интерфејса 

за програмирање апликација (АПИ) који омогућава 

корисницима да изврше електронске пословне 

монетарне трансакције путем интернета; 

обезбеђивање софтвера за обраду електронских 

плаћања; платформа као услуга (ПААС) са 

софтвером који омогућава корисницима да изврше 

пословне трансакције и трансакције електронске 

трговине; обезбеђивање рачунарског софтвера као 

интерфејса за програмирање апликација (АПИ) за 

употребу у електронским порукама и преносу аудио 

записа, видео записа, слика, текста, садржаја и 

података; обезбеђивање софтвера за електронске 

поруке; услуге мапирања; обезбеђивање софтвера за 

услуге мапирања; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером за услуге мапирања; 

обезбеђивање софтвера који омогућава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; пружалац апликационих услуга (АСП) са 

софтвером који омогућава или олакшава дељење и 

приказивање локације корисника, планирање 

активности са другим корисницима и давање 

препорука; обезбеђивање софтвера за друштвено 

мапирање и мапирање дестинације; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером који 

омогућава или олакшава друштвено мапирање и 

мапирање дестинације; обезбеђивање софтвера за 

резервације; обезбеђивање софтвера за наручивање 

и/или куповину робе и услуга; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером који 

омогућава или олакшава наручивање и/или куповину 

робе и услуга; обезбеђивање софтвера који 

препознаје локације за тражење, утврђивање и 

дељење локације роба, услуга и актуелних догађаја; 
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пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером 

који препознаје локације за тражење, утврђивање и 

дељење локације роба, услуга и актуелних догађаја; 

обезбеђивање софтвера за креирање, управљање и 

приступ кориснички креираним групама којима 

управљају корисници унутар виртуелних заједница; 

обезбеђивање софтвера за претраживање и 

препознавање локалних тачака од интереса, догађаја, 

знаменитости, могућности запошљавања, забаве, 

културних догађаја, куповине и понуда и тачака од 

интереса, догађаја, знаменитости, могућности 

запошљавања, забаве, културних догађаја, куповине 

и понуда на основу локације; обезбеђивање софтвера 

за тражење и препознавање могућност и за 

запошљавање; обезбеђивање софтвера за 

препознавање и омогућавање корисницима да 

контактирају представнике владе; обезбеђивање 

софтвера за омогућавање приступа виртуелном 

тржишту; обезбеђивање софтвера за пружање 

информација о временским приликама на основу 

локације; обезбеђивање софтвера за омогућавање 

приступа, повезивање на или пренос (стриминг) 

вести или информације о актуелним догађајима; 

платформа као услуга (ПААС) са рачунарским 

софтверским платформама које се користе у 

куповини и дистрибуцији рекламног простора; 

обезбеђивање софтвера за модификацију 

фотографија, слика и аудио, видео и 

аудио¬визуелног садржаја фотографским филтерима 

и ефектима проширене стварности (АР), наиме, 

графике, анимације, текстови, цртежи, геотагови, 

метадата тагови, хипервезе; обезбеђивање софтвера 

за гледање и интеракцију са фидом (феед) 

електронских медија, наиме, слика, аудио¬визуелног 

и видео садржаја, преноса (стриминг) уживо видео 

записа, коментара, реклама, вести и интернет 

линкова; обезбеђивање софтвера за проналажење 

садржаја и издаваче садржаја и за претплату на 

садржај; обезбеђивање софтвера за организовање 

слика, видео и аудио-визуелног садржаја 

коришћењем метадата тагова; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером за 

друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и 

пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, 

порука, реклама, комуникације и информација код 

медијског оглашавања; пружалац апликационих 

услуга (АСП) са софтвером као интерфејсом за 

програмирање апликација (АПИ) који омогућава 

онлајн услуге за друштвене мреже и развијање 

софтверских апликација; платформа као услуга 

(ПААС) са рачунарским софтверским платформама 

за друштвено умрежавање, управљање садржајем 

друштвених мрежа, креирање виртуелне заједнице, и 

пренос слика, аудио-визуелног и видео садржаја, 

фотографија, видео записа, података, текстова, порука, 

реклама, комуникације и информација код медијског 

оглашавања; изнајмљивање софтвера који 

корисницима даје могућност да поставе, уреде и 

размене слике, видео записе и аудио-визуелне садржаје; 

рачунарске услуге, наиме прикупљање онлајн 

кориснички дефинисаног садржаја и реклама и 

креирање "фидова" за друштвене медије; обезбеђивање 

софтвера за фотографисање и снимање аудио, аудио 

визуелног и видео садржаја; обезбеђивање софтвера за 

постављање, преузимање, архивирање, пренос и 

размену слика, аудио визуелног и видео садржаја и 

повезаних текстова и података; обезбеђивање софтвера 

за пренос мултимедијалног забавног садржаја; 

обезбеђивање софтвера у сврху стварања и одржавања 

онлајн присуства за појединце, групе, компаније и 

брендове; обезбеђивање софтвера за оглашиваче за 

комуницирање и интеракцију са онлајн заједницама; 

софтвер са функцијом личног асистента; софтвер са 

функцијом друштвеног асистента; обезбеђивање онлајн 

средстава са могућношћу привремене употребе 

софтвера (који се не може преузимати) за слање и 

примање електронских порука, тренутних порука, 

електронских упозорења и подсетника, слика, 

фотографија, слика, графика, података, аудио, видео и 

аудио визуелног садржаја путем интернета и 

комуникационих мрежа; обезбеђивање софтвера у 

сврху олакшавања интернет (ВОИП) позива, 

телефонских позива, видео позива, текстуалних порука, 

електронских порука, тренутних порука и услуга 

онлајн друштвеног умрежавања; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером који 

омогућава или олакшава позиве, телефонске позиве, 

видео позиве, СМС поруке, електронске поруке, 

тренутне поруке и услуге онлајн друштвених мрежа 

путем интернет телефоније (ВОИП протокол); 

обезбеђивање софтвера за фотографисање и уређивање 

фотографија и снимање и уређивање видео садржаја; 

пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером 

који омогућава или олакшава фотографисање и 

уређивање фотографија и снимање и уређивање видео 

садржаја; развој софтвера; обезбеђивање онлајн 

софтвера; пружалац апликационих услуга (АСП); 

обезбеђивање онлајн средстава која корисницима дају 

могућност да поставе, модификују и размене аудио 

записе, видео записе, фотографске слике, текстове, 

графике и податке; обезбеђивање софтвера и 

апликација за управљање односа са клијентима (ЦРМ); 

научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези са њима; услуге индустријске 

анализе и истраживања; обезбеђивање софтвера за 

олакшавање и организовање финансирања и расподеле 

прикупљених средстава и донација; обезбеђивање 

софтвера за услуге финансијских донација и 

прикупљања средстава у добротворне сврхе путем 

интернета.  
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Кл. 43:  хотелске, ресторанске и барске.  

Кл. 45:  услуге друштвеног упознавања, умрежавања 

и забављања; обезбеђивање приступа рачунарским 

базама података и онлајн база података које се могу 

претраживати из области друштвеног умрежавања, 

друштвеног упознавања и забављања; пружање 

информација из области личног развоја, 

самопобољшања, самоиспуњења, добротворним, 

филантропским, волонтерским, јавним и 

друштвеним радом и хуманитарним активностима; 

пружање concierge услуга за трећа лица, наиме, 

вршење резервација, олакшавање куповине, 

организовање испорука, израда наручених личних 

распореда, давање препорука у вези производа и 

услуга, пружање информација намењених одређеним 

купцима зарад испуњења индивидуалних потреба и 

обезбеђивање електронских подсетника и 

обавештења; услуге онлајн друштвених мрежа; 

услуге провере корисника; услуге провере 

идентификације; услуге провере пословне 

идентификације.   
 

(111) 74958 (181) 29.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2072 (220) 29.12.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) KUĆA ČAJA DOO BEOGRAD (VRAČAR), 

Голсвордијева 5, Београд-Врачар, Броград, RS 

(740) Стеван Ђурић, адвокат, Кумановска 22, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.18; 27.01.02; 28.05.00  

(511) Кл. 21:  филтери за чај, кутије за чај.  

Кл. 30:  чај, немедицински биљни чајеви, ароматични 

додаци за храну, цимет, арома ваниле за кулинарске 

намене, цветови или лишће као замена за чај, напици 

на бази камилице, пића од кафе са млеком, пића од 

чоколаде са млеком, напици од чаја, ледени чај.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, кетеринг 

хране и пића, услуге кафеа, услуге барова, услуге 

кафетерија.  
 

(111) 74959 (181) 15.06.2027. 

(210) Ж- 2017-887 (220) 15.06.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) Gaudal Limited , 35 Thekla Lysioti Street, Eagle 

Star House, 6th Floor , 3030 Limassol, CY 

(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,  

11000 Београд 

(540) 

IMPRESSION BLOND 

(511) Кл. 3:  препарати за бојење косе укључујући и 

боје за косу, боје за браду; препарати за уклањање 

боје; препарати за избељивање косе; препарати за 

бељење (скидање боје) за козметичку употребу.  
 

(111) 74960 (181) 15.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1407 (220) 15.09.2017. 

 (151) 24.05.2018. 

(732) Ранко Рајовић, ул. Модене бр. 1, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.16; 26.01.03; 26.04.02; 26.04.09; 26.07.05; 

27.05.01; 27.05.07; 29.01.15  

(591) тегет, сива, плава, зелена, наранџаста, црвена и 

љубичаста  

(511) Кл. 16: новине, атласи, периодичне 

публикације, памфлети, жигови (печати), штамбиљи, 

свеске, обрасци за прецртавање, фолије за 

прецртавање, материјал за обуку, каталози, књиге са 

песмама или нотама, књиге, приручници, проспекти, 

алманаси, календари, стрипови, билтени, летци, 

флајери.  
Кл. 28: љуљашке, лопте за игру, балони за игру, 

играчке, коцке (играће), змајеви, мете, жетони за 

игру, игре грађења, справе за рехабилитацију тела и 

физичко вежбање, шаљиви предмети за забаву- 

новитети, друштвене игре, игре, игре на табли, пазле, 

беби гимнастике.  

Кл. 41: академије [образовне], услуге разоноде, 

организовање такмичења [образовних или забавних], 

учење на даљину, издавање текстова, осим 

рекламних текстова, настава, обука, услуге пружања 

обуке, клупске услуге [забавне или образовне], 

организовање и вођење колоквијума, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, испити из области образовања, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, услуге обданишта, припрема и вођење 

семинара, припрема и вођење симпозијума, 

образовање у интернатима, организовање и вођење 
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радионица [обука], он-лајн издавање електронских 

књига и часописа, електронско издаваштво, 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком], обука [тренирање], 

услуге професионалне преквалификације, 

изнајмљивање играчака, изнајмљивање опреме за 

играње, услуге образовања које пружају школе, 

подучавање, организовање и вођење образовних 

форума уживо, физичко васпитање, образовне 

услуге, издавање књига, услуге спортских кампова. 
 

(111) 74961 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-50 (220) 17.01.2018. 

 (151) 25.05.2018. 

(732) Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon 

Road, Diamond Bar, California, US 

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

(540) 

CARTO 

(511) Кл. 10:  медицински уређаји, нарочито 

медицински дијагностички системи за мапирање који 

се суштински састоје од монитора (екрана), 

рачунарског хардвера и софтвера и наставака за 

такве уређаје за употребу у хирушким и 

дијагностичким процедурама.  
 

(111) 74962 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-49 (220) 17.01.2018. 

 (151) 25.05.2018. 

(732) Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon 

Road, Diamond Bar, California, US 

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

(540) 

SMARTABLATE 

(511) Кл. 10:  кардиолошки систем за аблацију који 

се састоји од генератора, пумпе, даљиноског 

управљача, цевчица и каблова.  
 

(111) 74963 (181) 19.05.2027. 

(210) Ж- 2017-698 (220) 19.05.2017. 

 (151) 25.05.2018. 

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

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

Чарнојевића 54/12, 1070 Нови Београд 

(540) 

Poliflat 

(511) Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, 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 

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.   
 

(111) 74964 (181) 04.01.2028. 

(210) Ж- 2018-9 (220) 04.01.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) BV KOMERC DOO, Милете Јкшића 5,  

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

TRIKLON 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља, пестициди.  
 

(111) 74965 (181) 08.01.2028. 

(210) Ж- 2018-12 (220) 08.01.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) Miracle Dojo D.O.O. Beograd-Voždovac, 

Трише Кацлеровића 34, 11000 Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.07.13; 27.05.03; 29.01.15  

(591) жута, наранџаста, црна, плава, тегет, тиркизна, 

бела, браон, сива, црвена.   

(511) Кл. 9:  програми за рачунарске игре; програми 

за рачунарске игре који се могу преузети; рачунарске 

игре које се могу преузети; програми за рачунарске 

игре који се могу преузети са глобалне рачунарске 
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мреже; програми за рачунарске игре који се могу 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; софтвер и за 

рачунарске игре; рачунарски програми за видео и 

компјутерске игре; софтвер за рачунарске игре који 

се може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

играње рачунарских игара који се може преузети; 

софтвер за електронске игре за бежичне уређаје; 

програми за интерактивне рачунарске игре; 

нтерактивни мултимедијални програми за 

рачунарске игре; интерактивни мултимедијални 

софтвер за игре.   

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

фигурице играчке и њихови делови; електричне акционе 

играчке; електронске акционе играчке; механичке 

акционе играчке; пуњене играчке; акционе играчке на 

батерије; играчке возила на даљинско управљање.  

Кл. 41:  услуге разоноде; услуге игара пружених он-

лајн са рачунарске мреже; услуге игара пружених он-

лајн са рачунарске мреже; услуге образовања и 

оспособљавања које се односе на игре; услуге 

електронских игара које пружа глобална 

комуникацијска мрежа; услуге електронских игара 

путем интернета; услуге електронских игара путем 

интернета или друге комуникацијске мреже; услуге 

игара пружених он-лајн са рачунарске мреже; услуге 

игара које се пружају на интернету са рачунарске 

мреже за потребе забаве и усавршавања; услуге игара 

које се пружају на интернету са рачунарске мреже или 

мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и глобалних 

комуникацијских мрежа; информације које се односе 

на забаву у вези са рачунарским играма које се пружају 

на интернету са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; услуге он-лајн игара; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре.   
 

(111) 74966 (181) 06.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1919 (220) 06.12.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) Fabulous Abu Dhabi Hotel Management LLC, 

PO Box 53543,  Abu Dhabi, AE 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.01  

(591) pantone 8443 C, бела.  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 74967 (181) 25.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2037 (220) 25.12.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) PAPIR SERVIS FHB D.O.O., 13. октобра 1, 

11260 Умка, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.03; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.13  

(591) зелена, црна, сива.  

(511) Кл. 35:  оглашавање.  

Кл. 39:  транспортне услуге, паковање и 

складиштење робе.  

Кл. 40:  рециклирање амбалажног отпада; сортирање 

амбалажног отпада.  
 

(111) 74968 (181) 04.01.2028. 

(210) Ж- 2018-10 (220) 04.01.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) МЛИН УНИОН МБ предузетник Мићо 

Куљанин, Стевана Синђелића бб, 15354 Слепчевић, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 07.01.13; 25.07.21; 26.11.08; 26.11.12; 

27.01.12; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12  

(591) pantone 4735C, црна.  

(511) Кл. 30:  брашно и производи од житарица.  

Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семе, храна 

за животиње, а нарочито мекиње.  
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(111) 74969 (181) 12.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1067 (220) 12.07.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) Мирослав Перић, Страхињића бана 51, 

Београд, RS 

(740) Милош П. Пејовић, Краља Милана 33, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.14; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива.  

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

црвена вина.  
 

(111) 74970 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1822 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

Будущее в действии 

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

 

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74971 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1823 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 

28.05.00; 29.01.06  

(591) бела и сива.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, штампани материјал (висока 

штампа), фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

оловке, периодичне публикације, свеске, бележнице, 

фасцикле (канцеларијски материјал), формулари 

(штампани), канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), налив 

пера и хемијске оловке (канцеларијски прибор), магазини 

(периодични), врећице (коверте, кесе) од папира или 

пластике, за паковање , подметачи за сто од папира, 

календари, плакати од папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74972 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1824 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 
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(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 

28.05.00; 29.01.14  

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

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, штампани материјал (висока 

штампа), фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

оловке, периодичне публикације, свеске, бележнице, 

фасцикле (канцеларијски материјал), формулари 

(штампани), канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), налив 

пера и хемијске оловке (канцеларијски прибор), магазини 

(периодични), врећице (коверте, кесе) од папира или 

пластике, за паковање , подметачи за сто од папира, 

календари, плакати од папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74973 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1825 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 

28.05.00; 29.01.13  

(591) црвена, плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

 

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74974 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1826 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 

29.01.13  

(591) црвена, плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74975 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1827 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 
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(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 

28.05.00; 29.01.13  

(591) црвена, плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, штампани материјал (висока 

штампа), фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

оловке, периодичне публикације, свеске, бележнице, 

фасцикле (канцеларијски материјал), формулари 

(штампани), канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), налив 

пера и хемијске оловке (канцеларијски прибор), магазини 

(периодични), врећице (коверте, кесе) од папира или 

пластике, за паковање , подметачи за сто од папира, 

календари, плакати од папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74976 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1828 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13 

(591) црвена, плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74977 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1829 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.04.12; 26.04.13; 26.04.18; 

26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.12 

(591) плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
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(111) 74978 (181) 21.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1830 (220) 21.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Искра Лазић, Владимира Поповића 36/31, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.02.05; 26.04.12; 26.04.13; 26.04.18; 

26.11.12; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12  

(591) плава и бела.  

(511) Кл. 16:  папир, постери, огласни панои од 

папира или картона, бележнице, нотеси, штампани 

материјал (висока штампа), фасцикле за списе 

(канцеларијски прибор), оловке, периодичне 

публикације, свеске, бележнице, фасцикле 

(канцеларијски материјал), формулари (штампани), 

канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

штампани роковници, штампане ствари, штампане 

публикације, фасцикле (канцеларијски материјал), 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање , 

подметачи за сто од папира, календари, плакати од 

папира или картона, летци, флајери.  

Кл. 35:  организовање изложби за привредне и 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи.  

Кл. 39:  изнајмљивање аутомобила, превоз 

аутомобилом, превоз аутобусом, железнички 

транспорт, испорука робе, речни превоз, транспортне 

услуге, испорука енергије.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција.  
 

(111) 74979 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-577 (220) 19.04.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

TRIPHYT 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских 

биљака.  
 

(111) 74980 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-578 (220) 19.04.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

IFIKLO 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских 

биљака.  
 

(111) 74981 (181) 25.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2044 (220) 25.12.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Јелена Лакићевић Шили, Игњата Павласа 2-4, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 25.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) црвена, бела, зелена.  

(511) Кл. 29:  листићи од кромпира; чипс од 

кромпира; прерађен орах; млевени бадем; кикирики, 

припремљен; пахуљице од кромпира; сунцокретове 

семенке, припремљене; семенке припремљене; 

нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични 

хрскави кромпир; кандирани ораси; зачињено 

коштуњаво воће; зачињени ораси; лешници, 

припремљени; кукуруз шећерац, прерађен.   

Кл. 30:  кекс; бисквити, суви колачићи; кукурузне 

пахуљице; кокице; пржени кукуруз; кукуруз, 

пржени; орашчићи; посластице од кикирикија; 

ољуштени овас; овсене пахуљице; чипс; крекери; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; плочице од житарица; коштуњаво веће са 

чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

сусамово семе.   

Кл. 31:  мекиње; кокосов орах, сиров; семе житарица, 

непрерађено; кестен, свеж; зрневље; кукуруз; 

лешник, свеж; јестив сусам, непреражен; бадем; 

кикирики, свеж.   
 

(111) 74982 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2046 (220) 26.12.2017. 

 (151) 28.05.2018. 
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(732) GOZAKI d.o.o., Камчатска 26/а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.06 

(591) сива, зелена.  

(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.   
 

(111) 74983 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-557 (220) 17.04.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

BENTAPHYT 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских 

биљака.  
 

(111) 74984 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-559 (220) 17.04.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

SPIKE 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских 

биљака.  
 

(111) 74985 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-556 (220) 17.04.2018. 

 (151) 28.05.2018. 

 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

QUIZ 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских биљака.  
 

(111) 74986 (181) 28.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1875 (220) 28.11.2017. 

 (151) 28.05.2018. 

(732) REPRO TRADE  d.o.o., Индустријска зона, 

Север бб, 21235 Темерин, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 05.03.14; 05.07.02; 05.07.08; 17.01.07; 

25.01.01; 26.11.07; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15  

(591) бела, црвена, плава, зелена, жута, браон, драп. 

(511) Кл. 16:  штампане ствари; промотивне 

штампане ствари; пластични материјал за паковање; 

амбалаже; све наведено за производе од житарица, 

нарочито производе од овса и овсену кашу.   

Кл. 30:  производи од житарица, нарочито производи 

од овса и овсена каша.  

Кл. 32:  сокови на бази овса и зоби, безалкохолни напици 

на бази овса и зоби; напици од поврћа на бази овса и 

зоби; безалкохолна пића на бази овса и зоби посебно: 

дијететска пиће, желатин, мешавине за пића и сирупе; 

инстант напици, сирупи, коктели, концентрати за пића.   
 

(111) 74987 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-69 (220) 18.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.08; 07.03.20; 25.01.06; 26.02.05; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 109.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 74988 (181) 29.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1904 (220) 29.11.2017. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) Горан Гвозденовић, Александра Тишме 17, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.05; 05.13.09; 24.01.05; 24.01.20; 

24.09.01; 24.09.13; 25.01.06; 27.05.03; 29.01.13  

(591) жута, црвена, зелена.  

(511) Кл. 29:  џемови и компоти.  

Кл. 30:  мед, чај.  

Кл. 43:  услуге обезбеђења хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(111) 74989 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-70 (220) 18.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.03.12; 05.01.12; 07.03.20; 25.01.06; 

25.07.21; 26.02.05; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 4625, pantone 

114, pantone 300, pantone 185, pantone 165.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 74990 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-51 (220) 17.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) MONTENEGRO S.R.L., Via Enrico Fermi 4, 

40069 Zola Predosa, Bologna, IT 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.09; 24.01.13; 24.01.17; 24.05.07; 24.05.20; 

25.01.06; 25.01.19; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.10  

(511) Кл. 32:  пива; минерална вода (пића); газиране 

воде и пића; воћна пића и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за производњу пића; аперитиви, 

безалкохолни; безалкохолна пића; коктели, 

безалкохолни.   

Кл. 33:  пива; минерална вода (пића); газиране воде и 

пића; воћна пића и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за производњу пића; аперитиви, 

безалкохолни; безалкохолна пића; коктели, 

безалкохолни. Алкохолна пића (осим пива); битери; 

аперитиви; алкохолна пића која садрже воће; 

унапред помешана алкохолна пића, осим оних на 

бази пива; коктели; дигестиви (ликери и алкохолна 

пића); алкохолне есенције; алкохолни екстракти; 

алкохолни воћни екстракти; вино; шпиритус (пића); 

ликери; ракије; дестилилована пића.  
 

(111) 74991 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-93 (220) 22.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,  

2000 Neuchâtel , CH 

(740) Реља Мирков, адвокат" Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

FORZA SCIENZA 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи, цигаре, 

цигарете, цигарилоси, дуван за увијање цигарета, 

дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, 

кретек; снус (дуван у праху); замена за дуван (за 

немедицинску употребу); артикли за пушаче, папир 

за цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете, 

кутије за дуван, кутије за цигарете, табакере и 

пепељаре, луле, џепне машинице за увијање 

цигарета, упаљачи; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за паљење, електронски уређаји, 
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и њихови делови, који се користе за загревање 

цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола 

који садржи никотин за инхалацију; течни 

никотински раствори за употребу у електронским 

цигаретама; електронски уређаји за пушење; 

електронске цигарете; електронске цигарете као 

замена за традиционалне цигарете, електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче  

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  

Кл. 42:  услуге научних анализа и истраживања; 

научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и дизајнирања; услуге индустријских 

анализа и истраживања; истраживање, дизајнирање и 

развој електронских цигарета, артикала за пушаче 

електронских цигарета, електронских уређај а за 

инхалацију никотина, распршивача за дуван, 

дуванских производа  и замена за дуван; 

прикупљање научних података; дизајнирање и развој 

индустријских машина и индустријских процеса у 

производњи добара; услуге инжењерског 

истраживања, дизајнирања и саветовања у области 

производње; техничко пројектовање и планирање 

производних објеката; тестирање машина које се 

користе у производњи; бактериолошка  

испитивања; биолошка истраживања; калибрација 

[мерење]; хемијске анализе; хемијска испитивања; 

услуге из области хемије; клиничка испитивања; 

рачунарство у облаку; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; саветовање у области рачунарског 

софтвера; саветовање у области енергетске 

ефикасности; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; конвертовање података 

или докумената са физичких на електронске носаче; 

конвертовање рачунарских програма и података, 

осим физичког конвертовања; скенирање 

докумената; електронско похрањивање података; 

енергетска ревизија; инжењерске услуге; графички 

дизајн; хостинг веб сајтова; индустријски дизајн; 

саветовање у вези информационих технологија; 

пружање информација о рачунарским технологијама 

и програмирању путем Интернет странице; 

одржавање рачунарског софтвера; истраживања из 

области механике; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; чување резервне копије 

података ван мреже; услуге дизајнирања паковања; 

истраживања из области физике; развој нових 

производа за друге; истраживање у области заштите 

животне средине; пружање научних информација, 

савета и консултација у вези смањења емисије 

угљеника; услуге научних лабораторија; обезбеђивање 

алата за претраживање на интернету; сервер хостинг; 

софтвер у виду сервиса [СааС]; стилизација у 

индустријском дизајну; мерење земљишта; техничка 

испитивања; студије техничког пројектовања; писање 

текстова о техници; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

телекомуникационе технологије; тестирање материјала; 

ажурирање рачунарских софтвера; саветовање о изради 

веб сајтова.  
 

(111) 74992 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-53 (220) 17.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

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

Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.09; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) наранџаста, црна.  

(511) Кл. 12:  гуме; унутрашње гуме за точкове возила; 

аутомобили; делови и опрема за аутомобиле; погонски 

мотори, мотори, гумени појасеви и кочнице за копнена 

возила; копнена возила; бицикли; ублазивачи удара за 

возила; кочиони уређаји за возила; машине за 

покретање снаге за копнена возила; механизми за 

пренос снаге за копнена возила; лежајеви за копнена 

возила; спојнице за копнена возила; мотори за копнена 

возила; вентили за копнена возила; ексери за гуме; 

крампони за гуме; точкови аутомобила; опрема за 

поправку унутрашњих гума; спољни омотачи 

пнеуматских гума.   

Кл. 35:  услуге велепродаје гума; услуге малопродаје 

гума; посредовање у продаји гума; услуге 

велепродаје унутрашњих гума за точкове возила; 

услуге малопродаје унутрашњих гума за точкове 

возила; посредовање у продаји унутрашњих гума за 

точкове возила; услуге велепродаје копнених возила; 

услуге малопродаје копнених возила; посредовање у 

продаји копнених возила; услуге велепродаје делова 

и опреме за возила; услуге малопродаје делова и 

опреме за возила; посредовање у продаји делова и 

опреме за возила; услуге велепродаје точкова 

аутомобила; услуге малопродаје точкова 

аутомобила; посредовање у продаји точкова 

аутомобила; услуге велепродаје ланаца против 
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клизања; услуге малопродаје ланаца против клизања; 

посредовање у продаји ланаца против клизања; 

услуге велепродаје погонских мотора, мотора, 

гумених појасева и кочница за копнена возила; 

услуге малопродаје погонских мотора, мотора, 

гумених појасева и кочница за копнена возила.   
 

(111) 74993 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-52 (220) 17.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

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

Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева  65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.08 

(591) наранџаста, црна.  

(511) Кл. 7:  филтери за моторе и погонске моторе; 

пумпе (делови машина, мотора и погонских мотора); 

хладњаци за машине и моторе; машине за дување, 

мехови; пумпе за воду; филтери (делови машина); 

издувне цеви за копнена возила; актуатори (делови 

машина); издувни лонци мотора и погонских мотора; 

вентили за рециркулацију издувних гасова (ЕГР) 

мотора и погонских мотора; уређаји за сперчавање 

загађења за моторе и машине; вентилатори за 

машине и моторе; вентили (делови пумпи); вентили 

(делови машина); издувни вентили (делови мотора); 

вентили за убризгавање (делови машина); повратне 

пумпе за расхладна средства; компресори за 

обнављање и рециклажу расхладних гасова; 

кондензатори за ваздух; кондензатори са хлађењем 

на ваздух; хладњаци уља за машине; хладњаци уља 

за моторе; размењивачи топлоте (делови машина); 

компресори (машине); ваздушни компресори; 

компресори као делови машина, мотора и погонских 

мотора; компресори за фрижидере; радна кола за 

пумпе; издувне машине за компресију, избацивање и 

пренос гасова; преносници за машине; турбопумпе; 

турбопуњачи за машине; хладњаци за возила; 

хидраулични струјни контролери за машине и 

моторе; пнеуматске контроле за машине, моторе и 

погонске моторе; контролни механизми за машине 

или моторе; уређаји за контролисање ваздуха за 

машине и примарне моторе; аутоматски улазни 

контролни вентили за клипне компресоре за ваздух; 

неповратни вентили за испусте на ваздушним 

компресорима.  

Кл. 11:  клима уређаји за аутомобиле; грејачи за 

аутомобиле; вентилационе (климатизационе) 

инсталације и апарати за аутомобиле; расхладни 

испаривачи за аутомобиле; хладњаци за аутомобиле; 

филтери за ваздух за аутомобиле; радијатори за 

аутомобиле; компресори за клима уређаје 

аутомобила; кондезатори за клима уређаје 

аутомобила; грејна језгра за клима уређаје 

аутомобила; испаривачи за клима уређаје 

аутомобила; квачила компресора за клима уређаје 

аутомобила; топлотни акумулатори за аутомобиле; 

расхладни вентилатори за аутомобиле; кућишта за 

расхладне вентилаторе аутомобила; филтери ваздуха 

за клима уређаје аутомобила; регулатори 

(контролори) за клима уређаје аутомобила; 

прећишчивачи ваздуха за клима уређаје аутомобила; 

лампе за клима уређаје аутомобила; расхладни 

модули за клима уређаје аутомобила; аутомобилски 

измењивачи топлоте, осим оних који су делови 

машина; грејни апарати за возила; расхладни уређаји 

(климе) за возила; климатизациони, расхладни и 

вентилациони апарати и инструменти; апарати за 

грејање, вентилацију и климатизацију; грејни 

системи који се превасходно састоје од туба, цеви и 

разводника кроз које струји топао ваздух или вода 

високе температуре; ањонски генератори за 

пречишћавање ваздуха; расхладни вентилатори; 

јонизатори воде; испаривачи; вентилатори за 

аутомобиле; компресори за клима уређаје; пумпе за 

грејање; пумпе за грејање плинксих мотора; 

расхадни торњеви за воду; акумулатори на пару.  

Кл. 12:  аутомобили; делови и опрема за аутомобиле; 

модули за контролу преноса за аутомобиле; браници 

за аутомобиле; расхлађивачи уља за аутомобиле; 

пумпе за воду за аутомобиле; спојнице водене пумпе 

за аутомобиле; интеркулери за аутомобиле; носачи за 

аутомобиле; примарни (главни) модули за 

аутомобиле; вентили за електричне аутомобиле; 

компресори за клима уређаје за возила;  компресори 

за клима уређаје за копнена возила; вентилатори за 

хлађење за копнена возила; ваздушне пумпе (опрема 

за возила); мотори и погонски мотори за копнена 

возила; гуме; ублаживачи удара за возила; системи 

суспензије за возила; машине за покретање снаге за 

копнена возила; механизми за пренос снаге за 

копнена возила; лежајеви за копнена возила.  

Кл. 35:  услуге велепродаје делова и опреме за 

аутомобиле; услуге малопродаје делова и опреме за 

аутомобиле; услуге посредовања у продаји делова и 

опреме за аутомобиле; услуге велепродаје апарата за 

грејање, вентилацију и климатизацију; услуге 

малопродаје апарата за грејање, вентилацију и 

климатизацију; услуге посредовања у продаји 

апарата за грејање, вентилацију и климатизацију; 

услуге велепродаје вентила за рециркулацију 

издувних гасова (ЕГР) мотора и погонских мотора; 
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услуге малопродаје вентила за рециркулацију 

издувних гасова (ЕГР) мотора и погонских мотора; 

услуге посредовања у продаји вентила за 

рециркулацију издувних гасова (ЕГР) мотора и 

погонских мотора; услуге велепродаје компресора; 

услуге малопродаје компресора; услуге посредовања 

у продаји компресора; услуге велепродаје пумпи 

(делови машина, мотора и погонских мотора); услуге 

малопродаје пумпи (делови машина, мотора и 

погонских мотора); услуге посредовања у продаји 

пумпи (делови машина, мотора и погонских мотора); 

услуге велепродаје издувних лонаца мотора и 

погонских мотора; услуге малопродаје издувних 

лонаца мотора и погонских мотора; услуге 

посредовања у продаји издувних лонаца мотора и 

погонских мотора; услуге велепродаје филтера за 

моторе и погонске моторе; услуге малопродаје 

филтера за моторе и погонске моторе; услуге 

посредовања у продаји филтера за моторе и погонске 

моторе; услуге велепродаје хладњака за моторе и 

погонске моторе; услуге малопродаје хладњака за 

моторе и погонске моторе; услуге посредовања у 

продаји хладњака за моторе и погонске моторе.  
 

(111) 74994 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-55 (220) 17.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

(732) JT International SA, 8 Rue Kazem-Radjavi, 1202 

Geneva , CH 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.05.10; 26.05.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04  

(591) црна, црвена, златна.  

(511) Кл. 34:  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; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче наведени у 

класи 34; папир за цигарете, тубе за цигарете и 

шибице.  
 

(111) 74995 (181) 05.01.2028. 

(210) Ж- 2018-7 (220) 05.01.2018. 

 (151) 29.05.2018. 

 

(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw, 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; 10.03.11; 24.17.25; 26.04.15; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црвена, бела, црна, жута и лила  

(511) Кл. 35:  услуге продаје на мало и/или на велико 

у супермаркетима или другим самоуслужним 

продајним просторима или наручивањем из каталога 

путем поште или путем средстава телекомуникације 

или путем глобалних компјутерских мрежа у вези са 

следећим производима: боје, фимајзи, лакови, 

средства за заштиту од рђе и труљења (пропадања) 

дрвета, материје за бојење, средства за нагризање, 

средства за бељење и друге супстанце за прање, 

средства за чишћење, полирање, рибање, абразивна 

средства, сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметички производи, лосиони за косу, препарати 

за негу зуба, индустријска уља и масти, средства за 

подмазивање, смесе за упијање, влажење и везивање 

прашине, горива и материје за осветљавање, свеће, 

фитиљи за осветљење, фармацеутски, ветеринарски 

и хигијенски производи, дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини, храна за бебе, 

фластери, материјал за превијање, препарати за 

уништавање гамади, фунгициди, хербициди, ручни 

алат и направе, на ручни погон, прибор за јело, 

хладно оружје, жилети и бријачи, апарати и 

инструменти научни, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), помоћ 

(спасавање) и наставу, апарати за снимање, пренос 

или репродукцију звука или слике, носачи 

магнетских података, дискови за снимање, рачунске 

машине, уређаји за обраду података и компјутери, 

апарати за гашење пожара, апарати за осветљавање, 

грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и санитарне сврхе, 

хартија, картон и роба производи од ових материјала, 

штампане ствари, књиговезачки материјал, 

фотографије, канцеларијски материјал, лепкови за 

канцеларијску или кућну употребу, материјали за 

уметнике, сликарске четкице, писаће машине и 

канцеларијски прибор, наставни и школски 
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материјал, пластични материјали за паковање, карте 

за играње, штампарска слова, штампарска клишеа, 

кожа и имитација коже и производи од ових 

материјала, сирове коже, сандуци, кофери и путне 

торбе, кишобрани, сунцобрани и шта пови за ходање, 

бичеви, сарачка и седларска роба, намештај, 

огледала, рамови, производи од дрвета, плуте, трске, 

рогоза, прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, 

шкољке, ћилибара, седефа, сепиолита и замена свих 

ових материјала, или од пластике, прибор и посуђе за 

домаћинство или кухињу, чешљеви и сунђери, четке, 

материјали за четкарство, прибор за чишћење, 

челична вуна, необрађено или полуобрађено стакло, 

стакларија, порцелан и фајанс, ужад, канапи, мреже, 

тенде, цираде, вреће и торбе, материјали за пуњење, 

конац и пређа за текстилну употребу, одећа, обућа и 

покривала главе, тканине и текстилни производи, 

прекривачи за кревете и столове, чипке и вез, 

украсне траке и пантљике, дугмад, копче и петље, 

шпенадле и игле, вештачко цвеће, ћилими и теписи, 

простирке, асуре, отирачи, линолеум и други 

производи за прекривање подова, зидне тапете и 

прекривачи за зидове, игре, играчке, гимнастички и 

спортски артикли, украси за јелку, месо, риба, живи 

на и дивљач, екстракти од меса, воће и поврће 

конзервисано, сушено и кувано, зимница, желеи, 

џемови, воћни компоти, јаја, млеко и млечни 

производи, јестива уља и масти, какао, шећер, 

пиринач, тапиока, саго, замена кафе, брашно и 

производи од житарица, хлеб, пецива, кондиторски 

производи, сладолед, мед, сируп од меласе, квасац, 

прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосови (као 

зачини), зачини, лед, пољопривредни, вртларски и 

шумарски производи и зрневље, свеже воће и 

поврће,семе, природне биљке и цвеће, храна за 

животиње, слад, алкохолна пића, дуван, производи за 

пушаче, шибице; пружање помоћи у менаџменту и 

организацији пословања, укључујући саветовање и 

пружање информација у вези с тим, између осталог и 

за малопродајне фирме и робне куће, давање 

административних, комерцијалних и рекламних 

информација и саветовање у вези са менаџментом 

пословања на мало, пружа ње помоћи и саветовање у 

менаџменту и организацији пословања, између 

осталог и у вези са велепродајом и малопродајом, 

укључујући наручивањем из каталога путем поште 

или путем телекомуникацијских медија или путем 

глобалне компјутерске мреже, услуге продајне 

промоције, посебно путем картица лојалности 

(loyality card) које омогућавају добијање поклона, 

ваучера и промотивних понуда, оглашавање 

директном поштом, електронском поштом, 

промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), и пословни и 

административни менаџмент наведених активности.   

(111) 74996 (181) 23.01.2028. 

(210) Ж- 2018-97 (220) 23.01.2018. 

 (151) 30.05.2018. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EBETAXEL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 74997 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-118 (220) 26.01.2018. 

 (151) 30.05.2018. 

(732) Институт за стандардизацију Србије, 

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.11; 

26.04.19; 26.07.15; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.06 

(591) сива (CMYK-71-54-42-17), црвена (CMYK-4-

100-95-0).  

(511) Кл. 9:  компакт дискови (аудио - видео), 

оптички дискови ЦД -ром, оперативни рачунарски 

програми, снимљени, рачунарски софтвер, 

снимљени, електронске оловке (за видео¬ дисплеј), 

УСБ прикључци.  

Кл. 16:  носачи лепљивих трака (канцеларијски 

прибор), печати са адресом, машине за адресовање, 

папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, слике, штампани 

материјал (висока штампа), машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске, фaсцикле за 

списе (канцеларијски прибор), оловке, новине, 

периодичне публикације, клишеи блокови 

(канцеларијски материјал), памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, паус папир, бележнице, 

материјал за обуку (изузев апарата), листови папира 

(канцеларијски), картон, каталози, омоти за папир, 

кошуљице за списе, фасцикле (канцеларијски 

материјал), књиге, штампарски бројеви и слова, 

слова штампарска, посуде за писма, конусне папирне 

кесе, омоти (канцеларијски материјал), корице 

(канцеларијски материјал), оловке са графитном 

мином (техничке оловке), дијаграми, коверте, кутије 
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за оловке, грбови (папирни печати), фотографије 

(штампане), печати, књиговодствене књиге, индекс 

регистри, формулари (штампани), канцеларијски 

материјал, изузев намештаја, графичке репродукције, 

цртежи, скице, дописнице, разгледнице, штампане 

ствари, штампане публикације, приручници, папир 

за писање, оловке за цртање, пелир папир за копије 

(канцеларијски материјал), канцеларијски материјал, 

фасцикле (канцеларијски материјал), наливпера, 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање, фолије, 

слајдови (канцеларијски материјал), календари, 

папирне или картонске кутије, допис нице за најаву 

посебних догађаја, заставе од папира, налепнице 

(канцеларијски прибор), транспаренти (банери) од 

папира, украсне папирне заставице.  

Кл. 25:  радне блузе, одела, блузе, кошуље.  

Кл. 35:  пословно управљање и организовање 

саветовање, консултације у вези са пословним 

организовањем, преписивање кореспонденције 

(канцеларијске услуге), саветодавне услуге у 

пословном управљању, професионалне пословне 

консултације, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе, претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

(центар за пружање савета потрошачима), 

фактурисање, маркетинг, издавање пословног простора 

(непокретности), он-лајн банкарство.  

Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавања књига 

организовање и вођење конференција, припрема и 

вођење семинара, он-лајн издавање електронских 

књига и час описа електронско издаваштво, услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати.   
 

(111) 74998 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-117 (220) 26.01.2018. 

 (151) 30.05.2018. 

(732) Институт за стандардизацију Србије, 

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.09; 26.04.11; 26.04.19; 

26.07.15; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.06  

(591) сива (CMYK-71-54-42-17), црвена (CMYK -4-100-95-0). 

(511) Кл. 9:  компакт дискови (аудио - видео), 

оптички дискови ЦД -ром, оперативни рачунарски 

програми, снимљени, рачунарски софтвер, 

снимљени, електронске оловке (за видео¬ дисплеј), 

УСБ прикључци.  

Кл. 16:  носачи лепљивих трака (канцеларијски прибор), 

печати са адресом, машине за адресовање, папир, 

постери, огласни панои од папира или картона, 

бележнице, нотеси, слике, штампани материјал (висока 

штампа), машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске, фaсцикле за списе (канцеларијски 

прибор), оловке, новине, периодичне публикације, 

клишеи блокови (канцеларијски материјал), памфлети, 

жигови (печати), штамбиљи, свеске, паус папир, 

бележнице, материјал за обуку (изузев апарата), листови 

папира (канцеларијски), картон, каталози, омоти за 

папир, кошуљице за списе, фасцикле (канцеларијски 

материјал), књиге, штампарски бројеви и слова, слова 

штампарска, посуде за писма, конусне папирне кесе, 

омоти (канцеларијски материјал), корице (канцеларијски 

материјал), оловке са графитном мином (техничке 

оловке), дијаграми, коверте, кутије за оловке, грбови 

(папирни печати), фотографије (штампане), печати, 

књиговодствене књиге, индекс регистри, формулари 

(штампани), канцеларијски материјал, изузев намештаја, 

графичке репродукције, цртежи, скице, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампане публикације, 

приручници, папир за писање, оловке за цртање, пелир 

папир за копије (канцеларијски материјал), 

канцеларијски материјал, фасцикле (канцеларијски 

материјал), наливпера, налив пера и хемијске оловке 

(канцеларијски прибор), магазини (периодични), врећице 

(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање, 

фолије, слајдови (канцеларијски материјал), календари, 

папирне или картонске кутије, допис нице за најаву 

посебних догађаја, заставе од папира, налепнице 

(канцеларијски прибор), транспаренти (банери) од 

папира, украсне папирне заставице.  

Кл. 25:  радне блузе, одела, блузе, кошуље.  

Кл. 35:  пословно управљање и организовање 

саветовање, консултације у вези са пословним 

организовањем, преписивање кореспонденције 

(канцеларијске услуге), саветодавне услуге у 

пословном управљању, професионалне пословне 

консултације, организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе, организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе, претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге, 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима), фактурисање, маркетинг, издавање 

пословног простора (непокретности), он-лајн 

банкарство.  
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Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавања књига 

организовање и вођење конференција, припрема и 

вођење семинара, он-лајн издавање електронских 

књига и час описа електронско издаваштво, услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати.   
 

(111) 74999 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-22 (220) 10.01.2018. 

 (151) 30.05.2018. 

(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG, 

Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, CH 

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

Студентски трг 4,  11000 Београд  

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.18; 27.05.19; 27.05.24  

(511) Кл. 18:  кожа и имитације коже и роба 

направљена од поменутих материјала која није 

обухваћена другим класама, наиме пртљаг, актен 

ташне, ранчеви, школске торбе, торбе за куповину, 

неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за 

плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте 

ташне од метала, актовке, џепни новчаници и други 

преносиви предмети, футроле (етуи) за визит карте, 

футроле за кључеве, козметичке торбице (празне); 

животињска кожа, крзна; сандуци и путничке торбе; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка опрема и седларска роба.  

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

(111) 75000 (181) 04.01.2028. 

(210) Ж- 2018-6 (220) 04.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) YINLONG ENERGY CO., LTD., NO. 16 

JINHU ROAD, SANZAO TOWN, JINWAN 

DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG, CN 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.06  

 

(511) Кл. 12:  моторни аутобуси; кола; моторна 

возила; аутомобили; кампинг кола; електрична 

возила; шасије (шкољке) за возила; камиони.  
 

(111) 75001 (181) 18.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1420 (220) 18.09.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability company, 27, 

Saborni str., Varna, BG 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Андре Николића 

3 , 11040  Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтери за дуван; луле за дуван; сирови дуван; дуван 

за жвакање; шибице; сигурносне шибице; цигарете; 

производи за пушаче; прибор за пушење; упаљачи за 

пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(111) 75002 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-67 (220) 18.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 05.09.01; 07.03.20; 11.03.18; 25.01.06; 

26.02.05; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 165, pantone 

660, pantone 2975.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, 

лед.  
 

(111) 75003 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-65 (220) 18.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 05.07.06; 07.03.20; 

09.07.25; 25.01.06; 26.02.05; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 1215, pantone 169, 

pantone 4625, pantone 4655, pantone 376, pantone 354. 

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 75004 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-66 (220) 18.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 07.03.20; 25.01.06; 

26.02.05; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 375, pantone 

213, pantone 2738.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 75005 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-68 (220) 18.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 07.03.20; 25.01.06; 

26.02.05; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 165, pantone 

7401, pantone 4625, pantone 150.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 75006 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-64 (220) 18.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 07.03.20; 09.07.05; 

25.01.06; 26.02.05; 27.05.24; 29.01.15  

(591) process cyan, pantone 485, pantone 7401, pantone 

4625, pantone 4645, pantone 470, pantone 169.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 75007 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-98 (220) 22.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Предузеће за трговину и услуге АМАКС 

ДОО Нови Сад, Максима Горког 17а, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Данило Милошевић, Радничка 13,  

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.03.11; 27.05.04; 27.05.09; 

27.05.11; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена.  

(511) Кл. 1:  ђубрива.  
 

(111) 75008 (181) 08.02.2028. 

(210) Ж- 2018-172 (220) 08.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CITRINE 

(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; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана и замене дувана ради удисања.  
 

(111) 75009 (181) 08.02.2028. 

(210) Ж- 2018-177 (220) 08.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House,  4 Temple Place , London WC2R 2PG , UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

DUNHILL ESSENCE 

PLATINUM  

(511) Кл. 34:  цигарете, цигаре, цигарилоси, резани 

дуван, дуван за луле и дувански производи.  
 

(111) 75010 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-181 (220) 09.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 07.05.10; 25.05.02; 25.07.21; 26.04.07; 26.04.18; 

26.11.07; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) наранџаста, сива, црна, бела, браон, драп.  

(511) Кл. 34:  цигарете, цигаре, цигарилоси, резани 

дуван, дуван за луле и дувански производи.  
 

(111) 75011 (181) 07.02.2028. 

(210) Ж- 2018-168 (220) 07.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) STRIPE INC., a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware, 185 Berry Street, 

Suite 550, 94107, San Francisco, California, US 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

STRIPE 

(511) Кл. 35:  пословно саветовање и услуге 

информисања; услуге развоја нових пословних 

подухвата и саветовања при оснивању; услуге пословног 

развоја, наиме, пружање почетне подршке при 

пословном управљању за друге; препоруке у области 

пословања; препоруке у области рачуноводства; 

књиговодствене услуге за електронски пренос средстава; 

сакупљање и анализа података метрике квалитета за 

потребе пословања електронских продаваца; управљање, 

фактурисање и усклађивање рачуна у име других; 

пружање пословних информација, наиме, статистичких 

података пружених онлајн из рачунарских база података 

или интернета; пружање статистичких података у 

пословне или комерцијалне сврхе; услуге чувања 

финансијских података за употребу при управљању 

ризицима у вези са платним трансакцијама; 

наплаћивање; фактурисање; услуге планирања, 

саветовања, информисања и консултантске услуге у вези 

са порезом и опорезивањем; саветовање и информисање 

у вези са рачуноводством; адвокатске препоруке; 

промовисање банкарских услуга за друге  путем 

дистрибуције штампаног и аудио-визуелног 

промотивног материјала, и кроз пружање савета за 

промоцију продаје; пословно умрежавање; пословно 

планирање; организовање пословних конвенција; 

управљање регулаторним поднесцима, наиме, помагање 

другима у припреми и подношењу пријава за субвенције 

за мала предузећа пред владиним регулаторним телима; 

пружање препорука агената за осигурања; омогућавање 

групне куповине банкарских услуга; управљање 

програмима за групну куповину попуста, наиме, 

преговарање о условима уговора са пружаоцима услуга 

банкарства, осигурања, пословних и правних услуга ради 

остваривања групних попуста на куповину услуга 

других; пословне услуге, наиме, повезивање 

потенцијалних приватних инвеститора са 

предузетницима којима је потребно финансирање; 

саветодавне услуге које се односе на пословну 

организацију, пословно планирање и пословно 

управљање и оперативно пословање; саветодавне услуге 

за припремање и извођење комерцијалних трансакција; 

анализирање пословних података; услуге пословне 

администрације за обраду продаје преко интернета; 

управљање пословним информацијама; прикупљање, 

систематизација, састављање и анализирање пословних 

података и информација складиштених у компјутерским 

базама података; пружање помоћи у управљању 
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пословним делатностима; услуге пружања 

комерцијалних информација путем интернета; услуге 

пријављивања пореза.  

Кл. 36:  трговачке услуге, наиме, услуге обраде платних 

трансакција; услуге провере плаћања и новчаних 

средстава; провера кредитних картица; услуге обраде 

плаћања пореза онлајн и у реалном времену, 

финансијско управљање плаћањем пореза, и услуге 

финансијског анализирања плаћања пореза; услуге 

мењачнице; услуге преноса валуте; финансијске услуге, 

наиме, пружање услуга размене страних валута путем 

интернета и интранет система; финансијске услуге, 

наиме, пружање услуга електронског преноса 

виртуелних валута преко глобалне компјутерске мреже; 

електронски пренос новчаних средстава; пружање 

услуга електронске обраде електронског преноса 

новчаних средстава, АКК-а (аутоматска клириншка 

кућа), кредитнх картица, дебитних картица, 

електронских чекова и електронских плаћања; пружање 

услуга онлајн рачунарске базе података у области 

финансијских трансакција; финансијске анализе, наиме, 

прикупљање и анализирање статистичких података и 

других извора информација за финансијске потребе; 

финансјске информације и процене; услуге управљања 

финансијским ризиком; финансијске трансакције, наиме, 

пружање услуга сигурних комерцијалних трансакција и 

могућности плаћања; консултантске и услуге 

информисања у вези са осигурањем; саветовање из 

области банкарства; саветовање из области финансија; 

пружање онлајн информација које се односе на 

финансијске, банкарске, услуге осигурања, и услуге 

улагања; пружање онлајн финансијских информација из 

рачунарске базе података или са Интернета; пружање 

финансијских информација у вези са кредитном 

способношћу предузећа и појединаца; пружање 

финансијских информацја путем електронских 

средстава; финансијске услуге пружене путем 

електронских средстава; услуге плаћања путем 

бежичних телекомуникационих апарата и уређаја; 

пружање услуга електронског преноса виртуелних 

валута; спровођење финансијских трансакција онлајн.  
 

(111) 75012 (181) 09.01.2028. 

(210) Ж- 2018-13 (220) 09.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) DRENIK ND D.O.O., Делиградска 19, 11000 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 26.01.02; 26.01.15; 26.01.20; 27.05.24; 29.01.15 

(591) бела, жута, наранџаста, плава, тегет, црна.  

(511) Кл. 3:  детерџенти за праље рубља, средства за 

бељење, препарати за чишћење, полирање, рибање, 

абразивни препарати, немедицински сапуни, 

немедииинска козметика, немедицински лосиони за 

косу, немедииинска средства за чишћење зуба, писте 

за зубе, дезодоранси за људе, производи за 

освежавање просторија, санитарни производи који су 

тоалетни производи.   

Кл. 16:  тоалетни папир, тоалетни кухуњски убруси, 

папирне салвете, папирне марамице.  
 

(111) 75013 (181) 06.01.2028. 

(210) Ж- 2018-14 (220) 06.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Вукица Самарџић ПР радионица домаћих 

биљних сапуна Green for Skin, Расинска 5/2,  

11090 Београд, RS 

(540) 

EverGreen 

(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. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе и животиње; 

услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.  
 

(111) 75014 (181) 08.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1748 (220) 08.11.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде бб, Слободна 

зона Београд, 11000 Београд, RS 

(540) 
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(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.21; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црвена, бела, сива.  

(511) Кл. 3:  сапуни, етерична уља, козметика.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци 

(додациисхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, додаци за минералну храну, 

лекови за медицинску и ветеринарску употребу, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, 

лосиони за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати за негу коже.  

Кл. 30:  кафа, чај, немедицински чајеви, 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, сосеви (као зачини), зачини, лед, 

зачински додаци, препарати од житарица, храна на 

бази овса, овсене пахуљице, грицкалице на бази 

житарица, плочице од житарица.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање; канцеларисјки послови; услуге у вези са 

прометом робе.  

Кл. 41:  образовне услуге.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и истраживање 

и пројектовање у вези наведених услуга.  
 

(111) 75015 (181) 09.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1755 (220) 09.11.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) AURA D.O.O., Ваздухопловаца бб, 18000 Ниш, 

RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

AURA BEAUTY LOUNGE 

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје и великопродаје 

козметичких производа, производа за негу и 

улепшавање усана, нарочито ружева, сјаја и оловки, 

производа за негу и улепшавање очију, нарочито 

маскара, сенки, база за сенку, оловки, ајлајнера, 

глитера, производа за негу и улепшавање лица, 

нарочито коректора, компактних пудера, руменила, 

пудера у праху, течних пудера, глитер гелова, 

бронзера, хајлајтера, прајмера, финог праха за 

матирање коже лица, кремастих пудера, фиксатора за 

шминку, лакова за нокте, препарата за француски 

маникир, препарата за негу ноктију, гелова за 

заноктице, уљаних препарата за негу заноктица и 

спречавање грицкања ноктију, скидача лака за нокте 

са ацетоном и без ацетона, влажних марамица, 

крема, гелова и уља за негу ноктију, серума за негу 

ноктију, боја за косу, нарочито фарби за косу, бланш 

за косу, хидроген крема, производа за негу косе, 

нарочито регенератора, силикона за косу, маски за 

косу, ампула и серума за косу, воска и гелова за косу, 

специјалних и мултифункционалних крема за негу, 

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

крема и лосиона за заштиту од сунца, лосиона и 

млека за тело и чишћење лица, влажних марамица за 

скидање шминке, крема за самопотамњивање, маски 

за лице, беби производа, нарочито беби крема и 

масти, пудера, уља и лосиона за бебе, влажних 

марамица, шампона и купки, парфема и дезодоранса, 

производа за депилацију и епилацију, нарочито трака 

и воска, апликатора за наношење сенке, сунђерастих 

туфера различитих облика, вештачких трепавица, 

лепка за вештачке трепавице, увијача за трепавице, 

шаблона за француски маникир, папирних листића за 

упијање вишка себума коже, четки за фарбање косе, 

несесера за шминку, апликатора за козметику, 

четкица за козметику, четкица за усне, четкица за 

шминкање, четкица за нокте, четкица за обрве, 

четкица за маскаре, четкица за косу, четкица за 

чишћење коже, сунђера за шминкање, пуфни за 

пудирање, чешљева; услуге франшизе; продаја робе 

путем он-лине продавнице.  

Кл. 41:  услуге едукације и обуке; забава, разонода; 

услуге образовања и обучавања о техникама 

шишања, фарбању косе, фризирању косе, шминкању 

и третманима за тело, које се пружају у 

професионалним салонима, центрима за негу лица и 

тела, бријачницама, фризерима, маникирима, 

козметичарима и салонима лепоте; едукација и 

саветовање потрошача о правилној употреби 

производа и о техникама шминкања; организовање 

семинара и тренинг за потрошаче, пословне 

сараднике и запослене; информације о забави и 

разоноди; планирање забава; припрема, 

организовање и вођење радионица за обуку, 

семинара, забава и свечаности; ноћни клубови; 

фотографисање и видео снимање; организовање 

модних ревија.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; кетеринг 

(храна и пиће); кафе-ресторани; услуге барова; 

изнајмљивање просторија за састанке, рођендана, 

девојачких вечери, прослава, свечаности, 

конференција.   

Кл. 44:  услуге неге лепоте; услуге салона лепоте; 

услуге шминкања; услуге фризерских салона; 

масажа; аранжирање цвећа; маникирање; турска 

купатила; услуге сауне; услуге соларијума; 

козметички третмани за тело, лице и косу; 

саветовање о козметичким производима и 

третманима, техникама шишања, фарбању косе, 

фризирању косе, шминкању и третманима за тело и 

лице.   
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(111) 75016 (181) 02.06.2027. 

(210) Ж- 2017-804 (220) 02.06.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH 

MASTI VRBAS, Кулски пут бб, 21460 Врбас, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута.  

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

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко и млечни производи; јестива уља и масти.   

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

тапиока и саго; брашна 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. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(111) 75017 (181) 08.01.2028. 

(210) Ж- 2018-11 (220) 08.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Skyworth Group Co., Ltd., 22-24/F, East Tower, 

Skyworth Semiconductor Design Building, 18 High-Tech 

South Road, Nanshan District, 518057 Shenzhen, CN 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Андре Николића 

3 , 11040  Београд 

(540) 

Skyworth 

(511) Кл. 9:  компјутери; компјутерске меморије; 

монитори (компјутерски хардвер); лаптоп компјутери; 

тзв. ноутбук компјутери; процесори (централне 

процесорске јединице); УСБ флеш драјвери; 

компјутерски периферни уређаји; компјутерске 

тастатуре; мишеви (компјутерске периферне јединице); 

електронски џепни преводиоци; рачунарски софтвер, 

снимљен; електронске оловке (визуелне дисплеј 

направе); софтвер за компјутерске игре; електронске 

публикације, које се преузимају; бежичне мрежне 

картице; екрани осетљиви на додир (тзв. тач скринс); 

лични дигитални асистенти (ПДА); апарати за снимање 

времена; апарати за снимање чекова; апарати за 

штампање улазница; апарати за електронско 

означавање робе; лутријске машине; телефакс апарати; 

уређаји за мерење тежине; метри; електронске табле за 

поруке; неонски знаци; преносни (тзв. портабл) 

телефони; преносници електронских сигнала; радарски 

апарати; навигациони инструменти; апарати система 

глобалног позиционирања (тзв ГПС); опрема за мрежну 

комуникацију; опрема за оптичку комуникацију; 

навигациони апарати за возила (рачунари на возилу); 

опрема за похрањене програмске контроле (тзв СПЦ) 

телефонске централе; телевизијски апарати; апарати за 

надгледање, електрични; магнетофони; видео 

рекордери; камкордери; ДВД плејери; слушалице; 

апарати и уређаји за електронску наставу и учење; 

преносни (портабл) медија плејери; телевизијске 

камере; електронске машине за гласовни текст; тзв. "сет 

топ" кутије; камере (фотографске); пројектори; 

пројектори за наставу; геодетски апарати и 

инструменти; аерометри; аутоматски индикатори 

ниског притиска код пнеуматика возила (гума); апарати 

за проверу брзине возила; гасометри (мерни 

инструменти); уређаји за записивање километара за 

возила; мерачи за моторе са унутрашњим сагоревањем; 

дневници (мерни инструменти); показивачи пређених 

миља/километара, за возила; водомери; аудиовизуелни 

наставни апарати; уређаји за мерење, електрични; сонде 

за научне сврхе; оптички апарати и инструменти; 

материјали за електричну мрежу (жице, каблови); 

полупроводници; интегрисана кола; електронски 

чипови; диоде за емитовање светлости (ЛЕД); 

стабилизатори напона; уређаји за снабдевање ниског 

напона; флуоресцентни екрани; видео екрани; даљински 

управљачи за употребу у домаћинству; оптичка влакна 

(влакна као пуњења за светлосне проводнике); 

регулациони апарати, електрични; електричне 

инсталације за даљински надзор индустријских 

операција; громобрански проводници (штапови); 

електролизери; апарати за гашење пожара; радиолошки 

апарати за индустријске сврхе; заштитни уређаји за 

личну употребу против удеса; аларми; наочаре (оптика); 

батерије, електричне; анимирани цртани филмови; 

уређаји за блокаду кочница са даљинским управљањем, 

преносни; одећа са електричним загревањем; радарски 

сензори; аутомобилски монитори; дисплеји са течним 

кристалима; апарати за проверу франкирања; мобилни 

телефони.   
 

(111) 75018 (181) 30.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1894 (220) 30.11.2017. 

 (151) 31.05.2018. 
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(732) NELT CO.DOO BEOGRAD, Маршала Тита  

206, 11272 Добановци, RS 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.19; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, бела.  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  услуге транспорта робе било којим 

превозним средством; шпедитерске услуге и услуге 

складиштења у циљу чувања или обезбеђења робе.   

Кл. 43:  услуге обезбеђења хране и пића; привремени смештај.  
 

(111) 75019 (181) 30.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1893 (220) 30.11.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) NELT CO.DOO BEOGRAD, Маршала Тита  

206, 11272 Добановци, RS 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

NEREGELIA 

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  услуге које се пружају при транспорту роба 

са једног места на друго (било којим средством 

превоза); шпедитерске услуге и услуге складиштења 

у циљу чувања или обезбеђења робе.   

Кл. 43:  услуге обезбеђења хране и пића; привремени смештај.  
 

(111) 75020 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-123 (220) 26.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Институт за стандардизацију Србије, 

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.03.07; 26.01.05; 26.01.11; 26.01.20; 26.01.21; 

26.04.11; 26.07.05; 26.07.15; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) сива( CMYK-71-54-42-17), црвена (CMYK-4-100-95-

0), сива (CMYK-60-51-51-20)  црна(CMYK-0-0-0-100). 

(511) Кл. 9:  компакт дискови (аудио - видео), оптички 

дискови (цд -ром), оперативни рачунарски програми, 

снимљени, рачунарски софтвер, снимљени, електронске 

оловке (за видео¬дисплеј), УСБ прикључци.  

Кл. 16:  носачи лепљивих трака (канцеларијски 

прибор), печати са адресом, машине за адресовање, 

папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, слике, штампани 

материјал (висока штампа), машине за оштрење 

оловака, електронске или не-електронске, фасцикле 

за списе (канцеларијски прибор), оловке, новине, 

периодичне публикације, клишеи, блокови 

(канцеларијски материјал), памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, паус папир, бележнице, 

материјал за обуку (изузев апарата), листови папира 

(канцеларијски), картон, каталози, омоти за папир, 

кошуљице за списе, фасцикле (канцеларијски 

материјал), књиге, штампарски бројеви и слова, 

слова штампарска, посуде за писма, конусне папирне 

кесе, омоти (канцеларијски материјал), корице 

(канцеларијски материјал), оловке са графитном 

мином (техничке оловке), дијаграми, коверте, кутије 

за оловке, грбови (папирни печати), фотографије 

(штампане), печати, књиговодствене књиге, индекс 

регистри, формулари (штампани), канцеларијски 

материјал, изузев намештаја, графичке репродукције, 

цртежи, скице, дописнице, разгледнице, штампане 

ствари, штампане публикације, приручници, папир 

за писање, оловке за цртање, пелир папир за копије 

(канцеларијски материјал), канцеларијски материјал, 

фасцикле (канцеларијски материјал), наливпера, 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање, фолије, 

слајдови (канцеларијски материјал), календари, 

папирне или картонске кутије, дописнице за најаву 

посебних догађаја, заставе од папира, налепнице 

(канцеларијски прибор), транспаренти (банери) од 

папира, украсне папирне заставице.  

Кл. 35:  пословно управљање и организовање саветовање, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

преписивање кореспонденције (канцеларијске услуге), 

саветодавне услуге у пословном управљању, 

професионалне пословне консултације, организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе, 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге, пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета потрошачима), 

фактурисање, маркетинг, издавање пословног простора 

(непокретности), он-лајн банкарство.  
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Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавања књига 

организовање и вођење конференција, припрема и 

вођење семинара, он-лајн издавање електронских 

књига и часописа електронско издаваштво, услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати.  

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 софтвера и хардвера.  
 

(111) 75021 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-124 (220) 26.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Институт за стандардизацију Србије, 

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.03.07; 26.01.05; 26.01.11; 26.01.20; 26.01.21; 

26.04.11; 26.07.05; 26.07.15; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.06 

(591) сива (CMYK-71-54-42-17), црвена (CMYK-4-

100-95-0).  

(511) Кл. 9:  компакт дискови (аудио - видео), 

оптички дискови (ЦД -ром), оперативни рачунарски 

програми, снимљени, рачунарски софтвер, 

снимљени, електронске оловке (за видео¬дисплеј), 

УСБ прикључци.  

Кл. 16:  носачи лепљивих трака (канцеларијски 

прибор), печати са адресом, машине за адресовање, 

папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, слике, штампани 

материјал (висока штампа), машине за оштрење 

оловака, електронске или не-електронске, фасцикле 

за списе (канцеларијски прибор), оловке, новине, 

периодичне публикације, клишеи, блокови 

(канцеларијски материјал), памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, паус папир, бележнице, 

материјал за обуку (изузев апарата), листови папира 

(канцеларијски), картон, каталози, омоти за папир, 

кошуљице за списе, фасцикле (канцеларијски 

материјал), књиге, штампарски бројеви и слова, 

слова штампарска, посуде за писма, конусне папирне 

кесе, омоти (канцеларијски материјал), корице 

(канцеларијски материјал), оловке са графитном 

мином (техничке оловке), дијаграми, коверте, кутије 

за оловке, грбови (папирни печати), фотографије 

(штампане), печати, књиговодствене књиге, индекс 

регистри, формулари (штампани), канцеларијски 

материјал, изузев намештаја, графичке репродукције, 

цртежи, скице, дописнице, разгледнице, штампане 

ствари, штампане публикације, приручници, папир 

за писање, оловке за цртање, пелир папир за копије 

(канцеларијски материјал), канцеларијски материјал, 

фасцикле (канцеларијски материјал), наливпера, 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски 

прибор), магазини (периодични), врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање, фолије, 

слајдови (канцеларијски материјал), календари, 

папирне или картонске кутије, дописнице за најаву 

посебних догађаја, заставе од папира, налепнице 

(канцеларијски прибор), транспаренти (банери) од 

папира, украсне папирне заставице.  

Кл. 35:  пословно управљање и организовање 

саветовање, консултације у вези са пословним 

организовањем, преписивање кореспонденције 

(канцеларијске услуге), саветодавне услуге у 

пословном управљању, професионалне пословне 

консултације, организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе, организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе, претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге, 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима (центар за пружање савета 

потрошачима), фактурисање, маркетинг, издавање 

пословног простора (непокретности), он-лајн 

банкарство.  

Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавања књига 

организовање и вођење конференција, припрема и 

вођење семинара, он-лајн издавање електронских 

књига и час описа електронско издаваштво, услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати.  

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 софтвера и хардвера.  
 

(111) 75022 (181) 01.02.2028. 

(210) Ж- 2018-141 (220) 01.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 26.01.01; 26.01.04; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, 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; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана и 

замене дувана ради удисања.   
 

(111) 75023 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-143 (220) 02.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Nippon Soda Co., Ltd., 2-2-1 Ohtemachi, 

Chiyoda-ku , Tokyo, JP 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CYFLAMID 

(511) Кл. 5:  фунгициди; фунгициди за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и баштованству; 

инсектициди за употребу у пољопривреди, 

хортикултури и баштованству; хербициди за 

употребу у пољопривреди, хортикултури и 

баштованству; акарициди за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и баштованству; 

инсектициди за сузбијање термита; препарати за 

уништавање штеточина.  
 

(111) 75024 (181) 25.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1297 (220) 25.08.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

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

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг 

4, 11000, Београд 

(540) 

LUCKIES FLOW FILTER 

(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) 75025 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2051 (220) 26.12.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Друштво Лаптоп Центар ДОО, Теразија 43, 

Београд, RS 

(740) Милена Братић Јанковић, Вожда Карађорђа 

100/Л, 18000 Ниш 

(540) 

 

(531) 26.04.19; 27.01.01; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, зелена.  

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

фотографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), 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; мобилни 

телефони, фиксни телефони, см арт ручни сатови, 

power bank батерије, пуњачи, GPS локатор, 

телевизори.  

Кл. 11:  aпарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе, 

клима уређаји.  

Кл. 35:  великопродаја и малопродаја: Апарати и 

инструменти научни, фотографски, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), 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; мобилни телефони, фиксни телефони, 

смарт ручни сатови, power bank батерије, пуњачи, 

GPS локатор, телевизори, апарати за осветљавање, 

грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе, 

клима уређаји.  
 

(111) 75026 (181) 08.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1742 (220) 08.11.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Vino Kalem akcionarsko društvo za 

poljoprivrednu proizvodnju i promet Velika 

Drenova, Велика дренова бб, 37245 Велика Дренова-

Трстеник, RS 
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(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 24.05.20; 27.05.24; 29.01.13  

(591) црна, жута, црвена.  

(511) Кл. 16:  папир, картон , штампане ствари, 

пластични материјал.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива) укључујући ракије.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 75027 (181) 11.01.2028. 

(210) Ж- 2018-28 (220) 11.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Philip Morris Brands Sârl, Quai Jeanrenaud 3, 

Neuchâtel 2000, CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

PARLIAMENT VOYAGE 

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

звијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

паљење; електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, табакере (кутије за 

цигарете), пепељаре, луле, ручни апарати и справице 

за увијање цигарета, упаљачи, шибице.   
 

(111) 75028 (181) 11.01.2028. 

(210) Ж- 2018-33 (220) 11.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.25; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.09; 

27.05.12; 28.07.00  

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

козметика, лосиони за косу.  

Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; дијететски суплементи за 

људе; фластери; материјали за завијање; 

дезинфекциона средства.  

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

управља); жилети.  

Кл. 10:  хируршки, медицински апарати и 

инструменти; апарати за масажу; хируршки 

материјали за зашивање. 

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обука; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте.  
 

(111) 75029 (181) 11.01.2028. 

(210) Ж- 2018-32 (220) 11.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.25; 24.17.25; 27.05.09; 27.05.12; 

28.07.00  

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

козметика, лосиони за косу.  

Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; дијететски суплементи за 

људе; фластери; материјали за завијање; 

дезинфекциона средства.  

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

управља); жилети.  
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Кл. 10:  хируршки, медицински апарати и инструменти; 

апарати за масажу; хируршки материјали за зашивање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обука; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте.  
 

(111) 75030 (181) 11.01.2028. 

(210) Ж- 2018-31 (220) 11.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11000 Београд 

(540) 

COASTER 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 75031 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-142 (220) 02.02.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o., 

Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

(740) Ристић & Малашевић, Македонска 32,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.23; 27.05.17  

(511) Кл. 1:  уље за кочнице; течност за хидраулична 

кола; средства за каљење метала; хидрауличне 

течности; антифриз; дестилована вода; детерџенти за 

употребу у производним процесима.  

Кл. 4:  индустријска маст; индустријско уље; мазива; 

масти за подмазивање; уља за подмазивање; моторно 

уље; текстилно уље; уље уљане ре пице за употребу 

у индустрији; течности за сечење; уља за ослобађање 

укалупљених производа (грађевинарство).   
 

(111) 75032 (181) 12.01.2028. 

(210) Ж- 2018-36 (220) 12.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А,  

11080 Земун-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.12; 05.07.22; 11.03.04; 26.01.15; 26.01.16; 

26.07.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) CMYK, Pantone Blue 072C, Pantone 485 C.  

(511) Кл. 5:  лекови наиме аналгетици и 

антипиретици.  
 

(111) 75033 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2049 (220) 26.12.2017. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) Intex Marketing Ltd., 9th Floor, Dah Sing 

Financial Centre, 108 Gloucester Road, HK 

(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

(540) 

EXPLORER 

(511) Кл. 12: рекреативни водени чамци, чамци на 

надувавање, прибор за бродове, нарочито конопци, 

ваздушне пумпе, весла. 
 

(111) 75034 (181) 30.01.2028. 

(210) Ж- 2018-133 (220) 30.01.2018. 

 (151) 31.05.2018. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, 11000 Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.12; 27.05.21  

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

козметика, лосиони за косу.  

Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; дијететски суплементи за 
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људе; фластери; материјали за завијање; 

дезинфекциона средства.  

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

управља); жилети.  

Кл. 10:  хируршки, медицински апарати и 

инструменти; апарати за масажу; хируршки 

материјали за зашивање.  

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

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обука; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте.  
 

(111) 75035 (181) 01.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1691 (220) 01.11.2017. 

 (151) 01.06.2018. 

(732) Зоран Милинковић, Милана Благојевића-

Шпанца 18, Београд, RS 

(540) 

HURRICANE 

(511) Кл. 41:  разонода; услуге којима је основни циљ 

разонода, забава или рекреација људи.  
 

(111) 75036 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-79 (220) 19.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Момир Заклан, Мајора Бранка Вукосављевића 

102, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

SLAVA ZMAJ DODOLA 

DAJBOG TRIGLAV SVAROG 

LADA VESNA CHERNOBOG 

YARILO VELES RADGOST 

ZMAY DAYBOG 

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

штеточина; фунгициди, хербициди и инсектициди.  

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

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића, нарочито ракије и вина.  
 

(111) 75037 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-1006 (220) 27.06.2017. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) "MEGATERM" D.O.O., 12 Српске бригаде 9, 

Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 11:  котлови за грејање, радијатори за 

централно грејање.  
 

(111) 75038 (181) 27.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2076 (220) 27.12.2017. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Драган Урошевић, Даничићева 118/1 стан 4, 

34000 Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24  

(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; рачунарски софтвер.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; уметнички материјали и материјали за 

цртање; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности.  
 

(111) 75039 (181) 15.01.2028. 

(210) Ж- 2018-42 (220) 15.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Ана Гифинг-Брадић, Палмотићева 14а, 

Београд, RS 

(740) Тијана Милић, Браће Јерковић 235, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.08  

(591) тиркизно зелена; црна боја.  

(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.  

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. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 75040 (181) 24.01.2028. 

(210) Ж- 2018-106 (220) 24.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) The Goodyear tire & Rubber Company, 200 

Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US 

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

11000 Београд 

(540) 

DURASHIELD TECHNOLOGY 

(511) Кл. 12:  пнеуматске гуме.  
 

(111) 75041 (181) 08.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1741 (220) 08.11.2017. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Дејан Нишевић ПР Угоститељска радња 

Ћевап код Декија, Страхињића бана 71, Београд, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија 

14/1, Београд 

(540) 

 

(531) 05.09.06; 25.01.06; 25.01.19; 27.05.09; 28.05.00; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела.  

(511) Кл. 29:  месо и месне прерађевине укључујући 

ћевапе, ћевапчиће и пљескавице.  

Кл. 43:  услуге припремања и обезбеђивања хране и 

пића укључујући услуге кетеринга хране и пића као 

и услуге ресторана.  
 

(111) 75042 (181) 25.01.2028. 

(210) Ж- 2018-111 (220) 25.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Sun Pharma Global FZE, Executive Suite Y-43, 

P.O.Box 122304, SAIF Zone, Sharjah, AE 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Кнез Михајлова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

ILUMETRI 

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

превенцију болести и поремећаја аутоимуног 

система; фармацеутски препарати за лечење и 

превенцију инфламаторних болести; фармацеутски 

препарати за коришћење у дерматологији; 

фармацеутски препарати за лечење болести и 

поремeћаја коже; фармацеутски препарати за лечење 

псоријазе; фармацеутски препарати за лечење 

имунолошких болести и поремећаја; фармацеутски 

препарати за лечење гастроинтестиналних болести и 

поремећаја.  
 

(111) 75043 (181) 05.05.2027. 

(210) Ж- 2017-625 (220) 05.05.2017. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) ROOSTER COFFEE COMPANY d.o.o. 

Beograd - Savski Venac, Незнаног јунака 10а, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 04.05.12; 11.03.04; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.14  

(511) Кл. 30: кафа, чај, како 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) 75044 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-20 (220) 10.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 
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(732) Div Lek d.o.o., Ристе Стефановића 23а,  

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 19.03.03; 19.13.21; 25.05.03; 26.11.12; 

27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црвена.  

(511) Кл. 5:  дијететски производ  
 

(111) 75045 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-19 (220) 10.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Div Lek d.o.o., Ристе Стефановића 23а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.01.16; 19.03.03; 27.05.01; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста, тегет.  

(511) Кл. 5:  дијететски производ  
 

(111) 75046 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-21 (220) 10.01.2018. 

 (151) 04.06.2018. 

(732) Div Lek d.o.o., Ристе Стефановића 23а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.01.16; 02.03.02; 02.03.16; 26.07.25; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) црна, љубичаста, наранџаста.  

(511) Кл. 5:  дијететски производ  
 

(111) 75047 (181) 11.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1937 (220) 11.12.2017. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Самостална занатска радња NEPTUNE 

Јовановић Весна ПР, Кнеза Александра 124, Горњи 

Милановац, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.17; 27.05.19  

(511) Кл. 30:  пецива; крофне.  

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића; минерална 

вода [пиће]; лимунаде; газирана вода; воћни сокови; 

воћни нектар [безалкохолни]; воде [пића]; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

воћни напици; безалкохолна пића.  

Кл. 43:  услуге кафеа; сервирање хране и пића у 

продавницама крофни; пружање хране и пића у 

продавницама крофни; услуге кафића.   
 

(111) 75048 (181) 23.01.2028. 

(210) Ж- 2018-103 (220) 23.01.2018. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) "MASSIME INVESTMENTS LIMITED", 

Boumpqulinas, 1060 Nikosia, CY 

(740) Немања Р. Лукић адвокат, Нушићева 7а, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.13  

(591) сива, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 43:  услуге кафеа, услуге кафетерија; услуге 

кантина; услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек барова; услуге 

барова.  
 

(111) 75049 (181) 13.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1733 (220) 13.10.2016. 

 (151) 05.06.2018. 
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(732) Heineken Srbija doo Zaječar, Железничка 2, 

Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 18.01.07; 18.01.08; 27.01.03; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.12; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) сива, зелена, црвена.  

(511) Кл. 32:  пиво  

Кл. 33:  воћно вино  
 

(111) 75050 (181) 13.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1734 (220) 13.10.2016. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Heineken Srbija doo Zaječar, Железничка 2, 

Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 11.03.03; 19.08.05; 27.01.12; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) сива, зелена, бела, окер.  

(511) Кл. 32:  пиво  

Кл. 33:  воћно вино  
 

(111) 75051 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-146 (220) 02.02.2018. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Институт "Михајло Пупин" Београд, 

Волгина 15, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.10; 29.01.04  

(511) Кл. 38:  услуге преноса података и 

телекомуникације; рачунарски подржан пренос 

података.  

Кл. 42:  развој система за пренос података; 

рачунарско програмирање за енергетску индустрију; 

рачунарско програмирање за системе обраде 

података и системе комуникације; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера.   
 

(111) 75052 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-147 (220) 02.02.2018. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Институт "Михајло Пупин" Београд, 

Волгина 15, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.10; 29.01.04  

(511) Кл. 38:  услуге преноса података и 

телекомуникације; рачунарски подржан пренос 

података.  

Кл. 42:  развој система за пренос података; 

рачунарско програмирање за енергетску индустрију; 

рачунарско програмирање за системе обраде 

података и системе комуникације; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера.   
 

(111) 75053 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-148 (220) 02.02.2018. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Институт "Михајло Пупин" Београд, 

Волгина 15, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 29.01.04  

(511) Кл. 38:  услуге преноса података и 

телекомуникације; рачунарски подржан пренос 

података.   

Кл. 42:  развој система за пренос података; 

рачунарско програмирање за енергетску индустрију; 

рачунарско програмирање за системе обраде 

података и системе комуникације; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера.   
 

(111) 75054 (181) 02.02.2028. 

(210) Ж- 2018-149 (220) 02.02.2018. 

 (151) 05.06.2018. 
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(732) Институт "Михајло Пупин" Београд, 

Волгина 15, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 29.01.04  

(511) Кл. 38:  услуге преноса података и 

телекомуникације; рачунарски подржан пренос 

података.   

Кл. 42:  развој система за пренос података; 

рачунарско програмирање за енергетску индустрију; 

рачунарско програмирање за системе обраде 

података и системе комуникације; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера.   
 

(111) 75055 (181) 22.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2020 (220) 22.12.2017. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Саша Пајкић предузетник SAMOSTALNA 

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ESKOM , 

Маршала Тита 13, Кусиће, 12222 Браничево, RS 

(540) 

BOOM 

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 75056 (181) 22.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2019 (220) 22.12.2017. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) Саша Пајкић предузетник SAMOSTALNA 

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ESKOM , 

Маршала Тита 13, Кусиће, 12222 Браничево, RS 

(540) 

DOK 

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 75057 (181) 19.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1541 (220) 19.09.2016. 

 (151) 05.06.2018. 

(732) KOGGALA HOLDINGS LIMITED, Suite 

1404, Tung Wai Commercial Building 109-111 

Gloucester Road Wanchai, HN 

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

11000 Београд 

(540) 

CIAO! 

 

(511) Кл. 25:  чарапе и плетена трикотажа, нарочито 

женске чарапе, каратке чарапе, доколенице, 

најлонске чарапе, хеланке  
 

(111) 75058 (181) 12.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1949 (220) 12.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Invictus drinks d.o.o., Браће Трнинић 84, 22305, 

Стари Бановци, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.02; 23.05.05; 26.01.14; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена.  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; енергетска пића; 

освежавајућа пића; хипертонична и хипотонична 

пића (намењена спортистима и/или прилагођена 

њиховим потребама); изотонична пића; пића од воћа 

и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

производњу пића; пастиле и прашкови за шумећа 

пића; безалкохолни аперитиви и коктели; Смути 

(кашасти напици од воћа и поврћа)  
 

(111) 75059 (181) 15.01.2028. 

(210) Ж- 2018-44 (220) 15.01.2018. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) "Соко Штарк" доо Београд, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.07.08; 08.01.22; 08.03.02; 

09.01.10; 20.05.14; 27.05.01; 29.01.15  

(591) жута, црвена, розе, бела, браон.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 75060 (181) 15.01.2028. 

(210) Ж- 2018-45 (220) 15.01.2018. 

 (151) 06.06.2018. 
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(732) "Соко Штарк" доо Београд, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.15; 05.05.01; 08.01.22; 08.03.02; 

09.01.10; 20.05.14; 27.05.01; 29.01.15  

(591) жута, црвена, плава, бела, браон.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 75061 (181) 21.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1100 (220) 21.07.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) "KS Group" d.o.o. Београд-Стари Град, 

Маршала Бирјузова 53/37, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 19.03.03; 26.01.14; 26.01.21; 26.04.04; 

26.04.22; 26.07.05; 29.01.15  

(591) црна, сива, бела, браон, плава.  

(511) Кл. 3:   антибактеријски сапуни; 

дезинфекциони сапун; дезодорантни сапун; 

козметички сапун; комади тоалетног сапуна; сапун; 

сапун за бријање; сапуни за бријање; сапуни за кожу; 

сапуни за лице; сапуни за негу тела; сапуни за 

купање у течном, чврстом или у облику гела; сапуни 

за личну употребу; сапуни за тело; сапуни за 

туширање; сапун против знојења; сапун против 

знојења ногу, тоалетни сапуни.  

Кл. 35:  изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; ажурирање 

огласних материјала; вођење трговачких сајмова; 

дељење реклама за друге преко интернета; дељење 

реклама преко интенет мрежа за комуникацију; 

дељење реклама преко интернета; дељење рекламних 

огласа; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дизајнирање рекламног 

материјала; директан маркетинг; дистрибуција и 

дељење рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за реклмне 

потребе; дистрибуција реклама и комерцијалних 

објава; дистрибуција рекламних летака; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног простора и рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора на интернет 

страницама; изнајмљивање продајних штандова; 

маркетинг; маркетинг, истраживање тржишта и 

анализирање тржишта; обајвљивање рекламног 

материјала; обезбеђивање простора на интернет 

страницама за рекламирање роба и услуга; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

обрада текста; обрађивање података; обрађивање 

телефонских питања у вези са рекламираном робом и 

услугама; оглашавање; оглашавање и промотивна 

продаја услуга; оглашавање путем банера; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

организовање аукција; организовање догађаја, 

изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење сајмских представљања; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање интернет аукција; организовање 

модних приредби у комерцијалне сврхе; 

организовање и управљање програмима лојалности 

купаца; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе; писање рекламних текстова; писање 

текстова за рекламне намене; позиционирање 

бренда; попис робе; пословни маркетинг; пословне 

информације; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; промовисање, 

рекламирање и маркетинг интеренет страница; 

промовисање продаје роба и услуга за друге 

додељивањем поена при куповини за употребу 

кредитне картице; производња тепевизијских 

реклама; промовисање роба и услуга за друге преко 

глобалне рачунарске мреже; промотивне услуге; 

рекламирање на радију; рекламирање на рачунарској 

мрежи; рекламирање пословних интернет страница; 

рекламирање преко епектронских рекламних паноа; 
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рекламирање преко интернета; рекламирање преко 

моблиних тепефонских мрежа; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање преко тепевизије; 

рекламне и промотивне услуге; тражење 

спонзорства; услуге малопродаје и вепепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје и 

вепепродаје за одећу; услуге малопродаје и 

вепепродаје за сапуне; услуге промотивног 

маркетинга; услуге промоције извоза.  
 

(111) 75062 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-80 (220) 19.01.2018. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Град Кикинда, , Кикинда, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.15; 01.11.12; 01.11.15; 01.15.07; 01.15.19; 

09.01.10; 19.03.03; 26.11.13; 28.05.00; 29.01.15  

(591) cmyk (0%,8%,35%0%), cmyk (9%,27%81%,0%), 

cmyk (14%, 11%, 11%,0%), cmyk (94%, 58%, 

39%19%), cmyk (74%,15%,5%0%) cmyk 

(82%,30%,16%0%), cmyk (94%,58%,39%19%), cmyk 

(75%, 68%,67%90%).  

(511) Кл. 28:  игре са обручима; божићне јелке од 

синтетичких материјала; балони за игру; чуњеви; 

кликери за игру; играчке; коцке [играчке]; прскајуће 

бомбоне за новогодишње; јелке; праскаве бомбоне 

[божићне]; држачи свећа за новогодишње јелке ; 

лопте за играње; звона за божићне јелке; игре 

грађења; новитети за забаве и плесове; даме [игра]; 

дама [игра]; коцкице; домине; шах; шаховске табле; 

табле за игру даме; пиштољи играчке ; шаљиви 

предмети за забаву (новитети); звечке [играчке]; 

салонске игре; друштвене игре; игре; кревети за 

лутке; кућице за лутке;  лутке за руку; марионете 

[лутке на концу]; лутке; позоришне маске; 

карневалске маске; вештачки снег за божићне јелке; 

одећа за лутке; собе за лутке ; мађионичарски 

прибор; чуњеви [игре]; чуњеви за куглање; чигре 

[играчке]; триктрак игре; скутери [играчке]; лоптице 

за багминтон; ваздушни пиштољи играчке; украси за 

новогодишњу јелку, изузев светлећих предмета и 

посластица; постоља за божићну јелку; собни висећи 

украси [играчке]; медведићи играчке ; игре на табли; 

игре са потковицама; плишане играчке; дувалице за 

прављење мехура од сапунице [играчке]; возила 

играчке; чигре ; пазле; пиштољи с бојом [спортска 

опрема]; стаклене кугле са снегом; играчке возила на 

даљинско управљање; машине за забаву, аутоматске 

и на претходно плаћање; карте за игру; конфете  

макете [играчке]; пачинко [механичке игре]]; 

папирни шешири за забаве; пуњене играчке; макете 

играчке; фигуре играчке; маске [играчке]; прављачи 

за играчке; роботи играчке; беби гимнастике; 

плишане играчке са прикаченим ћебенцетом.   

Кл. 41:  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

услуге забављача; организовање такмичења 

(образовних или забавних); изнајмљивање сценског 

декора; забава посредством радија; образовне услуге; 

извођење представа варијетеа; оркестарске услуге; 

позоришне продукције; позоришне представе; 

телевизијска забава; изнајмљивање позоришног 

декора; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; 

информисање из области забаве и разоноде; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; извођење представа уживо; организовање 

спортских такмичења; планирање забаве (забава); 

организовање представа, свечаности (услуге 

импресарија); организовање и спровођење концерта; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за 

играње; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; писање песама; писање сценарија.  
 

(111) 75063 (181) 22.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2018 (220) 22.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Саша Пајкић предузетник SAMOSTALNA 

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ESKOM , 

Маршала Тита 13, Кусиће, 12222 Браничево, RS 

(540) 

IKA 

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 75064 (181) 22.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2017 (220) 22.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Саша Пајкић предузетник SAMOSTALNA 

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ESKOM , 

Маршала Тита 13, Кусиће, 12222 Браничево, RS 

(540) 

ESKOM 

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти.  

Кл. 30:  брашно и производи од житарица; хлеб, 

пецива и кондиторски производи; кекс; колачи, 

торте; сладоледи; лед.  
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Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже 

воће и поврће, свеже зачинске биљке.  
 

(111) 75065 (181) 25.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2042 (220) 25.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Мира Митровић, Нова 109. број 47,  

11060 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.14; 27.05.24; 29.01.03 

(591) зелена: C40, М0, Y100, K0, бела: C0, M0, Y0,К0 

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; агрикултурне, хортикултурне и шумарске 

услуге.   
 

(111) 75066 (181) 15.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1983 (220) 15.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Милош Стакић, Станоја Главаша 16/30, 

Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000 Београд 

(540) 

ROIDAKAL 

(511) Кл. 5:  додаци исхрани (дијететски 

суплементи).  
 

(111) 75067 (181) 12.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1955 (220) 12.12.2017. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) Div Lek d.o.o., Ристе Стефановића 23а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.01.16; 19.03.03; 26.03.04; 26.03.23; 

26.07.03; 26.07.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) црна, зелена, црвена.  

(511) Кл. 5:  дијететски производ.  
 

(111) 75068 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-57 (220) 17.01.2018. 

 (151) 06.06.2018. 

(732) "ПЕКАРА БРАНКОВИЋ" Доо Ниш, Булевар 

12 фебруар 33/1, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.06; 05.05.20; 26.04.04; 26.04.12; 26.04.15; 

29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута, магента, топла жута, жута, 

магента.  

(511) Кл. 29:  јаја, млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  хлеб, пецива и кондиторски производи.  

Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семе.  
 

(111) 75069 (181) 06.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1724 (220) 06.11.2017. 

 (151) 07.06.2018. 

(732) "GSM 3 G COMPANY" doo Beograd, Булевар 

Зорана Ђинђића 95а, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.01; 27.01.05; 27.05.01  

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

наутички, геодетски, електрични, фотографски/ 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију): апарати и 

инструменти за провођење, прекид/ трансформацију/ 

акумулацију/ регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података; дискови за снимање; компакт диско ви, 

DVD дискови и други дигитални медији за снимање; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; уређаји 

(апарати) који се покрећу жетонима; регистар касе; 

електричне рачунарске машине; електронске машине 

за обраду података; електронски уређаји за обраду 

података; наочаре; наочаре за сунце; оквири за 
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наочаре; футроле за наочаре и наочаре за сунце; 

ланци и гајтани за наочаре и наочаре за сунце; лупе; 

камере (фотоапарати) радио; телефони и мобилни 

телефони; траке за мобилне телефоне; мерне траке; 

контролни сатови (уређаји за евиденцију радног 

времена); материјали за електричне водове [жице, 

каблови]; магнети; рачунари; футроле за мобилне 

телефоне; маске за мобилне телефоне; маске за 

телефоне (посебно прилагођене); аудио-визуелни 

уређаји; индикатори за количину; снимљени дискови 

са звучним записом; снимљени дискови са видео 

записом; дигитални апарати; смартфони [паметни 

телефони]; торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове; 

таблет рачунари; рачунарски софтвер; футроле, 

дигитални рамови за фотографије; маске и додаци за 

мобилне телефона, преносне медија плејере, личне 

дигиталне асистенте/ рачунаре и таблет рачунаре; 

софтверске апликације које се могу преузимати за 

мобилне телефоне, рачунаре и таблет рачунаре за 

дистрибуцију мултимедијалног садржаја који садржи 

текст/ графику, слике/ аудио и/или видео запис; УСБ 

прикључци; утикачи, утичнице и други контакти 

[електричне везе]; батерије, електричне; опрема за 

телефонирање без руку [хендс фри]; пуњач за 

електричне батерије; слушалице; радио апарати; 

исправљачи струје; звучници; електрични каблови; 

пуњачи батерија; преносници електронских сигнала; 

електричне жице; електронске публикације које се 

могу преузимати у виду књига, брошура, каталога и 

књижица.   

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски 

L298прибор/ 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; животињска кожа; 

животињско крзно; кишобрани; сунцобрани и 

штапови за ходање; бичеви; сарачка и седларска 

роба; штапови; кутије; путни ковчези; путне торбе; 

путни сандуци; кофери; путне торбе за одећу и 

ранчеви; торбе; торбе које се носе преко рамена; 

ручне торбе; торбице; школске торбе; торбице без 

ручке; торбице које се носе око зглоба; вечерње 

торбе; цегери; несесери (празни); спортске торбе; 

торбе за плажу; кутије од коже; мали предмети од 

коже; новчаници; новчаници за ситан новац; футроле 

и држачи за кредитне картице; футроле; футроле за 

визит карте; актен ташне и торбе за списе; држачи и 

торбе за документа; футроле за кључеве; футроле за 

пасоше; футроле за чековне књижице; путне 

организатор торбе; држачи за кравате; привесци за 

кључеве; алке за кључеве; кожне коверте; кутије/ 

футроле и торбе за ношење електричних уређаја, 

рачунара, таблет рачунара, мобилних телефона/ 

преносивих медија плејера и личних дигиталних 

асистената; делови и опрема за све горе наведене робе.   

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

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  
 

(111) 75070 (181) 29.01.2028. 

(210) Ж- 2018-125 (220) 29.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Стево Котлаја, Народног фронта 78, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 37:  грађевински надзор; инсталација, 

одржавање и поправка заштите од пожара и дима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

изградњом; консултантске, информативне и 

саветодавне услуге у вези са спровођењем јавних 

радова; консултантске услуге у вези са изградњом 

зграда; консултантске услуге у вези са постављањем 

и одржавањем опреме, апарата и инструмената за 

телекомуникацију, пренос и емитовање; 

консултовање у вези са изградњом стамбених и 

грађевинских конструкција; консултовање у вези са 

надзором грађевинских радова; консултације о 

грађењу; надзор над рушењем зграда; надзор 

реконструкције зграда; надзор реновирања зграда; 

одржавање противпожарних инсталација; одржавање 

противпровалних аларма; поправка или одржавање 

електромотора и пружање информација о томе; 

постављање противпожарне опреме; постављање 

сигурносне и безбедносне опреме; постављање 

сигурносних система; постављање система за 

контролу животне средине; постављање система 

заштите животне средине; постављање система 

контроле животне средине за чисте собе; пружање 

информација о грађевинарству; пружање 

информација о грађевинарству у вези са јавним 

радовима; пружање информација, савета и 

консултовања у вези са чишћењем; пружање 

информација у вези са изградњом зграда; пружање 

информација у вези са изградњом, поправком и 

одржавањем зграда; пружање информација у вези са 

изградњом зграда и услугама поправке и уградње; 

пружање информација у вези са изнајмљивањем 
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грађевинских машина и уређаја; пружање 

информација у вези са одржавањем опреме за 

мерење и испитивање; пружање информација у вези 

са поправком или одржавањем апарата за 

пречишћавање воде; пружање информација у вези са 

поправком или одржавањем електронских машина и 

апарата; пружање информација у вези са поправком 

или одржавањем електромотора; пружање 

информација у вези са поправком или одржавањем 

индустријских пећи; пружање информација у вези са 

поправком или одржавањем машина и алата за 

обраду метала; пружање информација у вези са 

поправком или одржавањем противпожарних 

аларма; пружање информација у вези са поправком 

или одржавањем резервоара за складиштење; 

пружање информација у вези са поправком или 

одржавањем уређаја и апарата за дистрибуцију или 

контролу електричне енергије; пружање 

информација у вези са рушењем зграда; пружање 

информација у вези са реновирањем зграда; пружање 

информација у вези са реконструкцијом зграда; 

пружање савета о грађевинарству; саветодавне 

услуге које се односе на изградњу зграда; 

саветодавне услуге које се односе на изградњу зграда 

и осталих конструкција; саветодавне услуге које се 

односе на одржавање и поправку механичке и 

електричне опреме; саветодавне услуге које се 

односе на одржавање, поправку и реновирање зграда 

и других конструкција; саветодавне услуге које се 

односе на постављање апарата за грејање и хлађење; 

саветодавне услуге које се односе на постављање 

апарата за расвету; саветодавне услуге које се односе 

на постављање безбедносне и сигурносне опреме; 

саветодавне услуге које се односе на постављање 

водоводних цеви; саветодавне услуге које се односе 

на постављање опреме за аутоматизацију зграда; 

саветодавне услуге које се односе на постављање 

опреме за заштиту против пожара; саветодавне 

услуге које се односе на постављање хидрауличке 

опреме; саветодавне услуге које се односе на рушење 

зграда; саветодавне услуге које се односе на 

спровођење јавних радова; саветодавне услуге које 

се односе на уградњу, одржавање и поправку 

механичке и електричне опреме; саветодавне услуге 

у областима изградње, поправке, обнављања, 

одржавања и уградње; теренски надзор изградње; 

уградња и одржавање противпровалних и 

противпожарних система; уградња и поправка 

противпожарних аларма; уградња и поправка 

противпровалних аларма; уградња, одржавање и 

поправка алармних система за ватру, дим и топлоту; 

уградња, одржавање и поправка аутоматских излаза 

у случају нужде; уградња одржавање и поправка 

аутоматских врата и рампи; уградња, одржавање и 

поправка противпожарних аларма; уградња, 

одржавање и поправка противпожарних и 

сигурносних аларма; уградња противпожарних 

аларма; услуге надзора грађевинских радова за 

грађевинске пројекте; услуге надзора грађевинских 

радова за пројекте изградње некретнина; услуге 

надзора грађевинских радова у вези са развојем 

трговинских центара, индустријских комплекса, 

пословних зграда, стамбених зграда и осталих 

некретнина; услуге постављања скела за зграде, 

радних и грађевинских платформи; услуге пуњења 

апарата за гашење пожара. 

Кл. 41:  информисање о образовању; испити из 

области образовања; обука (тренирање); 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање и вођење радионица (обука); 

практична настава (обука путем демонстрације); 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; професионално усмеравање 

(саветовање у вези са образовањем или обуком); 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; 

услуге професионалне преквалификације; услуге 

струковног образовања и оспособљавања; услуге 

стандардизованог тестирања; услуге струковног 

оспособљавања; услуге обуке у области управљања 

пројектима; услуге обуке за коришћење рачунара; 

услуге образовне обуке за рад са рачунарима; услуге 

образовања, обуке и подучавања у вези са израдом и 

производњом; услуге образовања и обуке; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију радионица 

за обуку; услуге консултација и информисања које се 

односе на договарање, реализацију и организацију 

колоквијума; услуге информативног извештавања; 

саветовање у вези са пословном обуком; саветодавне 

услуге које се односе на обуку; пружање услуге 

оспособљавања у области пољопривреде, 

хортикултуре и шумарства; пружање услуге 

оспособљавања из области хигијене за угоститељску 

индустрију; пружање услуга образовних испита; 

пружање услуга образовних испита и тестова; 

пружање он-лајн информација и вести у области 

обуке за запошљавање; пружање образовних 

курсева, предавања, семинара и програма за обуку 

младих; пружање образовних курсева; пружање 

курсева у области управљања водом; пружање 

курсева сталног усавршавања у области права; 

пружање курсева обуке; производња и изнајмљивање 

образовног материјала и материјала за подучавање; 

припрема, реализација и организација радионица за 

обуку; припрема, примена и бодовање 

стандардизованих тестова; припрема образовних 

курсева и испита; припремање обуке; практична 

обука у области заваривања; основно и напредно 

оспособљавање за развој људских ресурса; 

организовање семинара и конференција; 

организовање семинара; организовање симпозијума 

и радионица за обуку; организовање 
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професионалних радионица и курсева за обуку; 

организовање образовних и забавних догађаја за 

особље и руководиоце; организовање обука; 

организовање образовних догађаја; организовање 

курсева обуке; организовање и реализација 

семинара, конференција, курсева за обуку и 

усавршавање; организовање и реализација семинара 

и радионица за обуку; организовање и реализација 

састанака у области образовања; организовање и 

реализација предавања; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и 

реализација курсева за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семинара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација дневних курсева за одрасле; обука на 

пољу личног развоја; обука и усавршавање за развој 

људских ресурса; обука за руковање грађевинским 

машинама; обука за одрасле; обука возача; обука 

стручњака у водоинсталатерској индустрији; 

образовне услуге у виду тренинга; образовање, 

подучавање и обука; образовање и обука у области 

услуга медицине рада и безбедности на раду; 

образовање и обука који се односе на очување 

природе и животне средине; образовање и забава у 

области пословног управљања; објављивање 

рецензија; настава, обука; напредна обука; 

консултантске услуге у области образовања, обуке и 

усавршавања, и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у вези са образовањем; 

консултантске услуге у вези са уређивањем; 

консултантске услуге које се односе на обуку, 

усавршавање и образовање; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку руководства и 

особља; консултантске услуге које се односе на 

обуку; консултантске услуге које се односе на обуку 

и усавршавање; консултантске услуге које се односе 

на образовање и обуку; изнајмљивање наставног 

материјала и опреме; изнајмљивање књига и других 

публикација; издавање приручника за обуку; 

издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање образовних материјала; 

издавање научно-информативних часописа; додатно 

образовање; вођење образовних догађаја; вођење 

образовних конференција; вођење образовних 

курсева; вођење радионица за обуку; вођење курсева 

за обуку у области технологије и иновација; вођење 

семинара за обуку.   

Кл. 42:  инжењерске услуге; вођење студија 

техничког пројектовања; грађевинско пројектовање; 

геолошке експертизе; геолошка истраживања; 

контрола квалитета; саветодавне услуге из области 

технологије; техничка испитивања; вођење 

инжењерских истраживања; грађевинско планирање; 

израда студија техничке изводљивости; индустријско 

истраживање; индустријско истраживање, развој и 

испитивање; инжењерске услуге које се односе на 

системе снабдевања енергијом; инжењерске услуге у 

области грађевинске технологије; инжењерске 

услуге које се односе на системе за превоз и 

снабдевање гасом; инжењерске услуге у области 

еколошке технологије; инжењерске услуге у области 

енергетске технологије; инжењерске услуге у 

области поганске енергије; испитивање, анализа и 

процена производа и услуга других за потребе 

сертификације; испитивање, анализа и процена 

производа других за потребе сертификације; 

испитивање, анализа и процена услуга других за 

потребе сертификације; испитивање апарата у 

области електротехнике за потребе сертификације;  

испитивање безбедности потрошачких производа; 

испитивање безбедности производа; истраживања у 

области очувања животне средине; истраживања у 

области очувања и заштите животне средине; 

истраживање, развој, анализа и консултантске услуге 

у области инжењеринга; истраживање у области 

заштите животне средине; истраживање у области 

машинства; консултантске услуге које се односе на 

техничке и научне анализе; консултантске услуге 

које се односе на техничко и научно мерење; 

консултантске услуге које се односе на техничко и 

научно праћење; консултантске услуге које се односе 

на техничко истраживање у области хране и 

напитака; консултантске услуге које се односе на 

технолошке услуге у области снабдевања струјом и 

енергијом; консултантске услуге у области 

архитектуре и грађевинских нацрта; консултантске 

услуге у области аутоматизације канцеларије и 

радног места; консултантске услуге у области 

индустријског истраживања; консултантске услуге у 

области енергетске ефикасности; консултантске 

услуге у области науке, инжењеринга и 

информационе технологије; консултантске услуге у 

области научног и индустријског истраживања; 

консултантске услуге у области софтвера за 

безбедност; консултантске услуге у области 

рачунарског програмирања; консултантске услуге у 

области програмирања и развоја портала 

електронског пословања; консултантске услуге у 

области технолошког истраживања; лабораторијско 

истраживање и анализе; машинство; научне анализе; 

научно истраживање и анализе; научне и технолошке 

услуге; научне и технолошке услуге и истраживање 

и развој у вези са тим; научне и технолошке услуге, 

као и услуге истраживања и пројектовања у вези са 

њима; научно истраживање и развој; научно 

истраживање посредством рачунара; планирање 

техничких пројеката; планирање техничких 

пројеката у области инжењеринга; припрема 

извештаја који се односе на научно истраживање; 
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припрема извештаја који се односе на студије 

техничких пројеката за грађевинске пројекте; 

припрема извештаја који се односе на техничко 

истраживање; припрема извештаја који се односе на 

технолошко истраживање; припрема инжењерских 

извештаја; припрема научних извештаја; припрема 

техничких извештаја; пројектовање механичких 

компоненти; пружање услуга узроковања и анализе 

за проверу загађења; пружање техничких савета у 

области научног и индустријског истраживања; 

спровођење истраживања и техничких пројектних 

студија које се односе на коришћење природне 

енергије; спровођење испитивања у сврху контроле 

квалитета роба и услуга; спровођење техничких 

пројектних студија за грађевинске пројекте; студије 

за техничке пројекте у области изградње; студије за 

техничке пројекте у области смањења емисије 

угљен-диоксида; технички истраживачки пројекти и 

студије; техничко планирање и консултације у 

области лаке индустрије; техничко пројектовање и 

планирање електрана; техничко пројектовање и 

планирање инсталација за грејање; техничко 

пројектовање и планирање канализационих система; 

техничко пројектовање и планирање постројења за 

пречишћавање воде; техничко пројектовање и 

планирање телекомуникационе опреме; техничко 

пројектовање и планирање телекомуникационих 

мрежа; техничко пројектовање и планирање 

цевовода за гас, воду и отпадну воду; техничко 

цртање; технолошке услуге као и услуге 

истраживања и дизајна у вези са њима; технолошко 

истраживање; урбанистичко планирање; услуге 

архитектонског планирања и консултантске услуге; 

услуге индустријских анализа и истраживања; услуге 

индустријске анализе и истраживања у области 

хемије; услуге инжењерског истраживања и услуге 

дизајна на пољу технологије бушења; услуге 

индустријског истраживања, испитивања и анализе; 

услуге инжењерског саветовања; услуге испитивања 

и контроле животне средине; услуге испитивања 

ради контроле квалитета за индустријске машине; 

услуге оцене стања животне средине; услуге праћења 

животне средине; услуге пројектовања и планирања 

изградње и консултације техничких консултација у 

области екологије; услуге техничких консултација у 

области уштеде енергије и енергетске ефикасности; 

услуге техничког испитивања; услуге техничког 

испитивања и контроле квалитета; услуге техничког 

мерења и испитивања; услуге техничког 

пројектовања које се односе на водоводне 

инсталације; услуге техничког пројектовања које се 

односе на електране; услуге техничког пројектовања 

које се односе на инсталације за грејање; услуге 

техничког пројектовања које се односе на расхладне 

уређаје и инсталације; услуге техничког 

пројектовања које се односе на санитарне уређаје и 

инсталације; услуге технолошке анализе које се 

односе на енергетске и електроенергетске потребе 

других; услуге технолошких консултација у области 

производње алтернативне енергије; услуге 

технолошких консултација у области производње и 

коришћења енергије; услуге цртача у виду техничког 

цртања; хемијски инжењеринг; хемијско 

истраживање и анализа.   
 

(111) 75071 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-18 (220) 10.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Div Lek d.o.o., Ристе Стефановића 23а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 05.03.13; 05.03.16; 19.03.03; 27.05.01; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава, зелена.  

(511) Кл. 5:  дијететски производ  
 

(111) 75072 (181) 30.01.2028. 

(210) Ж- 2018-136 (220) 30.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Стојанка Грбић, Милева Марић 18, 21000 

Нови Сад, RS 

(740) Петар Цветковић, Максима Горког 45,  

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.01.19; 25.03.13; 25.12.03; 26.11.12; 26.11.13; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црна-PANTONE PROCESS BLACK, жута- 

PANTONE 12C, плава-PANTONE 2995C, бела.  

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

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 
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млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.  

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; 25 квасац, прашак за пециво; со; 

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

[замрзнута вода].   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.   
 

(111) 75073 (181) 07.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1726 (220) 07.11.2017. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Слађан Костантиновић, Мирочка 6, Београд, RS 

(740) Софија Илић, Теразије 29, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 05.05.02; 09.07.01; 14.07.20; 26.01.02; 

26.01.14; 26.01.18; 26.11.11; 28.05.00  

(511) Кл. 14:  накит; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  

Кл. 16:  чосописи, штампане ствари, периодични 

илустровани часописи, брошуре, свеске, 

фотографије, постери, налепнице.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже, производи израђени од 

ових материјала који нису укључени у друге класе; 

животињска кожа; кофери и путне торбе; кишобрани; 

сунцобрани; бичеви; сарачка и седларска роба.  

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

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

Кл. 41:  разонода; спортске и културне активности; 

издавање часописа; издавање књига; издавање 

брошура и свезака.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе и 

животиње; услуге у вези пружања неге лепоте.  
 

(111) 75074 (181) 01.02.2028. 

(210) Ж- 2018-139 (220) 01.02.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Proton System d.o.o., Вилине воде б.б., 

Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS 

(540) 

EXEDOL 

(511) Кл. 3:  сапуни, етерична уља, козметика.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, додаци за минералну храну, 

лекови за медицинску и ветеринарску употребу, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, 

лосиони за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати за негу коже.    

Кл. 30:  кафа, чај, немедицински биљни чајеви, 

какао, шећер, пиринач, топи ока, саго, замена кафе, 

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини), 

зачини, лед, зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.   
 

(111) 75075 (181) 29.01.2028. 

(210) Ж- 2018-131 (220) 29.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) PC PANEX DOO , Сентандрејски пут 147б, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.19; 26.04.22; 27.05.09; 27.05.17  

(511) Кл. 7:  усисивачи за мокро и суво усисавање; 

клипни компресори; вијачне пумпе; машине за 

прање под притиском.  
 

(111) 75076 (181) 24.01.2028. 

(210) Ж- 2018-108 (220) 24.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Милош Мијић, Лава Толстоја 60/10, 26000 

Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.22; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.07  

(591) браон.  

(511) Кл. 30:  слатке и слане кифлице.  
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(111) 75077 (181) 23.01.2028. 

(210) Ж- 2018-101 (220) 23.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Предраг Филиповић, Гандијева 71, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карођорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(511) Кл. 3:  креме, уља и гелови за масажу, који 

нису за медицинску употребу; уља за козметичку 

употребу; лосиони за козметичку употребу; гелови за 

козметичку употребу; креме за тело; креме за лице; 

пилинзи за кожу; сапуни; свеће за масажу за 

козметичку употребу; козметичке маске; тоалетне 

воде; етарске есенције; етерична уља; препарати за 

парфимисање ваздуха.  

Кл. 41:  образовне академије; настава, обука; 

образовне услуге; услуге пружања обуке; учење на 

даљину; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; испити из области 

образовања; услуге клубова здравља; припрема и 

вођење семинара; практична настава; организовање и 

вођење радионица; подучавање. 

Кл. 44:  масажа; физикална терапија; физиотерапија; 

услуге ароматерапије; терапеутске услуге; услуге 

алтернативне медицине; услуге центара за 

рехабилитацију; здравствена нега; услуге саветовања 

о здрављу.  
 

(111) 75078 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-56 (220) 17.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Visionary Thanking d.o.o., Баба Вишњина 9, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.05.01; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) тамно црвена, тамно сива.  

(511) Кл. 35:  оглашавање. 

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; разонода.  

(111) 75079 (181) 24.01.2028. 

(210) Ж- 2018-107 (220) 24.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Јелена Радуловић, Крунска 19, 11000 Београд, RS 

(740) Драган Псодоров, Интернационалних бригада 

38, Београд 

(540) 

 

(531) 20.01.17; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 35:  пословне процене; пословно 

истраживање; пословни упити; пословне 

информације; пословне истраге; професионалне 

пословне консултације; помоћ у пословном 

управљању; консултације у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

планирање пословних састанака; економске 

прогнозе; економске прогнозе у пословне сврхе; 

анализе економских предвиђања у пословне сврхе; 

прогноза економских послова.   

Кл. 36:  финансијска економска анализа; услуге 

економског истраживања (финансијске); 

финансијске, економске, саветодавне услуге.  

Кл. 41:  организација састанака и конференција; 

обука у економији и менаџменту; обука; практична 

обука (демонстрација); уређивање и вођење 

образовних група за дискусију, а не он-лине.  
 

(111) 75080 (181) 06.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1929 (220) 06.12.2017. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Мирко Јанков, Цара Николаја Другог 25, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.15; 24.01.20; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.02  

(591) бордо, златна, жуто-наранџаста.  
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(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; уметнички 

материјали и материјали за цртање; материјали за 

обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 75081 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-92 (220) 22.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14,  

15300 Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.14; 08.01.22; 08.03.01; 11.03.08; 

20.05.25; 25.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно црвена,  светло беж, тамно беж.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 75082 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-89 (220) 22.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 

Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.13.09; 08.01.22; 20.05.25; 25.05.01; 25.07.25; 

27.05.24; 29.01.15  

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

тамно црвена, црна, светло беж, тамно беж, 

наранџаста.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  

(111) 75083 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-91 (220) 22.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 

Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.07.08; 08.01.22; 20.05.25; 25.05.01; 

27.05.24; 29.01.15  

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

тамно црвена,  светло беж, тамно беж, зелена, розе. 

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 75084 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-90 (220) 22.01.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 

Лозница, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 05.07.06; 08.01.22; 20.05.25; 25.05.01; 

27.05.24; 29.01.15  

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

тамно црвена, црна, светло беж, тамно беж, зелена, 

боја лешника.  

(511) Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 75085 (181) 23.05.2028. 

(210) Ж- 2018-792 (220) 23.05.2018. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) Fine Agrochemicals Limited, Hill End House,, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, GB 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг  4, 11000, Београд 

(540) 

KUDOS  
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(511) Кл. 1:  средства за раст, ђубрива и хемикалије 

за употребу у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; хемијски производи за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и флорикултури; 

ђубрива; сурфактанти за хербициде; препарати за 

регулацију раста биљака.  

Кл. 5:  фунгициди; хербициди, инсектициди и 

пестициди.   
 

(111) 75086 (181) 04.04.2027. 

(210) Ж- 2017-468 (220) 04.04.2017. 

 (151) 08.06.2018. 

(732) EKOFIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Прва Сутјеска 19 

C, Београд, Палилула, RS 

(740) Александар Костић, Кајмакчаланска 13/3 

(540) 

 

(531) 06.01.01; 08.03.01; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.04  

(591) зелена, плава, бела.  

(511) Кл. 29:  ацидофилно млеко; бадемово млеко; 

дехидрирано млеко; замене за млеко; кисело млеко; 

козје млеко; кокосово млеко; кондензовано млеко; 

кравље млеко; млеко у праху; овсено млеко; овчије 

млеко; пиринчано млеко; протеинско млеко; сојино 

млеко; ферментисано млеко; пиринчано млеко као 

замена за млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; кумис [пиће од млека]; млеко и млечни 

производи; намази на бази млека; напици на бази 

млека; производи од млека; сир од козјег млека; 

умаци на бази млека; сир; димљени сир; замене за 

сир; овчији сир; плави сир;  фонди од сира; умаци од 

чилија са сиром, сва наведена роба пореклом са 

Хомоља.  
 

(111) 75087 (181) 21.02.2028. 

(210) Ж- 2018-253 (220) 21.02.2018. 

 (151) 11.06.2018. 

(732) Medikunion d.o.o., Љубе Дидића 19, Београд, RS 

(540) 

BUPREFEX 

(511) Кл. 5:  лек за људску употребу, лек за 

медицинску употребу, опијати.  
 
 

(111) 75088 (181) 24.01.2028. 

(210) Ж- 2018-114 (220) 24.01.2018. 

 (151) 11.06.2018. 

(732) Акционарско друштво Неопланта Индустрија 

меса Нови Сад, Приморска 90, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 25.03.11; 25.03.13; 26.11.13; 27.05.07; 

27.05.11; 27.05.24; 29.01.13  

(591) бела, црвена.  

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

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко и млечни производи; јестива уља и масти.  
 

(111) 75089 (181) 25.01.2028. 

(210) Ж- 2018-112 (220) 25.01.2018. 

 (151) 11.06.2018. 

(732) IMAGOPRINT DOO NOVI PAZAR, Луг 12, 

36300 Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 26.05.18; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.15  

(591) црна 50%, зелена (3C0 M0 Y100 K0), плава 

(C80 3M0 Y0 K0), љубичаста (5C0 M100 Y0 K0),пинк 

(C0 M90 Y15 K0), наранџаста (C0 M50 Y85 K0). 

(511) Кл. 2:  боје; штампарске пасте (мастила); 

штампарско мастило.  

Кл. 16:  мастило.  
 

(111) 75090 (181) 25.01.2028. 

(210) Ж- 2018-109 (220) 25.01.2018. 

 (151) 11.06.2018. 

(732) PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, TBK, 

JALAN RAYA LEMAHABANG KM 58.3, DESA 

KARANGSARI, KECAMATAN, CIKARANG TIMUR, 

KABUPATEN BEKASI 17550, ID 
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(740) Предраг Митровић, Аласка36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 26.04.18; 27.03.02; 27.05.10; 27.05.24 

(511) Кл. 12:  гуме за копнена возила; пнеуматске 

гуме; спољни омотачи пнеуматских гума; унутрашње 

гуме за пнеуматске гуме; пуне (не-пнеуматске) гуме 

за точкове возила; гуме за точкове возила; вентили за 

гуме возила; гуме за мотоцикле; унутрашње гуме за 

аутомобилске точкове; аутомобилске гуме; гуме за 

бицикле и мотоцикле; унутрашње гуме за бицикле и 

мотоцикле; пнеуматици без унутрашње гуме за 

бицикле и мотоцикле; гуме за бицикле; клинови за 

пнеуматике; шиљци за пнеуматике; унутрашње гуме; 

лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих 

гума; опрема за поправку унутрашњих гума; цевасте 

гуме; унутрашње гуме за точкове ваздухоплова; гуме 

за точкова стајног и кочионог трапа ваздухоплова; 

ланци против клизања; гумени слојеви за 

протектирање гума; опрема против клизања за гуме 

возила; унутрашње гуме за пнеуматике  
 

(111) 75091 (181) 12.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1945 (220) 12.12.2017. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT, Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 06.19.01; 11.03.04; 24.03.01; 

25.01.01; 25.01.18; 25.05.02; 27.03.15; 27.05.09; 

29.01.15  

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

тамно зелена, браон, светло браон.  

(511) Кл. 30:  Кафа сорта Арабика пореклом из 

Хондураса  

(111) 75092 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-119 (220) 26.01.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) The Peninsular and Oriental Steam Navigation 

Company, 16 Palace Street, London SW1E 5JQ, GB 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) плава, жута, црвена, бела, црна, сива.  

(511) Кл. 35:  услуге пословног управљања; услуге 

пословне администрације; канцеларијски послови; 

услуге пословног и комерцијалног управљања 

превозним и транспортним предузе6има; пословна и 

комерцијална администрација превозних и транспортних 

предузе6а; услуге службе за односе са јавношћу, услуге 

промоције, маркетинга и рекламе, све у вези са услугама 

превоза и транспорта; услуге канцеларијског и 

персоналног управљања; услуге састављања и 

одржавања база података; услуге управљања 

инвентаром; услуге пословног управљања транспортним 

парком; услуге контроле складишта; услуге саветовања, 

информисања и консалтинга у вези са свим напред 

наведеним услугама.   

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге поправке; услуге 

уградње (постављања); услуге изградње лука; услуге 

саветовања, консалтинга и информисања, све у вези са 

напред наведеним услугама; услуге унапређења 

имовине; услуге грађевинског надзора; услуге цис6ења, 

поправке, реновирања и одржавања зграда; услуге 

одржавања и поправке возила; услуге опремања 

продавница и малопродајних објеката; услуге изградње 

лучких, пристанишних, теретних, транспортних, 

складишних и објеката за руковање теретом; услуге 

изградње, уградње и поправке, све у вези са поморским, 

пристанишним, лучким, теретно-транспортним и 

складишним индустријским пословањем; услуге 

заштите грађевина од влаге; уградња, одржавање и 

поправка рачунарског хардвера; услуге поплочавања; 

услуге изградње молова, кејева и насипа; услуге 

пружања информација, укључујући и оне путем 

интернета, у вези са услугама поправке грађевина и 

уградње; пружање услуга чишћења; услуге асфалтирања 

друмова; услуге чишћења возила; услуге замене мотора 

у возилима; услуге сервисних станица за допуњавање 

горива и одржавање; вулканизерске услуге (поправка).   
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Кл. 39:  услуге транспорта; услуге паковања и 

складиштења робе; услуге организовања путовања; 

услуге друмске испоруке робе до пристаништа и од 

пристаништа; услуге пружања информација у вези са 

пристаништима; услуге складиштења; услуге 

транспорта сирове нафте, гаса и хемикалија; услуге 

пристаништа; услуге дистрибуције енергије; услуге 

логистике; услуге изнајмљивања и лизинга копнених 

возила и чамаца; услуге крузера; услуге 

изнајмљивања чамаца; услуге простора за 

складиштење на пристанишним терминалима и 

услуге преноса терета; услуге снабдевања и 

расподеле електричне енергије; услуге снабдевања и 

допуне горивом; услуге складиштења возила; услуге 

отпуста и утовара; услуге у вези са руковањем 

додатном опремом за возила; услуге привезивања 

плови ла; услуге претовара; услуге информисања 

путем рачунара у вези са утоваром и теретом; услуге 

посредовања у превозу робе; услуге шпедиције; 

услуге утовара робе; услуге шпедиције терета; 

услуге теретног транспорта; услуге пружања 

информација које се односе на кретање терета; 

услуге складиштења; услуге превоза; царинске 

услуге; услуге лизинга контејнера у поморској 

индустрији; логистичке услуге; услуге надзора 

радова у лукама и на терминалима; услуге 

дистрибуције; лучке услуге; услуге превоза робе; 

услуге утовара и истовара терета; услуге рада и 

одржавања лучких товарних објеката; услуге 

бродова за вучу; услуге пристаништа; услуге 

теретног и путничког поморског транспорта; услуге 

копненог превоза путника и терета у 

пристаништима; услуге обезбеђивања објеката за 

трансфер терета и путника; услуге лизинга објеката 

за пристанак плови ла; услуге саветовања на пољима 

транспорта и складиштења; услуге обезбеђивања 

морских терминала; услуге обезбеђивања путничких 

терминала; услуге привезивања и усидравања; услуге 

саветовања у вези са транспортом; услуге 

обезбеђивања објеката сувог пристаништа; услуге 

пружања информација које се односе на луке; услуге 

пружања информација које се односе на транспорт 

терета; услуге пружања информација које се односе 

на транспорт робе; услуге саветовања, информисања 

и консалтинга које се односе на све напред наведене 

услуге укључујући информације добијене 

електронским путем и путем wеб страница на 

интернету.   
 

(111) 75093 (181) 22.01.2028. 

(210) Ж- 2018-96 (220) 22.01.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Јован Мемедовић, Доментијанова 6,  

11040 Београд, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.16; 06.01.01; 24.17.02; 27.01.12; 

27.05.01; 27.05.10  

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

Кл. 41:  продукција радио и телевизијских програма; 

услуге филмског студија; услуге студија за снимање; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; организовање и вођење радионица 

[обука]; монтажа видеотрака.   

Кл. 43:  пансионске услуге; услуге изнајмљивања 

кућа за одмор; услуге хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге кампова за одмор 

[смештај]; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; изнајмљивање 

шатора.   
 

(111) 75094 (181) 12.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1944 (220) 12.12.2017. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT, Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 06.19.01; 06.19.13; 11.03.04; 

24.03.01; 25.01.01; 25.01.18; 25.05.02; 27.03.15; 

27.05.09; 29.01.15  

(591) црна, бела, црвена, светло браон, тамно браон, 

светло зелена, тамно зелена, жута, плава.  

(511) 30: Кафа сорта Арабика пореклом из Колумбије 
 

(111) 75095 (181) 12.03.2025. 

(210) Ж- 2015-416 (220) 12.03.2015. 

 (151) 12.06.2018. 
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(732) КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА, 

Светозара Милетића 198, Кикинда, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 29.01.04  

(591) бела, плава.  

(511) Кл. 30:  брашно; брашно и производи од 

житарица; гриз; јечмено брашно; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; макарони; млевени јечам; 

млевени кукуруз; млевени овас; мусли; овсене 

пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; пиринач; прехрамбена тестенина; 

пшеничне клице за људску исхрану; пшенично 

брашно; резанци; резанци за супу; сојино брашно; 

сува зрна кукуруза без љуске; шпагети.   

Кл. 35:  дизајнирање рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног материјала; маркетинг; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачунавање плата; обрачун пореза; оглашавање; 

писање рекламних текстова; пословне информације; 

пословне процене; пружање пословних информација 

путем Интернет странице; речуноводство; 

рекламирање на радију; рекламирање на рачунарској 

мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; услуге графичке обраде материјала 

за рекламне сврхе; фактурисање.   
 

(111) 75096 (181) 07.06.2027. 

(210) Ж- 2017-834 (220) 07.06.2017. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28 , 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.12; 03.04.02; 05.03.17; 05.07.19; 08.03.12; 

19.07.01; 25.01.01; 25.01.06; 26.02.08; 27.05.03; 

29.01.15  

(591) плава, бела, светлоплава, жута, тамноплава, 

црна, маслинасто зелена, зелена.  

(511) Кл. 29:  млеко, сир и млечни производи; јестива 

уља и масти.  

(111) 75097 (181) 20.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1817 (220) 20.11.2017. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Владимир Грбић, Саве Ковачевића 25А,  

23211 Клек, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.22; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 5:  албумински додаци храни за 

медицинску употребу; алдехиди за фармацеутску 

употребу; легуре племенитих метала за  скроб за 

дијететске или фармацеутске потребе; анестетици; 

уље коморача за медицинску употребу; ангостурска 

кора за медицинске сврхе; препарати за уништавање 

животињских штеточина; чај за асматичаре; капсуле 

за лекове; фармацеутски препарати; витамински 

препарати; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; дигиталин; 

аналгетици; лекови за медицинску употребу; торбе 

са лековима, преносиве, напуњене; магнезијум за 

фармацеутску употребу; средства за чишћење, 

лаксативи; брашно за фармацеутску употребу; 

млечне масти; медицинска уља; хематогени; 

хематоген; лековите биљке; уље слачице за 

медицинску употребу; хидрастин; тинктура јода; 

пептони за фармацеутску употребу; јодоформ; 

сладић за фармацеутску употребу; лупулин за 

фармацеутску употребу; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; слачица за фармацеутску употребу; 

кора миробалана за фармацеутску употребу; 

опотерапијски препарат;  органотерапијски 

препарати; стрихнин; препарати за заустављање 

крварења; терпентин за фармацеутску употребу; 

терпентинско уље за фармацеутску употребу; тимол 

за фармацетску употребу; лекови против знојења; 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене;  

бадемово млеко за фармацеутску употребу; штапићи 

сладића за фармацеутску употребу; сода бикарбона 

за фармацеутску употребу; биолошки препарати за 

употребу у медицини; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; камфорово 

уље за медицинску употребу; камфор за медицинску 

употребу; слаткиши за медицинску употребу; 

карболинеум [паразитицид]; алгициди; лецитин за 

медицинску употребу; гасови за медицинску 

употребу; матични млеч за медицинску употребу; 

целулозни етри за фармацеутску употребу; остаци од 

обраде житарица задијететску или медицинску 
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намену; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; тартар крем, за фармацеутску употребу; 

креозот за фармацеутску употребу; дијагностички 

препарати за медицинску употребу; глицерин за 

медицинску употребу; медицинска пића; ферменти 

за фармацеутску употребу; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; форм-алдехид за 

фармацеутску употребу; галска киселина за 

фармацеутску употребу; нафтни желе [вазелин] за 

медицинску употребу; глукоза за медицинску 

употребу; гумигут за фармацеутску употребу; гурјун 

[гурјон, гурјан];  екстракти хмеља за фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

јод за фармацеутску употребу;  јодиди за 

фармацеутску употребу; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; биљна влакна, 

дијететска; марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; рибље брашно за фармацеутску 

употребу; беланчевине као дијететски додаци; семе 

лана као додатак исхрани; ланено семе као додатак 

исхрани; уље од семена лана као додатак исхрани; 

пшеничне клице као додатак исхрани; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; полен као додатак исхрани; ензими као 

додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани.  

Кл. 9:  барометри;  машине за мерење тежине; 

матрице [мерни инструменти]; кинематографске 

камере; тонски носачи звука; мрачне коморе 

[фотографске]; сталци за сушење [фотографски]; 

уређаји за монтажу; разводне кутије [за струју]; 

справе за мерење; метрономи; фотографска камера; 

слајдови [фотографски]; пројектори слајдова; 

апарати за мерење; динамометри; индикатори нивоа 

воде; пројектни екрани; мерни инструменти; 

рачунарска меморија, уређаји; апарати за пројекцију, 

пројектори; мерне сонде за научне сврхе; сателити за 

научне сврхе; мембране за научне апарате; 

индикатори температуре; видео-траке; филмови; 

кинематографски филм; пећи за лабораторијску 

употребу; рендгенски филмови, осветљени;  

троношци за камере; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; компакт дискови [аудио-

видео]; оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; опрема за обраду 

података; интерфејси за рачунаре; магнетни носиоци 

података; магнетне траке за рачунаре; 

микропроцесори; модеми; оптички носиоци 

података; оптички дискови; процесори [централна 

јединица за обраду података; централна јединица за 

обраду података , процесор; читачи [опрема за 

обраду података]; електронске публикације које се 

могу преузимати; рачунарски програми [софтвери 

који се могу преузимати].   

Кл. 10:  рендгенски апарати за медицинску употребу; 

ортопедски артикли; ортопедски каишеви; 

ортопедски појасеви; електрични термофори 

[јастучићи], за медицинску употребу; електрични 

термофори, јастуци, за медицинску употребу; 

електрични термофори, подлоге, за медицинску 

употребу; ортопедска обућа; кутије за инструменте 

које користе лекари; компресори [хируршки]; 

инкубатори за медицинску употребу; штитници за 

прсте, напрсци, за употребу у медицини; 

електрокардиографи; пипаљке [сонде] за медицинску 

употребу; апарати за тестирање крви; медицински 

апарати и инструменти; апарати за мерење крвног 

притиска; сфигмоманометар; мерач крвног притиска; 

апарати који се користе у медицинским анализама; 

бандажери за колена, ортопедски; стезници за 

колена, ортопедски; физиотерапеутски апарати; 

спирометри [медицински апарати]; мерач пулса; 

стентови; мерачи пулса; биоразградиви имплантати 

за фиксирање костију; монитори телесне масноће; 

монитори телесног састава.  

Кл. 16:  албуми; бележнице, нотеси; слике; штампани 

материјал [вискока штампа]; новине; периодичне 

публикације; жигови [печати]; материјал за обуку 

[изузев апарата]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; књиге; омоти [канцеларијски материјал]; 

корице [канцеларијски материјал]; коверте; 

фотографије [штампане]; штампане публикације; 

приручници; књижице; планови, пројекти; нацрти; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; шаблони, 

матрице за умножавање; магазини [периодични]; 

календари; дописнице за најаву посебних догађаја; 

плакати од папира или картона; етикете од папира 

или картона; натписи од папира или картона; 

музичке честитке, разгледнице; колекционарске 

сличице, за размену,које нису за играње; упијајуће 

фолије од папира или пластике за паковање хране; 

фолије од папира или пластике за одржавање влаге 

за паковање хране; маркери [писаћи прибор]; летци, 

флајери; папирни и картонски материјали за 

паковање (пуњење, облагање); папирно или 

картонско облагање за пакете; ваучери; транспаренти 

[банери] од папира; украсне папирне заставице.  

Кл. 25:  бадемантили; бандана мараме; беретке; 

бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди [женско 

рубље]; визири, штитници од сунца [покривала за 

главу]; водоотпорна одећа; габардени [одећа]; гаће; 

гимнастичке патике; глежњаче; горњи делови обуће; 

готова, конфекцијска одећа; грејачи ногу; гумирана 

одећа за скијање на води; додаци за обућу против 

клизања; дресови [одећа]; ђонови за обућу; јакне 

[одећа]; кабанице [одећа]; камашне, доколенице и 

назувци; капе [за главу]; качкети; кимона; комплети 

[одећа]; конфекцијска постава [делови одеће]; 

кошуље кратких рукава; кравате; крагне [одећа]; 

крампони за фудбалске копачке; кратке панталоне 

бермуде; кратке чарапе; купаће гаће; мајице; 

манжетне; мараме, шалови; мушке боксерице; обућа; 

обућа за плажу; огртачи, капути; одела; одећа; одећа 
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за гимнастику; одећа за купање; одећа за 

мотоциклисте; одећа за плажу; одећа од имитације 

коже; одећа од коже; оквири за шешире; 

оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа]; 

панталоне; папирна одећа; папирни шешири [одећа]; 

папуче; папуче за купатило; пиџаме; рибарски 

прслуци; рукавице без прстију; рукавице за скијање; 

рукавице [одећа]; скијашке чизме; собни огртачи; 

сокне које упијају зној; спортске мајице, дресови; 

спортске трегер мајице; спортске ципеле; сукње; 

сукње-панталоне; траке за главу [одећа]; трегери; 

трикои; униформе; униформе за карате; униформе за 

џудо; фудбалске ципеле, копачке; хеланке 

[панталоне]; цилиндри; ципеле; чарапе које упијају 

зној; чизме за спортове; џемпери; џепне марамице; 

џепови за одећу; шалови; шешири.  

Кл. 26:  брошеви [модни детаљ на одећи]; чункови за 

прављење рибарске мреже; украси за одећу; 

позамантерија; слова за обележавање рубља; траке 

[галантерија]; закрпе за поправку текстилних 

производа који се лепе путем топлоте; значке за 

одећу, које нису од племенитог метала; апликације за 

украшавање текстилних производа које се лепе 

топлотом (галентерија); такмичарски бројеви; значке 

украсни новитети [дугмад]; траке за медаље; 

панталоне за бициклисте; апликације 

[позамантерија] за кључеве или привеске за кључеве; 

привесци, осим за накит, прстенове за кључеве или 

привеске.  

Кл. 28:  вештачки мамци за риболов; игре са 

обручима; лопте за игру; балони за игру; собни 

бицикли за вежбање; играчке; лопте за играње; 

штапови за пецање; игре грађења; машине за 

физичке вежбе; справе за физичко вежбање; справе 

за боди-билдинг; справе за рехабилитацију тела; 

новитети за забаве и плесове; штитници за 

потколенице спортска опрема; справе за вежбање 

[развлачење]; справе за истезање груди [вежбање]; 

дискови за спорт; ролери за собне бицикле за 

вежбање; мреже са дршком за риболов; шаљиви 

предмети за забаву [новитети]; спортске мреже; 

пловци за риболов; тегови; удице за риболов; 

салонске игре; друштвене игре; игре; мамци за лов 

или риболов; прибор за пецање; канапи за пецање; 

калемови за пецање; чуњеви [игре];  конац, најлон за 

пецање; штитници за зглобове [спортска опрема]; 

штитници за колена [спортска опрема]; индикатори 

за загрижај [риболовачки прибор]; сензори за 

загрижај [риболовачки прибор]; плишане играчке; 

[спортска опрема]; стартни блокови за спортове; 

појасеви за дизаче тегова [спортска опрема]; пињата; 

боксерски џакови; праћке [спортска опрема]; карте за 

игру; конфете; мирисни мамци за лов или риболов; 

камуфлажне мреже [спортска опрема]; мушки 

атлетски суспензори [спортска опрема]; макете 

[играчке]; пуњене играчке; макете играчке; фигуре 

играчке; тегови за вежбање; маске [играчке]; игле за 

пумпе за надувавање лопти за игру; пумпе посебно 

прилагођене за лопте за играње.  

Кл. 35:  беби гимнастике; помоћ у пословном 

управљању; обавештења о пословима; рекламирање 

преко плаката; лепљење плаката; услуге агенција за 

увоз и извоз; услуге агенција за пружање пословних 

информација; дистрибуција рекламног материјала; 

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; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге о пословној ефикасности; 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; рекламирање преко 

телевизије;  услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајнихпромоција; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; проналажење 

особља; изнајмљивање огласног простора; промоција 

продаје за друге; пословно управљање хотелима; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе; 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;  

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

фактурисање; писање рекламних текстова; 

прикупљање статистичких података;  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; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; услуге посредовања у трговини;  

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података;  услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/6 

Intellectual Property Gazette  2018/6 

134 ЗИС / RS / IPO 

 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта закупце и 

продавце роба и услуга; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; писање текстова за рекламне 

намене; 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. 41:  академије [образовне]; изнајмљивање 

синематографских апарата; услуге забављача; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; физичко васпитање; изнајмљивање 

сценског декора; снабдевање опремом за рекреацију; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; изнајмљивање аудио снимака;  изнајмљивање 

филмова; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; обука гимнастике; издавање књига;  

продукција радио и телевизијских програма; 

телевизијска забава; услуге спортских објеката; 

услуге модела за уметнике; клупске услуге [забавне 

или образовне]; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; информисање о образовању; 

испити из области образовања; информације из 

области забаве и разоноде; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; услуге клубова 

здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге 

забаве које пружају кампови за одмор; организовање 

спортских такмичења; планирање забава [забава]; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

услуге музеја [презентације, изложбе]; услуге 

студија за снимање; информације о рекреацији; 

издавање спортске опреме, осим возила; издавање 

опреме за стадионе; припрема и вођење семинара;  

услуге спортских кампова; припрема и вођење 

симпозијума; мерење времена на спортским 

догађајима; образовање у интернатима; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање такмичења у лепоти; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; организовање 

балова; организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; он-лајн издавање електронских књига 

и часописа; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; фотографске репортаже; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; услуге репортерског извештавања; 

превођење; писање текстова; организовање модних 

ревија за забавне сврхе; обука [тренирање]; 

изнајмљивање спортских терена;  услуге преводиоца; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; вођење 

часова фитнеса; изнајмљивање опреме за играње; 

услуге образовања које пружају школе; омогућавање 

коришћења он-лајн видео записа, који се не могу 

преузимати;  подучавање; организовање и вођење 

образовних форума уживо; писање сценарија; 

организовање разгледања у пратњи водича; услуге 

обуке које се пружају путем симулатора;  услуге 

стављање на располагање филмова, које се не могу 

преузимати, путем преноса видео записа на захтев; 

услуге стављања на располагање емисија, који се не 

могу преузимати, путем преноса видео записа на 

захтев; садо обука [подучавање о чајној церемонији]; 

подучавање аикида; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере.  

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа;  услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге хотела; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге 

кампова за одмор [смештај]; резервисање 

привременог смештаја; услуге мотела; изнајмљивање 

просторија за састанке; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака].  

Кл. 44:  услуге салона лепоте; услуге медицинских 

клиника; киропрактика; услуге фризерских салона; 

услуге центара за рехабилитацију; болничке услуге; 

здравствена нега; масажа; медицинска помоћ; 

физиотерапија; физикална терапија; услуге неговања 

болесника; фармацеутски савети; пластична 

хирургија; услуге психолога; услуге вештачке 

оплодње; рехабилитација пацијената за болести 

зависности; терапеутске услуге; изнајмљивање 

медицинске опреме; услуге здравствених центара; 

услуге алтернатнивне медицине; говорна терапија; 

услуге саветовања о здрављу; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; услуге центара за опоравак; 

услуге банке људског ткива.  
 

(111) 75098 (181) 08.02.2028. 

(210) Ж- 2018-174 (220) 08.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) BR BEAUTY COSMÉTICOS, COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., Rua Dr. 

Eduardo de Souza Aranha, 387 – 14º andar, Conjunto 

141 – Vila Nova Conceição – Cep 04543-121 , São 

Paulo, SP, BR 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CADIVEU 
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(511) Кл. 3:  производи за негу косе, наиме, 

шампони, шампони за дубинско прање косе, 

шампони против статичког електрицитета, балзами 

за косу, маске за обнављање косе, креме за заштиту 

косе, препарати за исправљање косе, лосиони за 

косу, лакови за косу; препарати за коврџање косе.  
 

(111) 75099 (181) 08.02.2028. 

(210) Ж- 2018-175 (220) 08.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) BR BEAUTY COSMÉTICOS, COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃО Е EXPORTAÇÃO LTDA., Rua Dr. 

Eduardo de Souza Aranha, 387-14° andar, Conjunto 141-

Vila Nova Conceiҫã, Cep 04543-121-São Paulo, SP, BR 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24  

(511) Кл. 3:  производи за негу косе, наиме, 

шампони, шампони за дубинско прање косе, 

шампони против статичког електрицитета, балзами 

за косу, маске за обнављање косе, креме за заштиту 

косе, препарати за исправљање косе, лосиони за 

косу, лакови за косу; препарати за коврџање косе.   
 

(111) 75100 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-182 (220) 09.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG., 

Raitestraße 8, 71272 Renningen, DE 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.01.20; 26.07.04; 26.11.12; 27.05.11; 

29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, љубичаста.  

(511) Кл. 9:  eлектрични каблови; каблови и жице; 

изоловани каблови [електрични]; електрични 

кабловски снопови; електрични кабловски системи; 

мрежни контролери, нарочито за мреже у возилима; 

делови за напајање [батерије]; електричне спој нице; 

делови за електричне спој нице; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање, контролу и дистрибуцију 

електричне енергије; оплате за каблове 

[проводници]; оплате за каблове за електричне 

проводнике; материјал за електричне проводнике 

[жице, каблови]; влакна оптичких каблова; батерије, 

акумулатори; поклопци за батерије и акумулаторе; 

кабловске каналице.   

Кл. 39:  транспортне услуге, превоз; услуге превоза 

робе и терета.  

Кл. 40:  обрађивање и конверзија материјала који се 

користе у развоју и производњи кабловских снопова, 

жичаних система и електричних система; услуге 

израде и производње по наруџбини жичаних 

система, електричних система и кабловских снопова.  

Кл. 42:  пројектовање и развој производа, наиме 

пројектовање и развој жичаних система, електричних 

система и кабловских сноп ова; услуге научног 

истраживања; услуге саветовања у вези са науком; 

услуге научних лабораторија.  
 

(111) 75101 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-183 (220) 09.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon 

Road, Diamond Bar, California, US 

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

(540) 

CARTO PRIME 

(511) Кл. 9:  компјутерски софтвер, наиме 

софтверски модул који се користи у 

електрофизиолошком систему за навигацију и 

аблацију за кардиолошко мапирање.  
 

(111) 75102 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-184 (220) 09.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3, 11000 Београд 

(540) 

ERVEBO 

(511) Кл. 5:  препарати за вакцинацију.  
 

(111) 75103 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-185 (220) 09.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3, 11000 Београд 

(540) 

EBOVIZA 

(511) Кл. 5:  препарати за вакцинацију.  
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(111) 75104 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-186 (220) 09.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

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

11000 Београд 

(540) 

EBVAKSA 

(511) Кл. 5:  препарати за вакцинацију.  
 

(111) 75105 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-247 (220) 20.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

(732) ŠOBOTA DOO Beograd, Ђорђа Огњановића 

37, Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 

ŠOBOTA 

(511) Кл. 3:  козметика, козметички сетови, козметичке 

креме, уља и масти за козметичку употребу, лосиони за 

козметичку употребу, козметичко млеко, балзами (осим 

за медицинске сврхе), тоалетни производи, препарати за 

личну хигијену, препарати за негу коже, препарати за 

косу, препарати за негу косе, шампони (укључујући и 

шампоне за суво прање), препарати за бојење косе, боје 

за косу, лосиони за косу, препарати за стилизовање косе, 

препарати за коврџање косе, лакови и пене за косу, 

козметички препарати за купање, памучни штапићи за 

козметичку употребу, марамице натопљене са 

козметичким лосионима, козметичке маске, сапуни, 

шминка, препарати за шминкање, препарати за уклањање 

шминке, марамице натопљене препаратима за скидање 

шминке, вештачке трепавице, козметички препарати за 

трепавице, козметика за обрве, парфимерија, есенцијална 

уља, колоњска вода, миришљаве воде, тоалетне воде, 

лакови, препарати за уклањање лака, препарати за 

уклањање боје, декоративне налепнице за козметичку 

употребу, препарати за сунчање, препарати колагена за 

козметичке сврхе.   

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези са 

козметичким производима, дистрибуција узорака, 

рекламирање, оглашавање, презентација робе, 

организовање изложби за рекламне потребе, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе, 

услуге набавке за трећа лица, пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба и 

услуга, организовање модних ревија у промотивне сврхе.   

Кл. 41:  образовне академије; настава, обука; 

едукативни семинари; курсеви; подучавање; учење 

на даљину; организовање семинара; организовање и 

вођење радионица; организовање такмичења; 

организовање и вођење конференција; практична 

настава (обука путем демонстрације); професионално 

усмеравање; омогућавање коришћења он-лине видео 

записа, који се не могу преузимати; пружање он¬-лине 

магазина, пружање он-лине публикација, које се не могу 

преузимати.   

Кл. 44:  услуге салона лепоте; фризерске услуге 

(услуге фризерских салона); услуге козметичких 

салона; козметички третмани за косу, лице и тело; 

инплантација косе; нега косе, лица и тела; третмани 

за косу, лице и тело; саветовање и пружање 

информација везано за негу косе, лица и тела; услуге 

шминкања и трајне шминке; саветовање и пружање 

информација у вези са шминком, козметиком и 

третманима за лепоту и негу; услуге маникира и 

педикира, саветовање и пружање информација у вези 

са лепотом и негом путем медија или лично; он-лине 

козметичке консултације; изнајмљивање опреме и 

апарата за коришћење у салонима лепоте, 

фризерским и козметичким салонима.   
 

(111) 75106 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-248 (220) 20.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

14, 11000 Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 08.07.08; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.09; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) сребрна, плава, жута, црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 75107 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-249 (220) 20.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

14, 11000 Београд, RS 

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

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.03.15; 08.07.08; 26.01.16; 26.01.18; 

27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 75108 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-250 (220) 20.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,  11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 01.15.11; 08.05.01; 08.07.08; 26.01.16; 

26.01.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15  

(591) сребрна, наранџаста, плава, жута, бела, црвена, 

браон, црна.  

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 75109 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-251 (220) 20.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

14, 11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,  11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.09.15; 08.07.08; 26.01.16; 26.01.18; 

27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) сребрна, црвена, наранџаста, плава, жута, бела, 

зелена, црна.  

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 75110 (181) 21.02.2028. 

(210) Ж- 2018-255 (220) 21.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

14, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  чипс од кромпира.  
 

(111) 75111 (181) 21.02.2028. 

(210) Ж- 2018-256 (220) 21.02.2018. 

 (151) 12.06.2018. 

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

York 10017, US 

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

11000 Београд 

(540) 

LORBRENA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за третман 

канцера.  
 

(111) 75112 (181) 27.07.2026. 

(210) Ж- 2016-1300 (220) 27.07.2016. 

 (151) 13.06.2018. 

(732) ANTONIO BANDERAS LIMITED  , 4th Floor, 

St Paul's Gate, 22-24 New Street, St Helier, JE1 4TR, 

Jersey    , GB 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг 

4, Београд 

(540) 

 

(531) 24.07.03; 24.07.23; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 9:  фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, ланчићи и узице за наочаре, 

кутије за наочаре, наочаре против заслепљивања, 

спортске наочаре, наочаре за сунце, паметне наочаре, 

наочаре (оптика), тродимензионалне (3Д) наочаре, 

стакла за наочаре и оквири за наочаре; апарати за 
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снимање, пренос или репродуковање звука или 

слике; магнетни носачи података, дискови за 

снимање; компакт дискови, дигитални 

вишенаменски дискови (ДВД) и други дигитални 

медији за снимање; опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти.   

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

крзна; кофери и путне торбе; кишобрани и 

сунцобрани; ручне торбе; путне ручне торбе; торбе 

за купатило; руксаци; штапови за ходање; бичеви, 

сарачка и седларска опрема.   

Кл. 25:  одећа, наиме, обућа, капути; капе, качкети, 

равне капе, плетене капе, федора шешири, капе за 

мушкарце и жене; мараме; чизме за формалне 

прилике, зимске чизме, чизме за планинарење, 

скијашке чизме, après ски чизме, јапанке, чарапе, 

доњи веш за даме, мушкарце и децу; кошуље, мајице 

са крагном (поло мајице); мајице, мајице за слободно 

време и спортске мајице; кратке јакне; јакне, 

кардигани, капути, мантили; панталоне, фармерке; 

прслуци, ветровке; скијашке јакне, кожне јакне, јакне 

од коже, водоотпоме јакне; кожна одећа за 

мотоциклисте, наиме, кожне јакне, кожне панталоне 

и чизме; кратки капути; шалови, мараме за главу; 

каишеви; кравате; крагне; сукње за жене; капе, 

свечане војне капе; рукавице, свечане рукавице, 

плетене рукавице, кожне рукавице и рукавице од 

коже, рукавице за мотоциклисте; рукавице за 

скијање; џемпери, пуловери и плетена одећа са 

дугим рукавима; хеланке (панталоне); женске чарапе, 

женске најлонске чарапе, трико; одећа за скијање, 

наиме, ски одела, скијашке јакне, скијашке 

панталоне, рукавице за скијање, чарапе за скијање, 

шалови и грејачи за врат; мушка одела.  
 

(111) 75113 (181) 25.01.2028. 

(210) Ж- 2018-110 (220) 25.01.2018. 

 (151) 13.06.2018. 

(732) Игор Алваџин, Лазе Нанчића 2/2/11, 

 Нови Сад, RS 

(740) Петар Цветковић, Максима Горког 45, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.11; 26.11.12; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) CMYK palate-C0 M100 Y80 K15.  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, 

тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од 

житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед, 

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

сосови (као зачини); зачини; лед. Обухвата: углавном 

прехрамбене производе спремљене од производа 

који су припремљени за употребу или очување, а 

нарочито: пића од какаоа, кафе, на бази чоколаде; 

житарице припремљене за људску исхрану. Не 

обухвата: со за очување (конзервирање) која није за 

намирнице (кл. 1); медицинске чајеве и дијететске 

супстанце за медицинску употребу (кл. 5); храну за 

бебе (кл. 5); непрерађене житарице (кл. 31); храну за 

животиње (кл. 31).   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.   
 

(111) 75114 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-191 (220) 09.02.2018. 

 (151) 13.06.2018. 

(732) Flora doo Ivanjica, Сађавац б.б.,  

32250 Ивањица, RS 

(740) Душко Лишанин, Савска 19 улаз 2/стан 8, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 29.01.01  

(591) црвена, CMYK 26/100/100/30.  

(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; уља и масти за исхрану.  

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

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

кондиторски производи; сладолед; шећер, мед, меласа; 

25 квасац, прашак за пециво; со; сенф; сосови (као 

додаци); зачини; лед (замрзнута вода).  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 75115 (181) 23.01.2028. 

(210) Ж- 2018-102 (220) 23.01.2018. 

 (151) 13.06.2018. 

(732) Жана Ђурић ПР Радња за производњу кекса 

и трговину Мрвица Ариље, Светог Ахилија 8, 

31230 Ариље, RS 
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(740) Владан Стојиљковић, Македонска 19/7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 08.01.22; 09.01.07; 25.07.25; 

26.04.18; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.14  

(591) браон, црвена, бела, жута.  

(511) Кл. 30:  колачи и посластице; кекс са воћним 

пуњењем и чоколадним преливом.  

Кл. 35:  велепродаја и малопродаја робе са списка 

наведене у класи 30.  
 

(111) 75116 (181) 12.02.2028. 

(210) Ж- 2018-198 (220) 12.02.2018. 

 (151) 14.06.2018. 

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

YOrk 10017, US 

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

11000 Београд 

(540) 

LORVIQUA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 75117 (181) 04.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1910 (220) 04.12.2017. 

 (151) 14.06.2018. 

(732) Antonio Puig, S.A., Plaza Europa, 46-48, 08902 

L'Hospitalet de Llobregat, ES 

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

4, 11000 Београд 

(540) 

GIGOLO 

(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; 

немедицински тоалетни производи; мириси за личну 

употребу; колоњска вода; парфемска вода; тоалетна 

вода; миришљава вода; парфеми; екстракти парфема; 

немедицински препарати за оралну хигијену; 

немедицински препарати за негу тела и чишћење; 

немедицински лосиони за тело, млека и креме; 

дезодоранси за личну употребу; препарати против 

знојења за личну употребу; немедицински сапуни за 

личну употребу; немедицински сапуни у течном, 

чврстом или гел стању за личну употребу; 

немедицински гелови за купање; немедицински 

гелови за туширање; немедицински препарати за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински препарати за негу коже; пилинзи; талк 

пудер, за тоалетну употребу; парфимисани пудери; 

марамице, памучне и од тканине натопљене 

немедицинским козметичким лосионима и марамице 

за парфемисање; немедицинска козметика, 

немедицински тоалетни производи и парфимерија за 

негу и лепоту трепавица, обрва, очију, усана и 

ноктију; немедицински балзами за усне; лакови за 

нокте; скидачи лака за нокте; лепкови за козметичку 

сврху; немедицински козметички препарати за 

мршављење; немедицински препарати за косу и 

третмани; немедицински шампони; препарати за 

шминкање; препарати за скидање шминке; препарати 

за депилацију; немедицински препарати за бријање; 

немедицински препарати пре бријања; немедицински 

препарати после бријања; немедицински козметички 

препарати; немедицински козметички препарати за 

сунчање и самопотамњивање; козметички сетови; 

мириси за домаћинство; тамјан; потпури [мириси]; 

миришљаво дрво; препарати за парфемисање платна; 

ароматични екстракти; немедицински препарати за 

негу животиња; абразиви; кројачки и шустерски 

восак; препарати за чишћење и полирање коже и 

обуће.   
 

(111) 75118 (181) 20.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2011 (220) 20.12.2017. 

 (151) 14.06.2018. 

(732) DOO BOMAX SUBOTICA, Пут Едварда 

Кардеља 13/А, 24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна  

(511) Кл. 11:  апарати и инсталације за осветљење; 

висеће лампе; грла електричних сијалица; 

електрична расвета за празнике; електричне лампе; 

електричне ноћне светиљке; електричне светиљке, 
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живине сијалице; зидна расвета; компактне 

флуоресцентне сијалице (КФС); кугле лампи; зидне 

висеће лампе и кугле за плафоне; лампе; лампе за радне 

столове; лампе рефлектори; ЛЕД диоде, уређаји за 

осветљење; минијатурне сијалице; плафонска светла; 

подне светиљке; расветна тела са диодама које емитују 

светло (ЛЕД); расветне инсталације; расветне 

инсталације са диодама које емитују светло (ЛЕД); 

расветни панели; расипачи, дифузори светла; 

рефлектори; рефлекторске сијалице; светиљке за 

употребу на отвореном; светиљке за читање; светлеће 

цеви за осветљавање; свеће без пламена са диодом која 

емитује светлост (ЛЕД); сигурносна расвета; сијалице, 

сијалице за расвету; сијалице са диодама које емитују 

светло (ЛЕД); сијалице са жарном нити; спот расвета; 

стаклена цев за лампу; стандардне лампе; стакло за 

лампу; стоне лампе; унутрашња плафонска расвета; 

уређаји за расвету; фењери за осветљавање; 

флуоресцентне светиљке; флуоресцентне сијалице; 

флуоресцентне цеви; халогене светиљке; халогене 

сијалице.   
 

(111) 75119 (181) 20.05.2026. 

(210) Ж- 2016-904 (220) 20.05.2016. 

 (151) 14.06.2018. 

(732) CAPRIOLO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, 

PROIZVODNJU, PREVOZ, EXPORT-IMPORT 

DOO BAČKA TOPLA, Едварда Кардеља бб, Бачка 

Топола, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 6:  катанци; кључеви, браве од метала осим 

електричних; опруге; браве.   

Кл. 12:  бицикли; показвачи правца за бицикле; 

ногари за бицикле; блатобрани; ланци за бицикле; 

волани за бицикле; гуме за бицикле; гуме за бицикле; 

зупчаници за бицикле; кочнице за бицикле; 

блатобрани за бицикле; фелне за точкове бицикла; 

наплатци за точкове бицикла; курбле за бицикле; 

мотори за бицикле; главчина точка бицикла; пумпе 

за гуме бицикла; пумпе за гуме бицикла; жбице за 

точкове бицикла; жбице за точкове бицикла; точкови 

за бицикле; седишта за бицикле; звучни 

упозоравајући системи за бицикле; штитници за 

точкове бицикала; доставни трицикли; превозни 

трицикли; ретровизори; трицикл; унутрашње гуме за 

бицикла; унутрашње гуме за бицикла; рамови за 

бицикле; прекривачи седала за бицикле и мотоцикле; 

пнеуматици без унутрашње гуме за бицикле; 

пнеуматици без унутрашње гуме за бицикле; корпе 

прилагођене бициклима;торбе прилагођене за 

седишта бицикла; сигурносна седишта за децу за 

возила; звона за бицикле.   

Кл. 25:  обућа; капе (за главу); чизме, полу-чизме; 

држачи панталона-трегери; кабанице (одећа); 

качкети; каишеви (одећа); џемпери; пуловери; блузе, 

кошуље; кошуље кратких рукава; одећа; шешири; 

одела; готова конфекцијска одећа; кравате; 

панталоне; бициклистичка одећа; рукавице (одећа); 

прслуци; дресови (одећа); спортске мајице, дресови; 

рукавице без прстију; пуњене јакне (одећа); јакне 

(одећа), ципеле; спортске ципеле; чизме за спортове; 

виндјакне; одећа од коже; мајице; рукавице за 

скијање; хеланке (панталоне); спортске трегер 

мајице; рибарски прслуци.   
 

(111) 75120 (181) 29.06.2027. 

(210) Ж- 2017-999 (220) 29.06.2017. 

 (151) 14.06.2018. 

(732) Валентина Катић, Иванковачка 6, Београд, RS 

(740) Владимир С. Огњеновић, Ђорђа Станојевића 

бр. 9а/45, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.19; 27.05.01; 27.05.07  

(511) Кл. 25: обућа; одећа; гаћице за бебе (доњи веш), 

опрема за бебе (одећа), портикле, које нису од папира. 

Кл. 41: академије (образовне), услуге забавних 

паркова, настава, обука, услуге, услуге пружања 

обуке, издавање текстова (осим рекламних текстова), 

услуге обданишта; организовање и вођење 

радионица (обука), организовање и вођење 

образовних форума уживо; издавање часописа. 

Кл. 44: услуге бабица; здравствена нега; медицинска помоћ. 
 

(111) 75121 (181) 26.01.2028. 

(210) Ж- 2018-116 (220) 26.01.2018. 

 (151) 15.06.2018. 

(732) Ивана Трајковић, Благајска 8, 11050 Београд-

Коњарник, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 20:  пуњене животиње; прекривачи, 

јоргани, јастуци за кревете, осим постељине; 

подметачи за пресвлачење беба; подлоге за спавање; 

оградице за бебе; навлаке за одећу (за чување); 

навлаке за одећу (гардеробне); јастуци; јастук; 

заштитна ограда за кревете са оградом, осим 

постељине; вешалица за одећу.  

Кл. 24:  штампане памучне тканине; чаршави 

(текстилни); унутрашње пресвлаке за вреће за 

спавање; ћебад за кревете; текстилни материјал; 

стони подметачи за јело од текстила; сомот; свилене 

тканине; рукавице за купање; пресвлаке за тоалетне 

даске; простирке за кревете; постељина; покривачи 

за душеке; подлоге од тканине за пресвлачење беба; 

памучне тканине; памучне тканине, платно; навлаке 

(за душеке); јастучнице; етикете од текстила; вреће 

за спавање за бебе.  

Кл. 25:  штитници за уши (одећа); шешири; шалови 

мараме; шалови; чарапе које упијају зној; чарапе и 

плетена трикотажа; хеланке (панталоне); хаљине на 

трегере; хаљине; џемпери; чизме; улошци за ципеле; 

сукње-панталоне; сукње; сокне које упијају зној; 

слипови (доњи веш); рукавице (одећа); портикле, 

које нису од папира; пончо, одећа; плетена одећа 

(одећа); пиџаме; папуче за купатило; папуче; опрема 

за бебе (одећа); панталоне; одећа за плажу; одећа за 

купање; одећа; одела; огртачи, капути; обућа за 

плажу; обућа; неглижеи (доњи веш); мушке 

боксерице; мараме, шалови; мајице; купаће гаће; 

мале капе уз главу; кратке панталоне бермуде; 

костими за маскембале; кошуље кратких рукава; 

комплети (одећа); килоте (доњи веш); кимона; капе 

за туширање; капе за купање; капе (за главу); 

камашне, доколенице и назувци; женске чарапе; 

доњи веш за упијање зноја; доњи веш; грудњаци; 

гаћице за бебе (доњи веш); гаће; визири, штитници 

од сунца (покривала за главу); боди (женско рубље); 

блузе, кошуље; бициклистичка одећа; бадемантили.   
 

(111) 75122 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-190 (220) 09.02.2018. 

 (151) 15.06.2018. 

(732) eGroup doo Beograd, Милоша Поцерца 22, 

11000 Београд, RS 

(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 9:  монитори [компјутерска опрема]; 

монитори са екраном од течних кристала [LCD]; 

штампачи за рачуна ре; штампачи у боји; главе 

штампача за инк-џет штампаче; лаптоп рачунари; 

рачунари; таблет рачунари; рачунарски софтвер; 

телефони; звучници; процесори [централна јединица 

за обраду података]; картице радне меморије [RAM]; 

УСБ прикључци; рачунарске тастатуре; USB 

каблови; USB хардвер; web камере; апарати за 

емитовање, снимање, пренос или репродукцију 

звука, података или слике; апарати за обраду 

података; апарати за пројекцију, пројектори; 

бежични телефони; ваге; видео екрани; 

даљинометри; ДВД плејери; дигитални фотоапарати: 

дискови видео игара; дискови за рачунарске игре; 

екрани на додир; звучници за рачунаре; 

компјутерски хардвер; плотери; рачунарски 

оперативни софтвер.   

Кл. 11:  гасни бојлери; електрични бојлери; 

замрзивачи; фрижидери-замрзивачи; замрзивачи 

сандучари; шпорети; електрични шпорети; 

радијатори, [грејни]; радијатори, електрични; пећи, 

рерне, које нису за лабораторијску употребу; пећи на 

дрва; фритезе, електричне; фрижидери; судопере; 

кухињске судопере; кухињски аспиратори; фенови за 

косу; машине за сушење веша; расхладне витрине; 

електричне рерне; плоче за кување; електричне 

плоче за кување; апарати за грејање, електрични; 

апарати за печење; вентилатори за кућну употребу; 

грејачи ваздуха; грејне плоче; електричне лампе; 

електрични апарати за кување кафе; електрични 

роштиљи; пекачи; рингле за кување; славине; клима 

уређаји; микроталасне пећи [уређаји за кување]; 

уређаји за прављење хлеба; уређаји за кување под 

притиском, електрични.  

Кл. 35:  оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оглашавање према категоријама; 

оглашавање путем банера; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; представљање 

роба и услуга путем електронских средстава; 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице; рекламирање на радију; рекламирање на 

рачунарској мрежи; рекламирање и маркетиншке 

услуге преко интернета; рекламирање на интернету 

за потребе других лица; рекламирање пословних 

интернет страница; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко моблиних телефонских мрежа; 

рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламне услуге 

и оглашавање преко телевизије, радија или поште; 

рекламне услуге и пословни савети; рекламне услуге 

које се пружају преко интернета; рекламне услуге у 

популарној и стручној штампи; оглашавање; 

оглашавање и промотивна продаја услуга; дељење 
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рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; пословно управљање; канцеларијски 

послови; вођење послова; услуге компјутеризоване 

продаје на мало преко интернета; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; услуге аукцијске продаје путем 

интернета  
 

(111) 75123 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-240 (220) 19.02.2018. 

 (151) 15.06.2018. 

(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, 

DE19805, US 

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

11000 Београд 

(540) 

VIVOLT 

(511) Кл. 1:  пољопривредни ађуванси.  
 

(111) 75124 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-241 (220) 19.02.2018. 

 (151) 15.06.2018. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue New York, 10022 New 

York, US 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.14; 05.03.15; 06.19.05; 25.01.19; 27.05.07; 

27.05.24  

(511) Кл. 3:  производи за личну хигијену, наиме, 

препарати за чишћење коже и тела; сапун: течни 

сапун за руке; гелови и креме за туширање; 

препарати за прање тела; препарати за негу косе; 

дезодоранси, антиперспиранти и спрејеви за пазух за 

личну употребу; препарати за хидратацију тела и 

коже, лосиони и креме; талк пудер; препарати за 

бријање; козметички препарати за сунчање и 

препарати за заштиту коже од утицаја Сунца; 

марамице натопљене раствором за чишћење.   
 

(111) 75125 (181) 20.02.2028. 

(210) Ж- 2018-244 (220) 20.02.2018. 

 (151) 15.06.2018. 

(732) Слободан Керечки, Мајора Зорана 

Радосављевића 159, Батајница, RS 

(740) Бојана Галић Расулић, Светогорска 4, Београд 

(540) 

DOKUFIKS 

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

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларисјки материјал и канцеларисјки 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.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду од 16.11.2017. до 15.12.2017. године: 

 

Жиг рег. бр. 11482 чији је носилац The 

Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation 

Way, 44316 Akron, Ohio, US, престао је да важи дана 

03.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 14152 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 21.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 14153 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 21.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17454 чији је носилац Gowan 

Company, L.L.C. (Arizona limited liability company), 

370 S Main Street, Yuma, Arizona 85364, US, престао 

је да важи дана 14.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17467 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 14.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 17510 чији је носилац Siemens 

Healthcare Diagnostics Inc., 1717 Deerfield Road, 

Deerfield, IL 60015-0778, US, престао је да важи дана 

14.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22710 чији је носилац 

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА "АЛКАЛОИД" АД-СКОПЈЕ, Бул. 

Александар Македонски 12, 1000 Скопје, MK, 

престао је да важи дана 16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 22727 чији је носилац Hemofarm 

Koncern "Zorka-Pharma", akcionarsko društvo za 

proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Hajduk Veljkova 

bb, 15 000 Šabac, RS, престао је да важи дана 

06.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30504 чији је носилац 

AUTOMOTIVE PRODUCTS, PLC., LEOMINGTON 

SPA, WARWICKSHIRE, ENGLESKA, GB, престао је 

да важи дана 21.11.2017. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 30534 чији је носилац DAIICHI 

SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi 

Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP, престао је да 

важи дана 10.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30564 чији је носилац KRKA 

tovarna zdravil d.d., Novo mesto, 8501 Novo mesto, 

Šmarješka c.6, SI, престао је да важи дана 10.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 30577 чији је носилац "Albus" 

a.d., Novi Sad, Privrednikova 10, RS, престао је да 

важи дана 10.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30578 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Beograd, Batajnički put b.b., YU, 

престао је да важи дана 10.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 30587 чији је носилац IMPERIAL 

TOBACCO LIMITED - LIMITEE, 3810 ST. ANTOINE 

STREET, MONTREAL, QUEBEC, CA, престао је да 

важи дана 10.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 40422 чији је носилац Hemofarm 

Koncern "Zorka Pharma", akcionarsko društvo za 

proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Hajduk Veljkova 

bb, 15000 Šabac, RS, престао је да важи дана 

19.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 41755 чији је носилац DELTA 

DMD d.o.o., Beograd, Žorža Klemansoa 37, RS, 

престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42878 чији је носилац Osotspa 

Co., Ltd., 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi 

Bangkok 10240, TH, престао је да важи дана 

26.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42885 чији је носилац NOVARTIS 

VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC., a Delaware 

corporation, 4560 Horton Street, Emeryville, California 

94608, US, престао је да важи дана 27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42886 чији је носилац BERNARD 

MATTHEWS PLC, GREAT WITCHINGHAM HALL, 

GREAT WITCHINGHAM, NORWICH, NORFOLK 

NR9 5QD, ENGLESKA, GB, престао је да важи дана 

29.11.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 42924 чији је носилац MERCK & 

CO., INC., ONE MERCK DRIVE, P.O. BOX 100, 

WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY, US, 

престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 42957 чији је носилац Amgen Inc. 

(Delaware corporation), One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320-1789, US, престао је 

да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43164 чији је носилац Philip 

Morris Products Inc.,, 9711 Farrar Court, Richmond, VA 

23236, US, престао је да важи дана 10.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43195 чији је носилац 

DEUTSCHE TELECOM AG, FRIEDRICH-EBERT-

ALLEE 140, D-53113 BONN, DE, престао је да важи 

дана 04.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43232 чији је носилац 

Akcionarsko društvo Fabrika maziva FAM, 37000 

Kruševac, Jug Bogdanova 42, RS, престао је да важи 

дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43233 чији је носилац 

Akcionarsko društvo Fabrika maziva FAM, 37000 

Kruševac, Jug Bogdanova 42, RS, престао је да важи 

дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43372 чији је носилац TENNECO 

AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., 500 

North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, US, 

престао је да важи дана 25.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43436 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43437 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43444 чији је носилац 

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

Delaware 19808, US, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43522 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43523 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43525 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43526 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43528 чији је носилац BADEL 

1862, DD, VINA I ALKOHOLNA PIĆA, ZAGREB, 

VLAŠKA 116, HR, престао је да важи дана 

27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43609 чији је носилац CEVHER 

MAKINA SANAYII A.S., KEMALPASA CADDESI 

NO. 40, 35060 PINARBASI, IZMIR, TR, престао је да 

важи дана 20.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43639 чији је носилац 

PRIMALCO LTD., PORKKALANKATU 13, 00180 

HELSINKI, FI i ALTIA PLC, Salmisaarenranta 7, 

00180 Helsinki, FI, престао је да важи дана 

25.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43649 чији је носилац Citigroup 

Global Markets Inc., korporacija organizovana po 

propisima države  New York, 388 Greenwich Street, 

New York, New York 10013, US, престао је да важи 

дана 22.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43714 чији је носилац "VITAL" A.D. 

Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 21460 

Vrbas, RS, престао је да важи дана 22.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43715 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 22.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43716 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 22.11.2017. 

године. 
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Жиг рег. бр. 43797 чији је носилац 

Akcionarsko društvo Fabrika maziva FAM, 37000 

Kruševac, Jug Bogdanova 42, RS, престао је да важи 

дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 43804 чији је носилац 

Akcionarsko društvo Fabrika maziva FAM, 37000 

Kruševac, Jug Bogdanova 42, RS, престао је да важи 

дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 44895 чији је носилац THE PROCTER 

& GAMBLE COMPANY, ONE PROCTER & GAMBLE 

PLAZA, CINCINNATI, OHIO, US; PAPER-PAK EUROPE 

GMBH, BAHNHOFSTRASSE 30, 6300 ZUG, CH i PAPER-

PAK, BAHNHOFSTRASSE 30, 6300 ZUG, CH, престао је 

да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53704 чији је носилац 

PHARMANOVA VELEPRODAJA d.o.o. društvo za 

promet farmaceutskim proizvodima Beograd, Bore 

Stankovića br. 2 - Makiš, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53749 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 20.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53796 чији је носилац SZTR 

"KOZMETIKA PHARMACOMERC", vlasnik Đerić 

Dejan, Momčila Tešića 1/1, Užice, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53867 чији је носилац Privredno 

društvo AGRO APOTEKA d.o.o., Milentija Popovića 

7b, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53887 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53888 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53889 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53890 чији је носилац Stockton 

d.o.o., Trebevićka 29/8, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 08.12.2017. године. 

Жиг рег. бр. 53894 чији је носилац Бранко 

Благојевић, Браће Јерковић 217, Београд, RS, престао 

је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53895 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLЈE", 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS, 

престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53896 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLЈE", 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS, 

престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53900 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLЈE", 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS, 

престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53953 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 53984 чији је носилац Synthesia, 

a.s., 532 17 Pardubice-Semtin; Pardubice č.p. 103 532 

17 Semtin 02, CZ, престао је да важи дана 11.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 54026 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54168 чији је носилац MIMED 

D.O.O., Nemanjina 3/17, 16000 Leskovac, RS, престао 

је да важи дана 15.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54172 чији је носилац Đuro Čepić, 

Vukasovićeva br. 50, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54375 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "Soko Nada Štark" , Beograd, Kumodraška br. 

249, RS, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54490 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54491 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 54492 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54520 чији је носилац Jelisaveta 

Karađorđević, Kosovska 5, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 01.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54661 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 54662 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "Soko Nada Štark" , Beograd, Kumodraška br. 

249, RS, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 55938 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56614 чији је носилац TENNECO 

AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., 500 

North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, US, 

престао је да важи дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56643 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "Soko Nada Štark" , Beograd, Kumodraška br. 

249, RS, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56645 чији је носилац "BIO-TEO 

CENTAR" Preduzeće za konsalting i pružanje usluga, 

društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, 

Kosovska 16/4, RS, престао је да важи дана 

08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56700 чији је носилац KONUS 

KONEX D.O.O., Mestni trg 18, 3210 Slovenske 

Konjice, SI, престао је да важи дана 27.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56707 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56708 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 56709 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56717 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

07.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56719 чији је носилац Marković 

Goran, Čačanski partizanski odred 11/4, 32000 Čačak, 

RS, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56739 чији је носилац NUFARM, 

28, boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, FR, 

престао је да важи дана 22.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56743 чији је носилац Uroš 

Mihailović, Cankareva 9, 11 000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 20.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56745 чији је носилац KellyKate, 

Inc., 12 East 88th Street, New York, New York 10128, 

US, престао је да важи дана 21.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56746 чији је носилац 

YUTRO.com d.o.o., Kraljice Natalije 43, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 22.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56748 чији је носилац 

GRAFOTISAK d.o.o., Blage Zadre 26, 88340 Grude, 

BA, престао је да важи дана 21.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56751 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju promet i usluge FISH CORP.2000 d.o.o., 

Beograd, Vojvode Stepe 15, RS, престао је да важи 

дана 21.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56755 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 20.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56762 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju tekstilne konfekcije i trgovinu 

"CYCLAMIN" d.o.o., Beograd, Mihaila Bogićevića 3, 

RS, престао је да важи дана 17.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56774 чији је носилац 

GRAFOTISAK d.o.o., Blage Zadre 26, 88340 Grude, 

BA, престао је да важи дана 21.11.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 56794 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56798 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 14.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56808 чији је носилац PATENT 

CO, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I 

PROMET DOO MIŠIĆEVO, Vlade Ćetkovića 1A, 

24211 Mišićevo, Subotica, RS, престао је да важи дана 

14.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56843 чији је носилац Fonlider 

D.O.O., Bulevar Despota Stefana 68a, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56845 чији је носилац Fonlider 

D.O.O., Bulevar Despota Stefana 68a, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56846 чији је носилац Fonlider 

D.O.O., Bulevar Despota Stefana 68a, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56852 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG &Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 16.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56860 чији је носилац Kovač 

Gabor, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да 

важи дана 24.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56880 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 01.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56881 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

07.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56882 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

07.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56963 чији је носилац ZIMOVIĆ 

KOJA, PR, vlasnik samostalne zanatske frizerske radnje 

za žene "KOKAN", 11000 Beograd, Mekenzijeva 78, 

RS, престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56967 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

07.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56972 чији је носилац Sunoco 

Overseas, Inc. (Delaware Corporation), 3801 West 

Chester Pike, NW-131, Newtown Square, Pennsylvania 

19073, US, престао је да важи дана 28.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56973 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 05.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56997 чији је носилац SELES 

D.O.O.  , Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 106, , 11070 Нови Београд, RS, престао 

је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 56999 чији је носилац SELES 

D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 106, Београд-

Нови Београд, 11070 Нови Београд, RS, престао је да 

важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57000 чији је носилац Laurent 

Lyothier, 53 Rue Balzac, 73000 Chambery, FR, престао 

је да важи дана 01.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57001 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

24.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57003 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57004 чији је носилац OWEN 

JAMES ALEXANDER, Jevrejska 2, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 29.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57046 чији је носилац Privredno 

društvo UBALEKS PROMET Doo, Beograd, Jurija 

Gagarina 89/lokal 119, RS, престао је да важи дана 

29.11.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 57050 чији је носилац Alticor Inc., 

7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355, US, престао је 

да важи дана 17.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57058 чији је носилац PATENT 

CO, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I 

PROMET DOO MIŠIĆEVO, Vlade Ćetkovića 1A, 

24211 Mišićevo, Subotica, RS, престао је да важи дана 

14.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57063 чији је носилац NOVARTIS 

AG, 4002 Basel, CH, престао је да важи дана 

16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57068 чији је носилац Dragomir 

Antonić, Beograd, Cara Dušana 78, RS, престао је да 

важи дана 16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57072 чији је носилац 

"MEGAFON STUDIO" d.o.o., Beograd, Admirala 

Geprata 10/II, RS, престао је да важи дана 17.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57074 чији је носилац "FOOD 

INDUSTRY" D.O.O. PODGORICA, Put Radomira 

Ivanovića 2, Podgorica, ME, престао је да важи дана 

04.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57075 чији је носилац D.O.O. 

"VINUM", Novi Sad, vinarija Sremski Karlovci, 21000 

Novi Sad, Ilije Ognjanovića 1, RS, престао је да важи 

дана 08.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57093 чији је носилац BELUPO - 

Lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 06.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57094 чији је носилац AGENCIJA 

UNIT GRAPHICS IMRE ŠEBEŠĆEN-SEBESTYEN 

PR, Novi Sad, Mornarska 33, RS, престао је да важи 

дана 17.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57116 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD., Aranđelovac, Južna industriska 

zona, RS, престао је да важи дана 20.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57117 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Arandjelovac, Južna industriska 

zona bb., RS, престао је да важи дана 20.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57118 чији је носилац SELES 

D.O.O., Београд-Нови Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 106, 11070 Нови Београд, RS, престао је 

да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57120 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ", AD, Aranđelovac, Južna industrijska 

zona bb, RS, престао је да важи дана 17.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57121 чији је носилац Euro<26, 

Beogradska 23, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 17.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57127 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Arandjelovac, Južna industriska 

zona bb., RS, престао је да важи дана 22.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57146 чији је носилац DIZAJN 

STUDIO LIFE STAR, Ivan Lukić PR, Njegoševa 56/II, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 06.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57197 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA , Henkelstrasse 67  , 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57198 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 , 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57199 чији је носилац Popović 

Mladen, Beč (1100 Wien), Damfgasse 26/9, AT, 

престао је да важи дана 05.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57200 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG &Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 06.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57238 чији је носилац "T & S 

FINANC" d.o.o. Preduzeće za knjigovodstvene usluge, 

Beograd, Zemun, Bosanske Krajine 17, RS, престао је 

да важи дана 04.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57374 чији је носилац ЈГЛ д.о.о. 

Београд - Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS, 

престао је да важи дана 06.12.2017. године. 
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Жиг рег. бр. 57388 чији је носилац Ilija Dražić, 

Beogradska br. 14, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57389 чији је носилац Ilija Dražić, 

Beogradska br. 14, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57523 чији је носилац TDR d.o.o., 

Obala V. Nazora br. 1 52210 Rovinj, HR, престао је да 

важи дана 04.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57524 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG &Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE, престао је да важи дана 06.12.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57526 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

07.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57611 чији је носилац Dejan 

Adamović, Bulevar despota Stefana 68a, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 24.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57630 чији је носилац Preduzeće 

za konsalting i holding poslove "BEO CAPITAL 

INVEST" d.o.o., Beograd, Zemun, Bosanske Krajine 17, 

RS, престао је да важи дана 04.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57825 чији је носилац STADA 

Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 

DE, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57826 чији је носилац STADA 

Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 

DE, престао је да важи дана 12.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57835 чији је носилац Trident 

Media Group d.o.o., Beograd, Maršala Birjuzova 3-5, 

RS, престао је да важи дана 27.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57847 чији је носилац TIM 

SISTEM, 22313 Vojka, Cara Dušana 205, RS, престао 

је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 57868 чији је носилац TIM 

SISTEM, 22313 Vojka, Cara Dušana 205, RS, престао 

је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 57869 чији је носилац TIM 

SISTEM, 22313 Vojka, Cara Dušana 205, RS, престао 

је да важи дана 13.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58317 чији је носилац 

"KOZMETIK PLUS" DOO, 18000 Niš, Bulevar Cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

15.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58434 чији је носилац Laurent 

Duchene, 41, Fbg d'Ambrail, 88000 Epinal, FR, престао 

је да важи дана 17.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58448 чији је носилац Deko Beton, 

D.O.O., Kisacka 3, 21000 Novi Sad, RS, престао је да 

важи дана 01.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58689 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 

7DS, UK, престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 58900 чији је носилац Bayer 

Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 

40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 16.11.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 63657 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 

7DS, GB, престао је да важи дана 11.12.2017. године. 

 

Жиг рег. бр. 65887 чији је носилац AGRIJA 

R.S.L. d.o.o., Kralja Petra I 48/16, 22000 Sremska 

Mitrovica, RS, престао је да важи дана 24.11.2017. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 66356 чији је носилац Retractable 

Technologies, Inc., 511 Lobo Lane, Little Elm, Texas 

75068, US, престао је да важи дана 15.12.2017. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.05.2018. до 15.06.2018. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17801 

промењена је у UMG Recordings, INC, 2220 Colorado 

Avenue, Santa Monica, California 90404, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 18861 

промењена је у GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(US) IP LLC, Corporation Service Company, 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31874 

промењена је у HEMOFARM  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 

Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31875 

промењена је у HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac , Београдски пут бб, 26300 

Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31878 

промењена је у HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac , Београдски пут бб, 26300 

Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39607 

промењена је у GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(US) IP LLC, Corporation Service Company, 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41566 

промењена је у GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(US) IP LLC, Corporation Service Company, 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41752 

промењена је у GlaxoSmithKline LLC, Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43766 

промењена је у IPR Pharmaceuticals Inc., Road 188, 

Lot 17, San Isidro Industrial Park, Canovanas 00729 , 

PR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44520 

промењена је у British American Tobacco (Brands) 

Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44521 

промењена је у J.K. ANSELL PRIVATE LIMITED, 

Plot No. G-35& 36 MIDC Industrial Area, Waluj, 

Aurangabad 431 136, IN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44923 

промењена је у E.I. du Pont de Nemours and Company, 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, DE 

19805, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44924 

промењена је у E. I. du Pont de Nemours and Company, 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, DE 

19805, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45125 

промењена је у Brown-Forman Distillery, Inc. a 

Delaware Corporation , 2921 Dixie Highway, Shively, 

Kentucky, 40216, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51472 

промењена је у PHIVCO-1 LLC, Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 

19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52545 

промењена је у GlaxoSmithKline LLC, Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52796 

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 54384 

промењена је у HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 

10000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56183 

промењена је у HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 

10000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56184 

промењена је у HANZA MEDIA d.o.o., 10000 Zagreb, 

Koranska 2, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57370 

промењена је у TOREX CO Privredno društvo sa 

ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju 
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trgovinu i usluge, Булевар Војводе Мишића 33/1, 

Београд, Савски венац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58030 

промењена је у Pfizer Health AB, Vetenskapsvӓgen 10, 

191 90, Sollentuna, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58094 

промењена је у E. I. du Pont de Nemours and Company, 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, 

Delaware 19805, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58186 

промењена је у VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 

THE BATTLESHIP BUILDING, 179 HARROW 

ROAD, W26NB LONDON, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58187 

промењена је у VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 

THE BATTLESHIP BUILDING, 179 HARROW 

ROAD, W26NB LONDON, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58192 

промењена је у Lidl Stiftung & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58201 

промењена је у Lidl Stiftung & Co. KG, 

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58202 

промењена је у TIKKURILA OYJ, Kuninkaalantie 1, 

01300 Vantaa, FI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58307 

промењена је у HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 

TEHNOLOGY Co., Ltd, No. 555, Qianmo Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58351 

промењена је у BIOSTAR MICROTECH INT'L 

CORP., 2F., NO. 108-2, MIN CHUAN RD., XINDIAN 

DIST., NEW TAIPEI CITY 231, TAIWAN, TW; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58355 

промењена је у Amgen Inc. (Delaware corporation), 

One Amgen Center Drive , Thousand Oaks, California 

91320-1799, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58406 

промењена је у GEOHELLAS S.A., 8A Pentelis Str., 

Palaio Faliro, P.O. 175 64 Athens, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58818 

промењена је у TIKKURILA OYJ, Kuninkaalantie 1, 

01300 Vantaa, FI; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58819 

промењена је у Amgen Inc.(Delaware corporation), 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 

91320-1799, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59102 

промењена је у Wyeth LLC, 235 East 42nd Street , 

New York, NY 10017, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60235 

промењена је у TIKKURILA OYJ, Kuninkaalantie 1, 

01300 Vantaa, FI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60425 

промењена је у HANZA MEDIA d.o.o., 10000 Zagreb, 

Koranska 2, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60945 

промењена је у KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD., 

2-1-1, UCHISAIWAI-CHO, CHIYODA-KU,TOKYO-

TO, TOKYO, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61202 

промењена је у HANZA MEDIA d.o.o., 10000 Zagreb, 

Koranska 2, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61351 

промењена је у Navitas SAE (UK) Holdings Pty Ltd, 

Level 8, Brookfield Place, 125 St Georges Terrace  , 

Perth WA 6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61351 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61352 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61352 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61353 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61353 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61354 

промењена је у Navitas SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, 

Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth WA 

6000, AU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62346 

промењена је у ViiV Healthcare Company, Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware, 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62532 

промењена је у Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62974 

промењена је у "DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU BENLIAN 

FOODS, NIŠ", Булевар цара Константина 82-86, 

18000 Ниш, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63376 

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 63377 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 

Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN, 

UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63873 

промењена је у BIG BLUE GROUP DOO BEOGRAD 

(STARI GRAD), Коларчева 3, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63874 

промењена је у BIG BLUE GROUP DOO BEOGRAD 

(STARI GRAD), Коларчева 3, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63875 

промењена је у BIG BLUE GROUP DOO BEOGRAD 

(STARI GRAD), Коларчева 3, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63876 

промењена је у BIG BLUE GROUP DOO BEOGRAD 

(STARI GRAD), Коларчева 3, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63942 

промењена је у Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Niška mlekara doo Niš, Никодија Стојановића 28 б, 

18000 Ниш, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64477 

промењена је у Компанија  за производњу меса  

АГРОЖИВ АД ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ , 

Тополовачки пут бб, Житиште, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64802 

промењена је у Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65004 

промењена је у Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65212 

промењена је у Crispin Cider Company LLC, 1010 

Dale Street North, Saint Paul, Minnesota 55117, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65213 

промењена је у Crispin Cider Company LLC, 1010 

Dale Street North, Saint Paul, Minnesota 55117, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65214 

промењена је у Crispin Cider Company LLC, 1010 

Dale Street North, Saint Paul, Minnesota 55117, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66659 

промењена је у Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 

Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68338 

промењена је у KAFETERIJA&LOVE&BRANDS 

DOO, Коче Капетана 32, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68922 

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 69077 

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 69549 

промењена је у Игор Радић, Грочанска 35/4, Београд, 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70145 

промењена је у LA PALOMA Kft., Monostori út 10. 

fszt., Budapest, H-1031, HU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72246 

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 72248 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 
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2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72249 

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 72569 

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 72599 

промењена је у Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK. 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 11787 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 11790 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 27884 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 27886 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 27887 извршен је пренос на Akzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 6824 

BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 27897 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 27917 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 31119 извршен је пренос на Аkzo 

Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-

6824 BM Arnhem, NL; 

 

За жиг бр. 33964 извршен је пренос на 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 

 

За жиг бр. 43766 извршен је пренос на 

АstraZeneca UK Limited, 1 Frencis Crick Avenue, 

Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, UK; 

 

За жиг бр. 49543 извршен је пренос на Brown-

Forman Distillery, Inc. a Delaware corporation, 2921 

Dixie Highway,  Shively, Kentucky, 40216, US; 

 

За жиг бр. 55133 извршен је пренос на 

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO "FAJTER" 

d.o.o., Грге Андријановића бр. 1/6, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 55319 извршен је пренос на 

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO "FAJTER" 

d.o.o., Грге Андријановића бр. 1/6, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 57158 извршен је пренос на 

GRUPPO COIN S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 

Venezia Mestre (VE), IT; 

 

За жиг бр. 57158 извршен је пренос на COIN 

S.R.L., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT; 

 

За жиг бр. 57166 извршен је пренос на COIN 

S.R.L., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT; 

 

За жиг бр. 57166 извршен је пренос на GRUPPO 

COIN S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre 

(VE), IT; 

 

За жиг бр. 57173 извршен је пренос на 

GRUPPO COIN S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 

Venezia Mestre (VE), IT; 

 

За жиг бр. 57173 извршен је пренос на COIN 

S.R.L., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT; 

 

За жиг бр. 57179 извршен је пренос на 

GRUPPO COIN S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 

Venezia Mestre (VE), IT; 

 

За жиг бр. 57179 извршен је пренос на COIN 

S.R.L., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT; 

 

За жиг бр. 61351 извршен је пренос на 

Institutes of Business and Technology (UK) Pty Ltd , 

Level 8, Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth 

WA 6000, AU; 

 

За жиг бр. 61352 извршен је пренос на 

Institutes of Business and Technology (UK) Pty Ltd , 

Level 8, Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth 

WA 6000, AU; 

 

За жиг бр. 61353 извршен је пренос на 

Institutes of Business and Technology (UK) Pty Ltd , 
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Level 8, Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth 

WA 6000, AU; 

 

За жиг бр. 61354 извршен је пренос на 

Institutes of Business and Technology (UK) Pty Ltd , 

Level 8, Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, Perth 

WA 6000, AU; 

 

За жиг бр. 61354 извршен је пренос на Navitas 

SAE Holdings Pty Ltd, Level 8, Brookfield Place, 125 St 

Georges Terrace, Perth WA 6000, AU; 

 

За жиг бр. 61522 извршен је пренос на 

Carlsberg Srbija doo, Пролетерска 17, Челарево, RS; 

 

За жиг бр. 62597 извршен је пренос на 

Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Пролетерска бр. 17, 

Челарево, RS; 

 

За жиг бр. 68465 извршен је пренос на Ram 

Golf Ltd, Suite 14a,Capri Building, 130 Austin Road, 

Kowloon, Hong Kong, HK; 

 

За жиг бр. 69782 извршен је пренос на Немањa 

Стаменковић, Ђуре Даничића 7, Београд, RS and  

Савa Јовановић, Гајева 10, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70179 извршен је пренос на Данило 

Голијанин, Ђуре Јакшића бр.3, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 71812 извршен је пренос на 

PHIACADEMY DOO Beograd, Булевар ослобођења 

137, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72085 извршен је пренос на 

PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, 11000 Београд, RS. 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 71521 уписана је лиценца на 

ALPROM DOO, Грмечка 28, 21410 Футог, RS; 

 

За жиг бр. 72545 уписана је лиценца на BV 

KOMERC DOO, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 72595 уписана је лиценца на 

ALPROM DOO, Грмечка 28, 21410 Футог, RS. 

 

Упис ограничења списка робе и/ или услуга  

 

За жиг рег. број 30721 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 44099 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

За жиг рег. број 72476 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 72583 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 73132 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  18/2018 – 22/2018  (17.05.2018 – 14.06.2018)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1401519 

(151) 14.12.2017 

(540) 

 

(732) PANTECNICA 

S.P.A. 

(511) 07 17 

(111) 1401520 

(151) 08.01.2018 

(540) 

FELIX 

(732) Orkla Foods 

Sverige AB 

(511) 29 30 

(111) 1401527 

(151) 04.01.2018 

(540) 

NANO 

(732) LeMahieu, Colin 

(511) 36 

(111) 1401551 

(151) 14.03.2018 

(540) 

SVOBODA 

(732) AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

"KOSMETICHESKOE 

OBYEDINENIE 

"SVOBODA" 

(511) 03 

(111) 1401560 

(151) 11.10.2017 

(540) 

 

(732) PAM MEDICA 

LTD 

(511) 05 30 

(111) 1401568 

(151) 22.09.2017 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi DIEM-GP DOO 

Gevgelija, 

(511) 29 

(111) 1401578 

(151) 15.11.2017 

(540) 

OPTIBET 

(732) OPTIBET, SIA 

(511) 41 

(111) 1401584 

(151) 05.12.2017 

(540) 

EasyHeat 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 11 

(111) 1401587 

(151) 22.11.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 16 35 38 41 42 

(111) 1401588 

(151) 22.11.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 35 36 42 

(111) 1401628 

(151) 29.12.2017 

(540) 

REOIL 

(732) OMV Refining & 

Marketing GmbH 

(511) 04 37 40 41 42 45 

(111) 1401644 

(151) 23.02.2018 

(540) 

TERASCOPE 

(732) Helmut Fischer 

GmbH Institut für 

Elektronik und 

Messtechnik 

(511) 09 

(111) 1401651 

(151) 13.03.2018 

(540) 

MyoActive 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511) 09 

(111) 1401659 

(151) 08.03.2018 

(540) 

ICOMBI 

(732) RATIONAL AG 

(511) 11 

(111) 1401676 

(151) 23.03.2018 

(540) 

JAMESON 

(732) IRISH 

DISTILLERS LIMITED 

(511) 32 

(111) 1401692 

(151) 29.03.2018 

(540) 

Mastercraft 

(732) Bewital Holding 

GmbH & Co KG 

(511) 05 31 44 

(111) 1401694 

(151) 05.04.2018 

(540) 

GrowSafe 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511) 09 
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(111) 1401697 

(151) 29.03.2018 

(540) 

FIOREVER 

(732) BULGARI S.p.A. 

(511) 14 

(111) 1401708 

(151) 02.12.2013 

(540) 

PORTA DRZWI 

(732) Porta KMI Poland 

Spólka z o.o. S.K.A. 

(511) 06 19 35 40 

(111) 1401714 

(151) 16.03.2018 

(540) 

INTEGRIDE 

(732) Mobility 

International AG 

(511) 39 

(111) 1401743 

(151) 14.03.2018 

(540) 

Atacama 

(732) L&O Hunting 

Group GmbH, 

(511) 13 

(111) 1401744 

(151) 05.03.2018 

(540) 

TEGOLUBE 

(732) Evonik Degussa 

GmbH 

(511) 01 

(111) 1401747 

(151) 17.03.2018 

(540) 

X2City 

(732) Bayerische 

Motoren Werke 

Aktiengesellschaft 

(511) 12 

(111) 1401781 

(151) 07.02.2018 

(540) 

COBAS PRO 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511) 09 10 

(111) 1401782 

(151) 14.02.2018 

(540) 

COBAS PURE 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511) 09 10 

(111) 1401791 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) ANHUI 

HONGSHEN 

COMPRESSOR 

CO.,LTD 

(511) 07 

(111) 1401859 

(151) 16.03.2018 

(540) 

RYGOTRAK 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511) 05 

(111) 1401870 

(151) 29.03.2018 

(540) 

Brodil 

(732) MONTERO GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 05 30 

(111) 1401913 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) BLUE SKIN SAS 

(511) 03 05 44 

(111) 1401923 

(151) 30.10.2017 

(540) 

AdvancedImpact 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 11 

(111) 1401926 

(151) 14.11.2017 

(540) 

 

(732) BOG-FRAN Sp. z 

o.o., Sp. k. 

(511) 20 

(111) 1401936 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING 

JIUZHUO MECHANICAL 

AND ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 16 

(111) 1401956 

(151) 22.12.2017 

(540) 

HOMELOK 

(732) SALTO 

SYSTEMS, S.L. 

(511) 09 

(111) 1401963 

(151) 17.01.2018 

(540) 

GEFCO. Infinite 

Proximity 

(732) GEFCO 

(511) 20 35 37 39 

(111) 1402058 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) SANTIC (QUAN 

ZHOU) SPORTS 

CO.,LTD 

(511) 25 

(111) 1402061 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Guangdong Sanfi 

Ceramics Group Co.,Ltd 

(511) 19 

(111) 1402083 

(151) 11.04.2018 

(540) 

Winterra 

(732) Continental 

Matador Rubber, s.r.o. 

(511) 12 

(111) 1402097 

(151) 31.01.2018 

(540) 

CHAT PERCHE 

(732) ANNICK 

GOUTAL 

(511) 03 

(111) 1402098 

(151) 13.02.2018 

(540) 

BLEKIS 

(732) BISCUITERIE 

MODERNE ZINE 

(511) 30 

(111) 1402099 

(151) 13.02.2018 

(540) 

DWIST 

(732) BISCUITERIE 

MODERNE ZINE 

(511) 30 

(111) 1402101 

(151) 08.02.2018 
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(540) 

NELIX 

(732) EPEX SPOT 

(511) 09 16 35 36 38 39 

40 41 42 

(111) 1402102 

(151) 08.02.2018 

(540) 

BRITIX 

(732) EPEX SPOT 

(511) 09 16 35 36 38 39 

40 41 42 

(111) 1402115 

(151) 12.10.2017 

(540) 

 

(732) PUCCI 

IMMOBILIARE S.R.L. 

(511) 29 30 31 32 33 43 

(111) 1402130 

(151) 19.01.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jiuli 

Industrial Group Co., 

Ltd. 

(511) 09 

(111) 1402143 

(151) 05.02.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING 

JIUZHUO 

MECHANICAL AND 

ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 40 

(111) 1402162 

(151) 30.11.2017 

(540) 

VITRUST 

(732) Nokia Solutions 

and Networks Oy 

(511) 09 37 42 

(111) 1402177 

(151) 08.02.2018 

(540) 

FRENCHIX 

(732) EPEX SPOT 

(511) 09 16 35 36 38 39 

40 41 42 

(111) 1402212 

(151) 01.11.2017 

(540) 

 

(732) Yiwu Chuanhui 

Horologe Factory 

(511) 14 

(111) 1402218 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) TEST-FUCHS 

Holding GmbH 

(511) 09 37 39 40 41 42 

(111) 1402221 

(151) 28.11.2017 

(540) 

QubicaAMF 

Making Bowling 

Amazing 

(732) QUBICA 

HOLDINGS S.R.L. 

(511) 09 20 28 41 42 

(111) 1402222 

(151) 15.11.2017 

(540) 

MEDICAL 

COCKPIT 

(732) Mindbreeze GmbH 

(511) 09 35 41 42 

(111) 1402230 

(151) 12.01.2018 

(540) 

 

(732) LOTTE 

Corporation 

(511) 01 02 03 04 11 17 

20 

(111) 1402248 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) MENGHAI TEA 

FACTORY (General 

Partnership) 

(511) 21 30 32 43 

(111) 1402253 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Mykhailo 

GRYSHULENKO 

(511) 39 

(111) 1402265 

(151) 19.03.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Dongda 

Machinery 

Manufacturing Co., Ltd 

(511) 11 

(111) 1402268 

(151) 29.03.2018 

(540) 

SO FEVER 

ORIFLAME 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511) 03 

(111) 1402286 

(151) 22.05.2017 

(540) 

 

(732) LEKI Lenhart 

GmbH 

(511) 18 20 25 28 

(111) 1402289 

(151) 31.07.2017 

(540) 

 

(732) Bernard Krone 

Holding SE & Co. KG 

Liebherr-Aerospace & 

Transportation SAS 

(511) 07 09 11 12 16 17 

28 37 39 41 

(111) 1402318 

(151) 01.11.2017 

(540) 

 

(732) Beijing YADU 

Science & Technology 

Co., Ltd. 

(511) 11 

(111) 1402334 

(151) 03.10.2017 

(540) 
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(732) Wizz Air Hungary 

Kft. 

(511) 10 16 18 20 24 25 

28 35 36 39 41 43 

(111) 1402339 

(151) 03.10.2017 

(540) 

WIZZAIR 

(732) Wizz Air Hungary 

Kft. 

(511) 10 16 18 20 24 25 

28 35 36 39 41 43 

(111) 1402341 

(151) 08.12.2017 

(540) 

YOUTUBE 

(732) Google LLC 

(511) 09 35 41 42 

(111) 1402447 

(151) 06.02.2018 

(540) 

APPLE 

(732) Apple Inc. 

(511) 16 

(111) 1402468 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) EVELINE 

COSMETICS BRAND 

CONCEPT 

DEVELOPMENT Sp. z 

o.o. 

(511) 03 

(111) 1402487 

(151) 29.03.2018 

(540) 

SENOTHERM 

(732) WEILBURGER 

Coatings GmbH 

(511) 02 

(111) 1402506 

(151) 18.12.2017 

(540) 

RAUCH JUICE 

BAR 

(732) RAUCH 

Fruchtsäfte GmbH 

(511) 29 30 31 32 43 

(111) 1402509 

(151) 01.02.2017 

(540) 

 

(732) Tehno Lux D.O.O. 

(511) 07 08 09 11 21 

(111) 1402520 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) VALSIR S.P.A. 

(511) 06 11 17 19 

(111) 1402536 

(151) 16.01.2017 

(540) 

 

(732) Dai Nippon Insatsu 

Kabushiki Kaisha (also 

trading as Dai Nippon 

Printing Co., Ltd.) 

(511) 01 02 09 16 17 19 

37 41 42 

(111) 1402538 

(151) 15.05.2017 

(540) 

HeatTec 

(732) Triflex GmbH & 

Co. KG 

(511) 01 02 11 17 

(111) 1402542 

(151) 07.09.2017 

(540) 

STEFANO RICCI 

(732) STEFANO RICCI 

S.P.A. 

(511) 25 26 28 35 

(111) 1402549 

(151) 15.12.2017 

(540) 

LITTLE 

SUNSHINE 

(732) RAUCH 

Fruchtsäfte GmbH 

(511) 29 30 31 32 

(111) 1402552 

(151) 09.01.2018 

(540) 

 

(732) Becton, Dickinson 

and Company 

(511) 10 

(111) 1402562 

(151) 12.07.2017 

(540) 

 

(732) MEKRA Lang 

GmbH & Co. KG 

(511) 07 09 12 20 21 37 

40 41 42 

(111) 1402573 

(151) 16.08.2017 

(540) 

Integral EvoxX 

(732) Schrack Seconet 

AG 

(511) 09 37 38 42 

(111) 1402581 

(151) 12.09.2017 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennost'ju «Master 

Brends» 

(511) 29 30 31 35 39 

(111) 1402586 

(151) 03.10.2017 

(540) 

WIZZ 

(732) Wizz Air Hungary Kft. 

(511) 10 16 18 20 24 25 

28 35 36 39 41 43 

(111) 1402592 

(151) 12.12.2017 

(540) 

AdvancedHeat 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 11 

(111) 1402643 

(151) 25.01.2018 

(540) 

CONTIPLAN 

(732) GAMA Healthcare Ltd 

(511) 03 05 

(111) 1402654 

(151) 05.02.2018 

(540) 

 

(732) METELLI 

(511) 12 

(111) 1402687 

(151) 22.12.2017 

(540) 
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(732) RODIN 

VLADYSLAV 

(511) 09 

(111) 1402699 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) CHRISTIAN 

LAURENT Sp. z o.o. 

(511) 03 

(111) 1402706 

(151) 19.04.2018 

(540) 

ICE BREAKER 

(732) Unilever N.V. 

(511) 03 

(111) 1402712 

(151) 22.02.2018 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & 

Co. KG 

(511) 29 30 41 

(111) 1402797 

(151) 12.02.2018 

(540) 

 

(732) PUJIANG SALE 

CRAFT CO.,LTD 

(511) 09 11 

(111) 1402813 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511) 12 

(111) 1402814 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511) 12 

(111) 1402821 

(151) 16.03.2018 

(540) 

VITRAKVI 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511) 05 

(111) 1402826 

(151) 23.03.2018 

(540) 

Forforin 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511) 03 05 

(111) 1402850 

(151) 26.03.2018 

(540) 

EvoTears OMEGA 

(732) URSAPHARM 

Arzneimittel GmbH 

(511) 05 

(111) 1402870 

(151) 02.03.2018 

(540) 

LOUNGE 

(732) JT International SA 

(511) 34 

(111) 1402874 

(151) 10.04.2017 

(540) 

 

(732) ISHIHARA 

SANGYO KAISHA, 

LTD. 

(511) 01 02 05 07 10 19 

21 31 37 40 

(111) 1402883 

(151) 26.08.2017 

(540) 

DKV FLEET 

VIEW 

(732) DKV EURO 

SERVICE GmbH + Co. 

KG 

(511) 09 12 35 36 37 38 

39 41 42 45 

(111) 1402891 

(151) 01.12.2017 

(540) 

PROTEIN FOR 

THE PLANET 

(732) Marlow Foods 

Limited 

(511) 05 16 29 30 43 44 

(111) 1402899 

(151) 15.01.2018 

(540) 

 

(732) Automobili 

Lamborghini S.p.A. 

(511) 09 12 14 16 18 25 

27 28 

(111) 1402913 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) Pharming 

Intellectual Property B.V. 

(511) 05 

(111) 1402915 

(151) 12.02.2018 

(540) 

 

(732) Guangzhou 

Banggood Network 

Technology Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1402955 

(151) 28.03.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Jia 

Chuang International 

Trade Co., Ltd. 

(511) 32 

(111) 1402960 

(151) 29.03.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Jia 

Chuang International 

Trade Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1402963 

(151) 29.03.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Jia 

Chuang International 

Trade Co., Ltd. 

(511) 36 

(111) 1402989 

(151) 06.02.2018 

(540) 

PIERRE 

FERRAND 10 

GENERATIONS 

(732) COGNAC 

FERRAND 

(511) 33 

(111) 1403034 

(151) 25.01.2018 

(540) 
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(732) SHENZHEN 

MARK TRADING CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1403044 

(151) 09.03.2018 

(540) 

h-tron 

(732) AUDI AG 

(511) 07 09 12 

(111) 1403051 

(151) 01.03.2018 

(540) 

DERATIN 

(732) LABORATORIOS 

NORMON, S.A. 

(511) 05 

(111) 1403053 

(151) 20.02.2018 

(540) 

SELF-POWERED 

(732) CHANEL 

(511) 16 35 41 

(111) 1403054 

(151) 20.02.2018 

(540) 

A WOMAN IN 

CHANEL 

(732) CHANEL 

(511) 16 35 41 

(111) 1403055 

(151) 20.02.2018 

(540) 

SINGULAR 

MAGNETISM 

(732) CHANEL 

(511) 16 35 41 

(111) 1403059 

(151) 05.06.2017 

(540) 

 

(732) GUESTRAVELER 

(511) 09 38 45 

(111) 1403122 

(151) 24.04.2018 

(540) 

PALOMA'S 

GROOVE 

(732) Anne Paloma 

RUIZ-PICASSO 

(511) 14 16 

(111) 1403151 

(151) 15.12.2017 

(540) 

GREEN KEEPER 

(732) RAUCH 

Fruchtsäfte GmbH 

(511) 29 30 31 32 

(111) 1403160 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) JSC "Telavi Wine 

Cellar" 

(511) 33 

(111) 1403178 

(151) 09.04.2018 

(540) 

 

(732) London Dollar Ltd 

(511) 34 

(111) 1403208 

(151) 25.09.2017 

(540) 

 

(732) International 

Research Network Ltd. 

(511) 35 41 42 44 

(111) 1403236 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) ENOLOGICA 

VASON S.P.A. 

(511) 01 

(111) 1403251 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) CERAFEL 

(511) 29 31 

(111) 1403281 

(151) 23.10.2017 

(540) 

 

(732) GR SARANTIS 

ANONYMI 

VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON 

ENDYMATON 

OIKIAKON & 

FARMAKEFTIKON 

EIDON 

(511) 03 

(111) 1403329 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

CHANGSHENG 

CONSTRUCTION 

MACHINERY CO.,LTD 

(511) 07 

(111) 1403337 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Gree Electric 

Appliances, Inc. of 

Zhuhai 

(511) 09 

(111) 1403360 

(151) 29.12.2017 

(540) 

VEOCEL 

(732) Lenzing 

Aktiengesellschaft 

(511) 03 05 09 10 16 17 

20 21 22 23 24 25 27 

(111) 1403364 

(151) 29.12.2017 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511) 29 30 

(111) 1403368 

(151) 09.01.2018 

(540) 

Ginocide 

(732) Ingo 

Forstenlechner 

(511) 33 

(111) 1403373 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) Qingdao 

Grandstone Tyre 

Corporation Limited 

(511) 12 

(111) 1403392 

(151) 11.01.2018 
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(540) 

 

(732) PM-International 

AG 

(511) 03 

(111) 1403405 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) VALENTINO 

S.P.A. 

(511) 18 25 35 

(111) 1403412 

(151) 18.01.2018 

(540) 

 

(732) JINAN GOLD 

PHOENIX BRAKE 

SYSTEMS CO., LTD 

(511) 12 

(111) 1403428 

(151) 18.12.2017 

(540) 

 

(732) BURCU GIDA 

KONSERVECİLİK VE 

SALÇA SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 29 30 

(111) 1403436 

(151) 19.01.2018 

(540) 

 

(732) JINAN GOLD 

PHOENIX BRAKE 

SYSTEMS CO., LTD 

(511) 12 

(111) 1403444 

(151) 17.01.2018 

(540) 

 

(732) ASCENDIS 

CONSULTING S.R.L. 

(511) 35 41 42 

(111) 1403451 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Beijing 

Daoxiangcun Foodstuff 

Co., Ltd. 

(511) 29 

(111) 1403460 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Qingdao 

Accugauge Instrument 

Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1403473 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Guangdong Sanfi 

Ceramics Group Co.,Ltd 

(511) 19 

(111) 1403474 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Guangdong Sanfi 

Ceramics Group Co., Ltd 

(511) 19 

(111) 1403552 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) Foundation for 

Environmental Education 

(511) 09 16 35 36 39 41 

42 43 

(111) 1403589 

(151) 05.02.2018 

(540) 

IMUNOSAL 

(732) PHARMOVAL 

d.o.o. za trgovinu i 

usluge 

(511) 05 29 30 

(111) 1403628 

(151) 15.01.2018 

(540) 

EUREDES 

(732) Dr. Julia Kusznier 

(511) 35 36 37 39 40 42 

(111) 1403638 

(151) 13.03.2018 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511) 28 30 

(111) 1403650 

(151) 06.03.2018 

(540) 

DEHYPAR 

(732) Emery 

Oleochemicals GmbH 

(511) 01 

(111) 1403659 

(151) 13.03.2018 

(540) 

Intelliedge 

(732) Fujitsu Technology 

Solutions Intellectual 

Property GmbH 

(511) 09 38 42 

(111) 1403663 

(151) 19.03.2018 

(540) 

SGUARDI 

(732) Sguardisegreti 

S.r.l. 

(511) 25 

(111) 1403671 

(151) 13.03.2018 

(540) 

ALMACERAMICA 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"PROFI" 

(511) 19 

(111) 1403674 

(151) 27.03.2018 

(540) 

OmyaFeed 

(732) Omya AG 

(511) 01 05 31 

(111) 1403713 

(151) 09.04.2018 

(540) 

AMPONEA 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 
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(111) 1403729 

(151) 12.03.2018 

(540) 

FIT THERAPY 

(732) D.FENSTEC 

S.R.L. 

(511) 05 10 

(111) 1403742 

(151) 23.03.2018 

(540) 

RADIKAL DARTS 

(732) SAJ GmbH 

(511) 09 14 25 28 41 

(111) 1403745 

(151) 04.04.2018 

(540) 

BCS SowDition 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511) 09 42 

(111) 1403763 

(151) 16.04.2018 

(540) 

ZURLYGA 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1403786 

(151) 06.02.2018 

(540) 

UPERGY 

(732) VDI GROUP 

(511) 09 11 35 37 

(111) 1403789 

(151) 22.02.2018 

(540) 

CORIS 

(732) APRIL 

INTERNATIONAL 

E.M.E.A 

(511) 36 39 44 45 

(111) 1403830 

(151) 29.12.2017 

(540) 

 

(732) ÖZER 

KONVEYÖR BAND 

TURİZM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 07 

(111) 1403854 

(151) 19.04.2018 

(540) 

FIBRETEX 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1403865 

(151) 06.06.2017 

(540) 

ROLLON 

(732) Rollon GmbH 

(511) 06 07 08 

(111) 1403873 

(151) 20.10.2017 

(540) 

NAGWA 

(732) Nagwa Limited 

(511) 09 38 41 

(111) 1403892 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) MENGHAI TEA 

FACTORY (General 

Partnership) 

(511) 30 32 43 

(111) 1403905 

(151) 01.02.2018 

(540) 

INFINITYQS 

(732) InfinityQS 

International, Inc. 

(511) 09 42 

(111) 1327241 

(151) 10.06.2016 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 29 

(111) 1328692 

(151) 09.08.2016 

(540) 

 

(732) Pryvatne 

pidpryemstvo "Plai" 

(511) 35 39 

(111) 1348841 

(151) 03.08.2016 

(540) 

 

(732) MAVIC s.a.r.l. 

(511) 03 06 09 14 16 18 

21 24 25 26 28 35 38 41 

42 

(111) 1371174 

(151) 15.08.2017 

(540) 

STEMLENTA 

(732) Bluebird Bio (UK) Ltd 

(511) 05 

(111) 1403963 

(151) 12.01.2018 

(540) 

 

(732) LOTTE 

Corporation 

(511) 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

(111) 1403966 

(151) 11.12.2017 

(540) 

TEST-FUCHS 

(732) TEST-FUCHS 

Holding GmbH 

(511) 09 37 39 40 41 42 

(111) 1403972 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) TEST-FUCHS 

Holding GmbH 

(511) 09 37 39 40 41 42 

(111) 1403989 

(151) 22.02.2018 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1403991 

(151) 19.03.2018 

(540) 

ZYNQUISTA 

(732) SANOFI 

(511) 05 

(111) 1404001 

(151) 10.02.2017 

(540) 

 

(732) Wulf Gaertner 

Autoparts AG 

(511) 01 04 06 07 09 11 

12 17 37 39 42 
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(111) 1404006 

(151) 10.05.2017 

(540) 

tzmo group 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych, Spółka 

Akcyjna 

(511) 03 05 10 16 24 25 

(111) 1404010 

(151) 07.08.2017 

(540) 

ZGS 

(732) Zumtobel Group 

AG 

(511) 09 11 36 37 42 

(111) 1404011 

(151) 31.08.2017 

(540) 

 

(732) Zumtobel Group 

AG 

(511) 09 11 42 

(111) 1404015 

(151) 12.10.2017 

(540) 

TED BAKER 

(732) No Ordinary 

Designer Label Limited 

t/a Ted Baker 

(511) 03 04 08 09 11 14 

16 18 19 20 21 24 25 26 

27 28 35 41 43 44 

(111) 1404043 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) Marlow Foods 

Limited 

(511) 05 16 29 30 43 44 

(111) 1404048 

(151) 06.12.2017 

(540) 

SILVERCREST 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 07 08 09 10 11 12 

16 21 25 26 28 

(111) 1404067 

(151) 06.04.2018 

(540) 

FILANTO 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1404071 

(151) 07.08.2017 

(540) 

 

(732) Zumtobel Group 

AG 

(511) 09 11 36 37 42 

(111) 1404073 

(151) 04.09.2017 

(540) 

 

(732) EMMEBI ITALIA 

S.R.L. 

(511) 03 

(111) 1404078 

(151) 10.11.2017 

(540) 

 

(732) MAVIC S.à r.l. 

(511) 03 06 09 14 16 18 

21 24 25 26 28 35 38 41 

42 

(111) 1404091 

(151) 29.11.2017 

(540) 

 

(732) XANITALIA 

S.R.L. 

(511) 03 

(111) 1404096 

(151) 01.12.2017 

(540) 

QUORN. 

PROTEIN FOR 

THE PLANET 

(732) Marlow Foods 

Limited 

(511) 05 16 29 30 43 44 

(111) 1404109 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) "AC FOOD" d.o.o. 

(511) 30 35 

(111) 1404119 

(151) 09.04.2018 

(540) 

IPTIMYZE 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1404120 

(151) 09.04.2018 

(540) 

KAPLYENT 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1404135 

(151) 22.02.2018 

(540) 

 

(732) APRIL 

INTERNATIONAL 

E.M.E.A. 

(511) 35 36 

(111) 1404136 

(151) 12.02.2018 

(540) 

 

(732) S.C. Johnson & 

Son, Inc. 

(511) 03 04 05 

(111) 1404143 

(151) 15.02.2018 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511) 35 38 41 

(111) 1404152 

(151) 21.11.2016 

(540) 

HENSOLDT 

(732) Airbus DS 

Optronics GmbH 

(511) 09 12 13 37 38 41 

42 

(111) 1404161 

(151) 05.12.2017 

(540) 

UniversalHeat 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 11 
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(111) 1404210 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) Foundation for 

Environmental Education 

(511) 09 16 35 36 41 42 

(111) 1404218 

(151) 19.01.2018 

(540) 

 

(732) SOPHARMA AD 

(511) 05 

(111) 1404223 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"BELSOTRA" 

(511) 36 37 39 

(111) 1404230 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) GEONEXT - 

PRODUTOS 

ELÉCTRICOS, S.A. 

(511) 07 09 11 

(111) 1404304 

(151) 27.04.2018 

(540) 

LENDA VELLA 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511) 33 

(111) 1404311 

(151) 29.06.2017 

(540) 

 

(732) EUROLEAGUE 

PROPERTIES SA 

(511) 09 14 16 18 24 25 

28 32 35 41 

(111) 1404323 

(151) 22.03.2018 

(540) 

PREP & MATTE 

(732) LANCOME 

PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 

(511) 03 

(111) 1404406 

(151) 12.12.2017 

(540) 

GORE-TEX 

INFINIUM 

(732) W. L. Gore & 

Associates, Inc. 

(511) 09 22 24 25 

(111) 1404426 

(151) 08.12.2017 

(540) 

 

(732) BEIJING 

HOLILAND 

ENTERPRISE 

INVESTMENT 

MANAGEMENT CO., 

LTD 

(511) 30 

(111) 1404437 

(151) 13.12.2017 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

GRUPA d.d. 

(511) 35 36 43 

(111) 1404438 

(151) 13.12.2017 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

GRUPA d.d. 

(511) 35 36 43 

(111) 1404456 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) Ningbo Mobiwire 

Mobiles (Ningbo) Co., 

Ltd. 

(511) 09 

(111) 1404459 

(151) 07.03.2018 

(540) 

LES MILLS 

(732) LES MILLS 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511) 28 

(111) 1404498 

(151) 14.03.2018 

(540) 

 

(732) HYUNDAI 

MOTOR COMPANY 

(511) 35 37 

(111) 1404509 

(151) 20.09.2017 

(540) 

 

(732) Blagotvoritelny 

fond "Shkoly mira" 

(511) 06 16 18 25 35 36 

41 

(111) 1404542 

(151) 12.09.2016 

(540) 

 

(732) FX Group B.V. 

(511) 07 11 35 

(111) 1404547 

(151) 02.10.2017 

(540) 

SEINZ 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 05 08 09 16 21 

25 35 36 38 41 44 

(111) 1404550 

(151) 01.06.2017 

(540) 

EPIROC 

(732) Epiroc Aktiebolag 

(511) 04 06 07 08 09 11 

12 16 17 19 35 36 37 41 

42 45 

(111) 1404552 

(151) 26.07.2017 

(540) 
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(732) AKCIJU 

SABIEDRĪBA 

"OLAINFARM", AS 

(511) 05 

(111) 1404569 

(151) 04.01.2018 

(540) 

 

(732) BIOIBERICA, 

S.A.U. 

(511) 01 

(111) 1404580 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) Shandong Hi-speed 

Group Co., Ltd 

(511) 19 36 39 

(111) 1404588 

(151) 30.11.2017 

(540) 

Broncholytin 

Ambro 

(732) "SOPHARMA 

AD" 

(511) 05 

(111) 1404589 

(151) 02.01.2018 

(540) 

 

(732) RADE KONCAR - 

TEP DOOEL Skopje 

(511) 09 35 37 

(111) 1404592 

(151) 09.01.2018 

(540) 

 

(732) Public Joint Stock 

Company «GAZ» 

(511) 16 28 35 

(111) 1404609 

(151) 27.02.2018 

(540) 

SFD 

(732) SFD SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511) 05 25 

(111) 1404627 

(151) 01.03.2018 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 16 35 41 

(111) 1404644 

(151) 15.03.2018 

(540) 

UNITRON 

(732) Sonova AG 

(511) 09 10 

(111) 1404652 

(151) 30.06.2017 

(540) 

 

(732) Pirelli Tyre S.p.A. 

(511) 09 12 17 37 38 39 

41 42 

(111) 1404654 

(151) 18.09.2017 

(540) 

TODAY AT 

APPLE 

(732) Apple Inc. 

(511) 42 

(111) 1404683 

(151) 25.12.2017 

(540) 

 

(732) APRON 

TEKNOLOJİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 09 11 42 

(111) 1404697 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

HENGFENG RUBBER 

& PLASTIC CO., LTD. 

(511) 12 

(111) 1404735 

(151) 12.02.2018 

(540) 

 

(732) WEIFANG XINSHUN 

CASTING CO., LTD. 

(511) 06 

(111) 1404775 

(151) 21.02.2018 

(540) 

FUSION MESO 

(732) EKSEPTION 

LIMITED 

(511) 03 10 44 

(111) 1404789 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511) 12 16 

(111) 1404811 

(151) 12.03.2018 

(540) 

INAQUA 

(732) RAVAGO S.A. 

(511) 01 06 09 11 17 19 

40 

(111) 1404847 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) EKSEPTION 

LIMITED 

(511) 03 44 

(111) 1404866 

(151) 19.04.2018 

(540) 

FUTURO 

(732) Brütsch/Rüegger 

Werkzeuge AG 

(511) 18 

(111) 1404876 

(151) 26.02.2018 

(540) 

 

(732) Garnet 

International Resources 

Pty Ltd 

(511) 03 

(111) 1404878 

(151) 20.11.2017 

(540) 

afp 

(732) SHANGHAI ALL 

FOR PAWS CO., LTD. 

(511) 03 18 21 31 
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(111) 1404879 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) Dongxia Datong 

(Beijing) Management 

and Consulting Co., Ltd. 

(511) 09 12 39 

(111) 1404909 

(151) 23.12.2017 

(540) 

FINANCIER 

(732) FP 

ENTERPRISES, LLC 

(511) 30 

(111) 1404925 

(151) 25.10.2017 

(540) 

 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 31 

(111) 1404942 

(151) 02.02.2018 

(540) 

 

(732) Essity Hygiene and 

Health Aktiebolag 

(511) 03 16 

(111) 1404962 

(151) 01.03.2018 

(540) 

 

(732) APPLE INC. 

(511) 28 

(111) 1404989 

(151) 01.05.2018 

(540) 

Age Beautiful 

(732) Zotos International, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1404992 

(151) 02.05.2018 

(540) 

TALFANZA 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1404997 

(151) 24.04.2018 

(540) 

REPUBLICA 

(732) STOCK PLZEN – 

BOŽKOV s.r.o. 

(511) 33 

(111) 1405003 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) BEAUTYGUN, 

S.L. 

(511) 03 10 

(111) 1405010 

(151) 05.02.2018 

(540) 

GALOTAM 

(732) LABORATORIOS 

NORMON, S.A. 

(511) 05 

(111) 1405034 

(151) 28.02.2018 

(540) 

 

(732) Takeda GmbH 

(511) 09 38 44 

(111) 1405036 

(151) 06.04.2018 

(540) 

TIGULA 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1079830 

(151) 22.03.2011 

(540) 

 

(732) Marburger 

Tapetenfabrik, J.B. 

Schaefer GmbH & Co. 

KG 

(511) 01 02 09 16 17 19 

24 27 35 

(111) 1361076 

(151) 20.04.2017 

(540) 

STOCKER 

(732) STOCKER GMBH 

SRL 

(511) 07 08 09 11 17 19 

21 22 

(111) 1363794 

(151) 19.06.2017 

(540) 

CAYU 

(732) Adam Opel GmbH 

(511) 35 38 39 

(111) 1372358 

(151) 03.07.2017 

(540) 

 

(732) Clatronic 

International GmbH 

(511) 08 09 10 11 21 26 

(111) 1396304 

(151) 30.11.2017 

(540) 

 

(732) Riello S.p.A. 

(511) 09 11 37 

(111) 1405138 

(151) 24.07.2017 

(540) 

SLOVARM 

(732) SLOVARM, a. s. 

(511) 06 07 11 17 20 

(111) 1405174 

(151) 07.02.2018 

(540) 

 

(732) MoneyGram 

Payment Systems, Inc. 

(511) 36 

(111) 1405193 

(151) 23.03.2018 

(540) 

DURAFORCE 

(732) WIRTGEN GMBH 

(511) 07 

(111) 1405203 

(151) 15.01.2018 

(540) 

 

(732) Panasonic 

Marketing Europe GmbH 

(511) 07 11 21 

(111) 1405218 

(151) 02.01.2018 
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(540) 

 

(732) FIDIFARM d.o.o. 

(511) 03 05 

(111) 1405224 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) MORRETTI 

MARELLA 

(511) 12 

(111) 1405228 

(151) 27.02.2018 

(540) 

 

(732) Meridyen Gıda 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(511) 30 

(111) 1405243 

(151) 28.02.2018 

(540) 

TUXXALIB 

(732) STADA 

Arzneimittel AG 

(511) 05 10 44 

(111) 1405246 

(151) 08.03.2018 

(540) 

VDT 

(732) Akebia 

Therapeutics, Inc. 

(511) 05 

(111) 1405267 

(151) 09.05.2018 

(540) 

HyperGear 

(732) ContiTech 

Schlauch GmbH 

(511) 17 

(111) 1405274 

(151) 24.07.2017 

(540) 

 

(732) SLOVARM, a. s. 

(511) 06 07 11 17 20 

(111) 1405294 

(151) 05.03.2018 

(540) 

LE VOLUME 

REVOLUTION 

(732) CHANEL 

(511) 03 

(111) 1405324 

(151) 05.03.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1405325 

(151) 05.05.2017 

(540) 

 

(732) SERGIO 

BONELLI EDITORE 

S.P.A. 

(511) 16 25 28 35 41 

(111) 1405358 

(151) 17.08.2017 

(540) 

 

(732) Toll4Europe GmbH 

(511) 09 12 35 36 37 38 

39 41 42 43 45 

(111) 1405360 

(151) 08.09.2017 

(540) 

 

(732) AGUGIARO & 

FIGNA MOLINI S.p.A. 

(511) 30 31 35 

(111) 1405361 

(151) 21.09.2017 

(540) 

Major Dry 

(732) Wassermann 

Projekt und Controlling 

GmbH 

(511) 04 06 09 11 19 35 

37 39 40 44 

(111) 1405362 

(151) 28.08.2017 

(540) 

Mivolis 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 05 10 29 30 32 35 

(111) 1405374 

(151) 16.11.2017 

(540) 

 

(732) Beautech S.r.l. 

(511) 03 08 44 

(111) 1405395 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) ZENTAX 

LIMITED 

(511) 10 

(111) 1405425 

(151) 28.02.2018 

(540) 

 

(732) Takeda GmbH 

(511) 09 38 44 

(111) 1405429 

(151) 03.04.2018 

(540) 

GALLUP 

(732) G.I.A. 

Management GmbH 

(511) 09 16 35 41 42 

(111) 1405445 

(151) 29.01.2018 

(540) 

 

(732) SC VALROM 

INDUSTRIE SRL 

(511) 11 

(111) 1405467 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) Hanergy Holding 

Group Ltd. 

(511) 09 19 

(111) 1405471 

(151) 07.12.2017 

(540) 
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(732) "DIVINE 

SPIRITS" LTD 

(511) 32 

(111) 1405478 

(151) 01.02.2018 

(540) 

 

(732) GGE družba za 

izvajanje energetskih 

storitev, d.o.o. 

(511) 04 07 11 36 37 39 

40 42 

(111) 1405483 

(151) 07.03.2018 

(540) 

MARGO 

(732) Kamen Asenov 

Kamenov 

(511) 34 

(111) 1405499 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) Foundation for 

Environmental Education 

(511) 09 16 35 36 41 42 

(111) 1405520 

(151) 05.12.2017 

(540) 

UniversalImpact 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 08 11 

(111) 1405522 

(151) 05.01.2018 

(540) 

IMPERIAL 

(732) Imperial 

Consulting Sp. z o.o. 

(511) 09 11 21 

(111) 1405534 

(151) 26.12.2017 

(540) 

 

(732) TAYFUN EKMEN 

(511) 25 35 

(111) 1405535 

(151) 15.11.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 10 38 42 

(111) 1405544 

(151) 08.01.2018 

(540) 

 

(732) FRIULSIDER 

S.P.A. 

(511) 01 06 19 20 

(111) 1405555 

(151) 15.01.2018 

(540) 

 

(732) TRUST MONTI 

FONTI 

(511) 22 25 

(111) 1405564 

(151) 21.03.2018 

(540) 

 

(732) RE/MAX, LLC 

(511) 36 

(111) 1405580 

(151) 29.01.2018 

(540) 

SYNECO 

(732) SYNECO S.P.A. 

(511) 01 04 

(111) 1405630 

(151) 23.03.2018 

(540) 

SECRET 

COLLECTION BY 

HARRY 

WINSTON 

(732) Harry Winston Inc. 

(511) 14 

(111) 1405633 

(151) 09.10.2017 

(540) 

FLORICO 

(732) LEDVANCE GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1405639 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) VTB Bank (public 

joint-stock company) 

(511) 36 

(111) 1405643 

(151) 06.04.2018 

(540) 

TIBERA 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1405653 

(151) 07.11.2017 

(540) 

 

(732) CANALLİ 

TÜTÜN ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 33 34 35 

(111) 1405669 

(151) 23.11.2017 

(540) 

 

(732) Asseco Poland 

S.A. 

(511) 09 35 36 37 38 41 42 

(111) 1405672 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Monacor 

International GmbH & 

Co. KG 

(511) 09 11 15 

(111) 1405683 

(151) 05.12.2017 

(540) 

PLEAT 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511) 29 30 31 32 33 35 43 

(111) 1405717 

(151) 15.02.2018 

(540) 

 

(732) RELLA GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 29 30 

(111) 1405719 

(151) 29.01.2018 

(540) 

 

(732) SYNECO S.P.A. 

(511) 01 04 

(111) 1405743 

(151) 22.02.2018 

(540) 
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(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511) 09 11 42 

(111) 1405751 

(151) 06.04.2018 

(540) 

TIGULI 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1405753 

(151) 27.02.2018 

(540) 

OLYMPUS 

(732) OLYMPUS 

CORPORATION 

(511) 09 35 37 41 42 44 

(111) 1405780 

(151) 09.02.2018 

(540) 

SWATCH PAY 

(732) SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(511) 09 14 35 36 

(111) 1405784 

(151) 22.02.2018 

(540) 

AZOTER 

(732) AZOTER Trading 

s. r. o. 

(511) 01 05 35 

(111) 1405816 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) ZER 

ZEYTINCILIK TARIM 

URUNLERI GIDA 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 30 

(111) 1405821 

(151) 23.02.2018 

(540) 

URSAPHARM 

(732) URSAPHARM 

Arzneimittel GmbH 

(511) 05 10 16 35 

(111) 1405879 

(151) 25.10.2017 

(540) 

 

(732) BEIJING QIHOO 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED 

(511) 09 42 

(111) 1405887 

(151) 23.11.2017 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 09 10 18 25 26 35 

(111) 1405890 

(151) 30.11.2017 

(540) 

LIGHTELLIGENCE 

(732) OSRAM GmbH 

(511) 09 10 11 16 35 37 

38 42 

(111) 1405919 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) DIAKAKIS 

EISAGOGIKI 

EXAGOGIKI KAI 

EMPORIKI, EIDON 

SCHOLEIOU-DORON-

OIKIAKIS CHRISEOS 

KAI, ORGANOSIS 

GRAFE 

(511) 16 18 28 

(111) 1405946 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK 

COMPANY "BIOCAD'' 

(511) 05 

(111) 1405968 

(151) 12.03.2018 

(540) 

E-MOKE 

(732) AB Holding 

Management 

(511) 12 

(111) 1405985 

(151) 17.11.2017 

(540) 

Gorenje 

WaveActive 

(732) GORENJE 

gospodinjski aparati, d.d. 

(511) 07 11 

(111) 1405997 

(151) 16.11.2017 

(540) 

BEAUTECH 

(732) Mirco Bertolani 

(511) 03 10 44 

(111) 1405999 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) ERRE SPORT 

S.R.L. 

(511) 18 24 25 

(111) 1406002 

(151) 24.11.2017 

(540) 

 

(732) Sodick Co., Ltd. 

(511) 01 04 07 09 11 37 

40 

(111) 1406010 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) MOON LIGHT 

D.SH.D. OOD 

(511) 28 30 

(111) 1406025 

(151) 22.01.2018 

(540) 

 

(732) Polybius 

Foundation OÜ 

(511) 09 16 35 36 38 41 

42 

(111) 1406040 

(151) 15.01.2018 

(540) 

 

(732) TRUST MONTI 

FONTI 

(511) 22 25 

(111) 1406050 

(151) 28.02.2018 
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(540) 

 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511) 05 

(111) 1406061 

(151) 09.03.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 41 

(111) 1406082 

(151) 19.03.2018 

(540) 

 

(732) UNIQA Insurance 

Group AG 

(511) 09 36 42 

(111) 1406095 

(151) 02.05.2018 

(540) 

Black Shine 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 05 21 

(111) 1406118 

(151) 13.02.2018 

(540) 

NEXO 

(732) HYUNDAI 

MOTOR COMPANY 

(511) 12 

(111) 1406124 

(151) 27.02.2018 

(540) 

 

(732) BUNGE SA 

(511) 29 30 

(111) 1406214 

(151) 09.02.2018 

(540) 

IGE+XAO 

(732) I.G.E.+X.A.O. 

(511) 09 41 42 

(111) 1406221 

(151) 27.02.2018 

(540) 

LIGHT-IN-WHITE 

(732) Parfums Christian 

Dior 

(511) 03 

(111) 1406227 

(151) 20.06.2017 

(540) 

DENSOLEN 

(732) DENSO-Holding 

GmbH & Co. 

(511) 01 02 17 19 

(111) 1406235 

(151) 23.11.2017 

(540) 

CORDIAL 

(732) Cordial GmbH 

Sound & Audio 

Equipment 

(511) 09 35 

(111) 1406239 

(151) 15.11.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 16 35 38 42 

(111) 1406240 

(151) 22.12.2017 

(540) 

EBULL 

(732) Dietzel 

Gesellschaft m.b.H. 

(511) 06 09 17 19 20 

(111) 1406247 

(151) 12.01.2018 

(540) 

 

(732) DANVISTANO 

TRADING LTD 

(511) 07 08 09 11 

(111) 1406265 

(151) 01.03.2018 

(540) 

eMPack 

(732) Semikron 

International GmbH 

(511) 09 12 

(111) 1406278 

(151) 28.11.2017 

(540) 

 

(732) EURO MGA 

Product S.R.L. 

(511) 01 02 17 19 

(111) 1406311 

(151) 06.04.2018 

(540) 

CONTEGO 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1406312 

(151) 06.04.2018 

(540) 

LELEA 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1406313 

(151) 06.04.2018 

(540) 

TIBEA 

(732) LEDVANCE GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1406335 

(151) 27.02.2018 

(540) 

 

(732) BUNGE SA 

(511) 29 30 

(111) 1406337 

(151) 08.03.2018 

(540) 

CONSURIS 

(732) BASF Agro B.V., 

Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung 

Freienbach 

(511) 01 05 

(111) 1308581 

(151) 31.03.2016 

(540) 

 

(732) BTG International 

Limited 

(511) 05 09 10 41 

(111) 1366718 

(151) 10.08.2017 

(540) 

 

(732) Filivivi S.r.l. 

(511) 23 25 

(111) 1368303 

(151) 06.06.2017 

(540) 

 

http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml


 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/6 

Intellectual Property Gazette  2018/6 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

171 

(732) PROJETCLUB 

(511) 09 18 25 28 

(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) 1406348 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

NEWPEARL CERAMIC 

GROUP CO., LTD 

(511) 19 

(111) 1406349 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

NEWPEARL CERAMIC 

GROUP CO., LTD 

(511) 11 

(111) 1406350 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

NEWPEARL CERAMIC 

GROUP CO., LTD 

(511) 11 

(111) 1406352 

(151) 04.03.2018 

(540) 

 

(732) RAMIRO 

GONZALEZ TRADING 

LTD 

(511) 25 28 35 

(111) 1406368 

(151) 24.04.2018 

(540) 

WEIBODA 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1406375 

(151) 08.11.2017 

(540) 

 

(732) NINGBO 

CONNFLY 

ELECTRONIC CO., 

LTD 

(511) 09 

(111) 1406403 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

NEWPEARL CERAMIC 

GROUP CO.,LTD 

(511) 19 

(111) 1406404 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

NEWPEARL CERAMIC 

GROUP CO.,LTD 

(511) 19 

(111) 1406406 

(151) 19.04.2018 

(540) 

KOKU 

(732) S.C. LOOP 

PRODUCTIONS S.R.L. 

(511) 43 

(111) 1406417 

(151) 06.05.2018 

(540) 

BE YOUNIQUE 

(732) Younique, LLC 

(511) 03 

(111) 1406440 

(151) 27.10.2017 

(540) 

AURIS 

(732) ENİS KAYA 

MUSTAFA ŞIHOĞLU 

(511) 07 08 09 21 

(111) 1406460 

(151) 28.02.2018 

(540) 

SaveMate 

(732) COC 

Dienstleistungs GmbH 

(511) 09 35 

(111) 1406467 

(151) 15.03.2018 

(540) 

 

(732) Sandler Systems, 

Inc. 

(511) 41 

(111) 1406542 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) GERÇEK 

KOZMETİK TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511) 03 05 10 28 

(111) 1406551 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) SEIKO 

HOLDINGS 

KABUSHIKI KAISHA 

(trading as SEIKO 

HOLDINGS 

CORPORATION) 

(511) 09 

(111) 1406563 

(151) 26.03.2018 

(540) 

 

(732) LANDTOURER 

AUTOMOBILE CO., 

LTD 

(511) 12 

(111) 1406582 

(151) 07.05.2018 

(540) 

BE YOUNIQUE 

(732) Younique, LLC 

(511) 21 

(111) 1406590 

(151) 12.01.2018 

(540) 
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(732) RIU HOTELS S.A. 

(511) 43 

(111) 1406620 

(151) 19.03.2018 

(540) 

 

(732) Aukey E-Business 

Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1406624 

(151) 19.03.2018 

(540) 

 

(732) Zhejiang Yalong 

Educational Equipment 

Joint-stock Co.Ltd. 

(511) 09 

(111) 1406630 

(151) 28.03.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Jia 

Chuang International 

Trade Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1406636 

(151) 14.05.2018 

(540) 

SPRYLANA 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1406637 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) ICEX ESPAÑA 

EXPORTACION E 

INVERSIONES 

(511) 35 

(111) 1406692 

(151) 03.04.2018 

(540) 

GALLUP 

INTERNATIONAL 

(732) G.I.A. 

Management GmbH 

(511) 09 16 35 41 42 

(111) 1406719 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) SEIKO 

HOLDINGS 

KABUSHIKI KAISHA 

(trading as SEIKO 

HOLDINGS 

CORPORATION) 

(511) 09 

(111) 1406750 

(151) 14.03.2018 

(540) 

 

(732) ONE BEAUTY 

ITALIA S.r.l. 

(511) 03 

(111) 1406802 

(151) 12.02.2018 

(540) 

 

(732) RELLA GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 29 30 

(111) 1406806 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) TUBA GÖĞÜŞ 

(511) 30 

(111) 1406820 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1406821 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1406843 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1406857 

(151) 19.04.2018 

(540) 

FROMANI 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 29 

(111) 1406860 

(151) 15.03.2018 

(540) 

 

(732) Sandler Systems, 

Inc. 

(511) 41 

(111) 1406864 

(151) 02.03.2018 

(540) 

 

(732) AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

"KOSMETICHESKOE 

OBYEDINENIE 

"SVOBODA" 

(511) 03 

(111) 1406893 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) "BREEZE 

HOTEL" LLC 

(511) 35 41 

(111) 1406898 

(151) 16.02.2018 

(540) 

Regenokine 

(732) Orthogen AG 

(511) 05 10 44 

(111) 1406900 

(151) 24.01.2018 
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(540) 

ANTEO 

(732) Prometeon Tyre 

Group S.r.l. 

(511) 12 

(111) 1406903 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) Miroslav Pikovnik 

s.p. 

(511) 35 

(111) 1406952 

(151) 04.04.2018 

(540) 

THE BEST RUN 

SAP 

(732) SAP SE 

(511) 09 35 41 42 

(111) 1406970 

(151) 16.03.2018 

(540) 

MAYBELLINE 

LEMONADE 

CRAZE 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1406971 

(151) 16.03.2018 

(540) 

THE COLOSSAL 

ACTIVE 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1406999 

(151) 09.01.2018 

(540) 

KREMIPAN 

(732) "AC FOOD" d.o.o. 

(511) 30 35 

(111) 1407006 

(151) 12.12.2017 

(540) 

Honey Bee 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 

(111) 1407019 

(151) 01.02.2018 

(540) 

 

(732) FCA Italy S.p.A. 

(511) 12 37 

(111) 1407045 

(151) 13.03.2018 

(540) 

 

(732) Sunecho Limited 

(511) 29 30 

(111) 1407062 

(151) 22.03.2018 

(540) 

CRUISETEC 

(732) Pirelli Tyre S.p.A. 

(511) 12 

(111) 1407113 

(151) 27.04.2018 

(540) 

RIVIT 

(732) AGF88 HOLDING 

(511) 03 

(111) 1407122 

(151) 08.03.2018 

(540) 

 

(732) ViaSat, Inc. 

(511) 09 38 

(111) 1407126 

(151) 23.02.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1407168 

(151) 17.04.2018 

(540) 

Ceresit EASY FIX 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 01 16 

(111) 1407182 

(151) 23.02.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 35 42 

(111) 1407192 

(151) 05.04.2018 

(540) 

PENTAPLAST 

(732) RAVAGO S.A. 

(511) 35 39 

(111) 1407194 

(151) 07.05.2018 

(540) 

VITA 34 

(732) VITA 34 AG 

(511) 05 42 44 

(111) 1407216 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

MARK TRADING CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1407227 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) TREF d.o.o. 

Visoko 

(511) 18 25 

(111) 1407237 

(151) 06.09.2017 

(540) 

 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511) 03 05 44 

(111) 1407238 

(151) 12.10.2017 

(540) 

ULTIMATE 

SPEED 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 01 02 03 05 06 07 

08 09 11 12 16 17 18 20 

21 22 24 25 27 

(111) 1407245 

(151) 17.11.2017 
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(540) 

 

(732) Formula One 

Licensing B.V. 

(511) 01 03 09 11 12 14 

25 28 29 32 35 36 38 39 

41 43 

(111) 1407251 

(151) 10.11.2017 

(540) 

 

(732) „SPORT 

INTERNATIONAL" Ltd 

(511) 18 25 35 

(111) 1407256 

(151) 08.12.2017 

(540) 

 

(732) Enercon GmbH 

(511) 07 09 37 

(111) 1407280 

(151) 09.02.2018 

(540) 

Science to GOal 

(732) Deutscher Fußball-

Bund (DFB) e.V. 

(511) 09 16 38 41 

(111) 1407321 

(151) 03.03.2018 

(540) 

 

(732) Eurobent Sp. z.o.o. 

(511) 19 

(111) 1407326 

(151) 28.02.2018 

(540) 

 

(732) Takeda GmbH 

(511) 42 44 

(111) 1407390 

(151) 21.12.2017 

(540) 

INOVIK 

(732) DECATHLON 

(511) 09 18 25 28 

(111) 1407392 

(151) 04.12.2017 

(540) 

 

(732) GELATO 

D'ITALIA - INDIAN 

SRL O IN BREVE 

"GELATO D'ITALIA 

SRL" OPPURE 

ANCORA IN BREVE 

"INDIAN SRL" 

(511) 30 

(111) 1407396 

(151) 16.02.2018 

(540) 

 

(732) Triumph Intertrade 

AG 

(511) 25 35 

(111) 1407406 

(151) 07.03.2018 

(540) 

GRYPHON 

INVEST 

(732) Gryphon Invest 

AG 

(511) 09 14 28 36 41 43 

(111) 1407439 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 10 28 

(111) 1407445 

(151) 15.11.2017 

(540) 

 

(732) Yazaki Corporation 

(511) 09 17 20 

(111) 1407453 

(151) 13.12.2017 

(540) 

 

(732) PIRELLI TYRE 

S.P.A. 

(511) 09 12 39 42 

(111) 1407468 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) REPOSSI 

MACCHINE 

AGRICOLE S.R.L. 

(511) 07 35 

(111) 1407510 

(151) 14.12.2017 

(540) 

 

(732) Sennics Co., Ltd. 

(511) 01 

(111) 1407511 

(151) 15.11.2017 

(540) 

 

(732) Yazaki Corporation 

(511) 09 17 20 

(111) 1407515 

(151) 12.01.2018 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 01 17 19 

(111) 1407527 

(151) 19.01.2018 

(540) 

DR. MARTENS 

(732) "Dr. Maertens" 

Marketing GmbH "Dr. 

Martens" International 

Trading GmbH 

(511) 09 35 

(111) 1407539 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 19 20 35 

(111) 1407551 

(151) 22.01.2018 

(540) 

fiprex forte 

(732) Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe VET-

AGRO sp. z o.o. 

(511) 03 05 

(111) 1407560 

(151) 08.03.2018 

(540) 
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(732) ViaSat, Inc. 

(511) 09 38 

(111) 1407581 

(151) 19.04.2018 

(540) 

MultiMark 

(732) Weidmüller 

Interface GmbH & Co. 

KG 

(511) 06 16 20 

(111) 925619 

(151) 06.03.2007 

(540) 

 

(732) ZWILLING J.A. 

Henckels AG 

(511) 08 11 21 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1148843 

(540) 

GIMLIAND 

(732) AstraZeneca AB 

(511) 05 

(111) 1198621 

(540) 

 

(732) HOLLAND 

ALMA KFT. 

(511) 29 31 32 

(111) 1305346 

(540) 

 

(732) ENSENOR 

ENTERPRISES 

LIMITED 

(511) 12 

(111) 1314540 

(540) 

 

(732) AstraZeneca AB 

(511) 05 

(111) 1376268 

(540) 

 

(732) ENSENOR 

ENTERPRISES 

LIMITED 

(511) 12 

(111) 1397829 

(540) 

FASENRA 

(732) AstraZeneca AB 

(511) 05 

(111) 484835 

(540) 

 

(732) YVES SAINT 

LAURENT (Société par 

Actions Simplifiée) 

(511) 08 14 16 18 21 34 

(111) 1188435 

(540) 

RIXATHON 

(732) Novartis AG 

(511) 05 

(111) 1276733 

(540) 

WIRECARD 

(732) Wirecard AG 

(511) 09 36 42 45 

(111) 1346151 

(540) 

McQueen & the 

Violet Fog 

(732) Violet Fog 

International Limited 

(511) 33 

(111) 1384578 

(540) 

 

(732) M. Pierre CARDIN 

(511) 18 25 

(111) 814678 

(540) 

VEOLIA 

(732) VEOLIA 

ENVIRONNEMENT 

(511) 01 06 09 11 17 19 

32 35 36 37 39 40 41 42 

(111) 878086 

(540) 

 

(732) VEOLIA 

ENVIRONNEMENT 

(511) 09 11 16 32 35 36 

37 38 39 40 41 42 44 

(111) 898214 

(540) 

MAXIM 

PREMIUM 

(732) Ljubljanske 

mlekarne, d.d. 

(511) 05 29 30 

(111) 929460 

(540) 

CEKACAN 

(732) A&R Carton AB 

(511) 06 07 16 

(111) 1073402 

(540) 

 

(732) SEKISUI 

KAGAKU KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA 

(doing business as 

SEKISUI CHEMICAL 

CO., LTD.) 

(511) 01 05 06 09 10 12 

16 17 19 20 21 22 27 36 

37 42 

(111) 1205296 

(540) 

 

(732) Gan Shujuan 

(511) 25 

(111) 1231931 

(540) 

GÖTEBORGS 

RAPÉ 

(732) Swedish Match 

North Europe AB 

(511) 34 

(111) 1310492 

(540) 

CASA ITALIA 

(732) UCIC Unione 

Colori Industrie 

Chimiche s.r.l. 

(511) 02 

(111) 1314275 

(540) 

ALTERNA 
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(732) Alterna Holdings 

Corp 

(511) 03 

(111) 1382510 

(540) 

TWINSET CASA 

(732) TWINSET S.P.A. 

(511) 24 

(111) 868748 

(540) 

OPTISHARP 

(732) DSM IP Assets 

B.V. 

(511) 01 05 

(111) 985200 

(540) 

 

(732) iMi Partner, a.s. 

(511) 08 09 11 14 18 20 

21 25 28 

(111) 1174323 

(540) 

 

(732) OTTELLA DI 

FRANCESCO E 

MICHELE 

MONTRESOR 

SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA 

(511) 33 

(111) 1180419 

(540) 

BUPENSAN 

(732) G.L. PHARMA 

GMBH 

(511) 05 

(111) 1186451 

(540) 

SARIALIS 

(732) BIOCENTURY, 

S.L. 

(511) 05 30 

(111) 1220376 

(540) 

 

(732) EVAGELOS 

AR.KOUZOUNIS 

ETAIRIA 

PERIORISMENIS 

EYTHINIS - 

EVDERMIA EPE 

(511) 03 05 

(111) 1260792 

(540) 

EVDERMIA 

PALMOGEN 

(732) EVAGELOS 

AR.KOUZOUNIS 

ETAIRIA 

PERIORISMENIS 

EYTHINIS - "Evdermia 

Ltd" 

(511) 03 

(111) 1281360 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "ALT" 

(511) 02 16 18 35 

(111) 1308184 

(540) 

Aquabase 

(732) B. Braun Avitum AG 

(511) 10 

(111) 1372961 

(540) 

KOCKUMS 

JERNVERK 

(732) Ranvik Industrier 

AB 

(511) 21 

(111) 1394241 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "ALT" 

(511) 14 16 18 26 28 35 

(111) 1399305 

(540) 

 

(732) Cooperative 

Agricole Viti-

Frutticoltori Italiani 

Riuniti Organizzati 

S.c.A. in breve 

C.A.V.I.R.O. S.c.A. 

(511) 33 

(111) 554983 

(540) 

Aquaboss 

(732) B. Braun Avitum AG 

(511) 11 

(111) 1045024 

(540) 

KALISOP 

(732) K+S Kali GmbH 

(511) 01 

(111) 1100397 

(540) 

 

(732) STARWOOD 

ORMAN ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 19 20 

(111) 1117327 

(540) 

 

(732) PIUSI S.P.A. 

(511) 07 08 09 

(111) 1126805 

(540) 

PRONTOSAN 

(732) B. Braun 

Melsungen AG 

(511) 03 05 

(111) 1127010 

(540) 

Eco-Comfort Pack 

(732) Hipp & Co 

(511) 05 29 30 32 

(111) 1127096 

(540) 

Thunder 

(732) V2 Tobacco A/S 

(511) 34 

(111) 1218897 

(540) 

LA CROIX 

(732) Everfresh 

Beverages, Inc. dba 

Sundance Beverage 

Company 

(511) 32 

(111) 1310941 

(540) 

ERELZI 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1314355 

(540) 

AGRHO 

(732) RHODIA OPERATIONS 

(511) 01 05 

(111) 1325700 

(540) 
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(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1374974 

(540) 

 

(732) LIXIL Group 

Corporation 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 

(111) 1381315 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1386930 

(540) 

 

(732) Onlineprinters 

Holding GmbH 

(511) 16 35 38 40 

(111) 1388689 

(540) 

 

(732) Onlineprinters 

Holding GmbH 

(511) 16 35 38 40 

(111) 1390094 

(540) 

AERINEX 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1399841 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK 

VE YORGAN SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 20 35 

(111) 321050 

(540) 

MAXIDEX 

(732) Novartis AG 

(511) 05 

(111) 544524 

(540) 

MAGNOSOLV 

(732) Meda Pharma 

GmbH 

(511) 05 

(111) 560693 

(540) 

BELAVANCE 

(732) MCE 

(511) 03 

(111) 642823 

(540) 

MAGNOFIT 

(732) Meda Pharma 

GmbH 

(511) 05 

(111) 890509 

(540) 

GLAM COLOR 

(732) MCE 

(511) 03 
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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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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од од 16.11.2017. до 15.12.2017.године: 

 

Дизајн број 10887 чији је носилац Maspex-

GMW Sp.z o. o. S.K.A., Ul. Chopina 10, 34-100 

Wadowice ,PL,  престао је да важи 21.11.2017. 

године. 
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

 

 

САДРЖАЈ CONTENTS 

 

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО)  

49. САСТАНАК КОМИТЕТА ЗА ПАТЕНТНО 

ПРАВО (PL/49)  

Минхен, 20. фебруар 2018. године 

 

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) 

СЕМИНАР „ЈАСНОСТ И ЈЕДИНСТВО ПАТЕНТНИХ 

ПРИЈАВА ТОКОМ ПРЕТРАЖИВАЊА И 

ИСПИТИВАЊАˮ  

Минхен 12. до 14.  марта 2018. године 

 

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) 

СЕМИНАР „НОВОСТ И ИНВЕНТИВНИ НИВО 

ПРОНАЛАСКАˮ 

 Минхен, 14. до 16. марта 2018. године 

 

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 

СВОЈИНУ (WIPO) WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР 

О РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ НАЦИОНАЛНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Латвија, 

Рига, 09. и 10. мај 2018. године 

 

 

 

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO) 

49TH PATENT LAW COMMITTEE MEETING 

(PL49) 

Munich, February 20, 2018 

 

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO) 

SEMINAR „CLARITY AND UNITY OF PATENT 

APPLICATIONS IN THE COURSE OF SEARCH AND 

EXAMINATION” 

Munich, 12-14 March, 2018 

 

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO) 

SEMINAR „NOVELTY AND INVENTIVE LEVEL OF 

INVENTIONS” 

Munich, March 14-16, 2018 

 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION (WIPO) WIPO REGIONAL 

SEMINAR ON THE DEVELOPMENT AND 

IMPLEMENTATION OF IP NATIONAL STRATEGY 

Latvia, Riga, 9-10 May, 2018 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) 

49. САСТАНАК КОМИТЕТА ЗА ПАТЕНТНО ПРАВО (PL/49) 

Минхен, 20. фебруар 2018. године 

И З В Е Ш Т АЈ 

Јелена Тешић, саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

Љиљана Николић, саветник Одсек за правна питања патената 

 

У Минхену је 20. фебруара 2018. године 

одржано 49. састанак Комитета за патентно право 

Европске патентне организације (ЕПО). Састанку је 

председавао господин Sean Dennehey, а 

присуствовали су представници држава чланица 

Европске патентне организације, представници 

Европске патентне организације, као и посматрачи: 

представници Европске Комисије, Светске 

организације за интелектуалну својину, Института 

професионалних заступника пред Европским 

заводом за патенте (epi) и Business Europe. 

Републику Србију представљале су Љиљана 

Николић, саветник Одсека за правна питања 

патената и Јелена Тешић, саветник Одсека за хемију 

и хемијску технологију. 

Предложен је следећи дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда (документ CA/PL 1/18). 

2. Усвајање записника са 48. заседања Комитета 

за патентно право (документ CA/PL 7/17). 

3. Измене у Правилнику о спровођењу 

Конвенције о европском патенту (КЕП) везано 

за подсетнике и временски рок за плаћање 

годишње претплате професионалних 

заступника, Правило 154(1) КЕП-а (документ 

CA/PL 5/18). 

4. Најновије информације у вези са 

патентибилношћу проналазака који се односе 

на биљке или животиње према КЕП-у 

(документ CA/PL 3/18). 

5. Кориснички вођена рана сигурност (User Driven 

Early Certainty, документ CA/PL 4/18). 

6. PCT/EPC: Процена на основу КЕП-а 

„погрешно“ поднесених PCT пријава након 

уласка у Европску фазу CA/PL 6/18). 

7. Суштинска хармонизација патентног права – 

новине и наредни кораци. 

8. Разно. 

Тачке 4, 5, 7 и 8 су биле предвиђене само за 

давање информације, али је након предлога 

швајцарске делегације, са којом су се сложили и 

други представници земаља чланица, усвојена 

измена да Комитет о тачки 5 усвоји мишљење. 

Након усвајања дневног реда и записника са 48. 

састанка Комитета за патентно право, поводом треће 

тачке дневног реда, потпредседник ЕПО (DG 5) 

Raimund Lutz је указао на иницијативу да се 

поједностави процедура везана за слање подсетника 

за плаћање годишње претплате професионалним 

заступницима као и да се измене рокови („time 

limit“) за плаћање годишње претплате који су 

регулисани правилом 154. (1) КЕП-а. Ова 

иницијатива је подржана од стране epi, уз предлог да 

се рок из КЕП-а „крај септембра“ замени са роком 

„три месеца“, а да се поновљени подсетници 

(repeated reminders) замене са једним подсетником 

заступнику. Након дискусије три делегације 

(Немачке, Грчке и Велике Британије) председавајући 

је закључио да регулатива ЕПО по овом питању не 

треба да се везује за интерне правилнике друге 

организације (у овом случају epi) већ да треба да 

буде довољна сама по себи (self-contained) и да ће 

Административном већу пренети мишљење 

Комитета да се измене правила 154. (1) КЕП-а 

изврше у договору са epi на том принципу.  

Следећа тема се односила на давање најновијих 

информација у вези са  патентибилношћу 

проналазака који се односе на биљке или животиње у 

складу са КЕП-ом. Према новом правилу 28 (2) КЕП-

а, повезаним са чланом 53 (б), европски патенти се 

неће одобравати за биљке и животиње искључиво 

добијене битно биолошким поступком. Од ступања 

на снагу измењених правила 27. и 28. КЕП-а 1. јула 

2017. године, ЕПО је изменио верзију Водича за 

испитивање (Guidelines for Examination), која је 

ступила на снагу 1. новембра 2017. године, 

уношењем инструкција за испитивање таквих 

пријава. Heli Pihlajamaa испред ЕПО је указала да је 

настављено испитивање европских пријава и 

патената, а измењена регулатива се односи како на 

пријаве које су чекале на испитивање, тако и на 

пријаве поднесене од 1. јула 2017. За сада нема 

статистичких података о примени нових правила, јер 

је од јула само једна пријава из ове области одбијена, 

а две одобрене. У току 2017. ЕПО је организовао 

консултације са корисницима на састанаку са 

SACEPO (Standing Advisory Committee before the 

EPO) у јулу 2017. године и интерне консултације са 

патентним испитивачима у ЕПО. У новембру 2017. 

године одржана је заједничка конференција ЕПО са 

Канцеларијом ЕУ за биљне сорте (CPVO) у Бриселу 

како би се корисницима оба система разјаснила 
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тренутна позиција по овом питању. Сарадња са 

CPVO је настављена билатералним радионицама, а у 

току је и пројекат прикупљања података о биљним 

сортама из CPVO база, како би се они до краја 2018. 

у потпуности интегрисали са јавно доступним базама 

ЕПО. Промене Водича за испитивање се огледају у 

поглављу G-II, 5. Измењени су делови 5.2 (ii), затим 

5.3 и 5.4. У делу 5.4 је појашњено да је намера 

Правила 28(2) КЕП-а да изузме из патентибилности 

све производе добијене искључиво нетехничким, тј. 

битно биолошким поступком. У делу 5.4 је дата и 

кратка референца на генералне принципе везане за 

дисклејмере. Даље смернице везане за употребу 

дисклејмера ради изузимања биљака и животиња 

добијених искључиво битно биолошким поступком 

биће дате у новој верзији Водича за испитивање који 

ће ступити на снагу у новембру 2018. године. При 

том ће бити узет у обзир и исход жалбе G1/16 о којој 

одлучује Проширено жалбено веће ЕПО. Након 

излагања Heli Pihlajamaa, представница Норвешке је 

затражила да се у новим изменама Водича за 

испитивање посебно поведе рачуна о важности 

репродуцибилности проналазака везаних за битно 

биолошке поступке (пасус 20. и 28. из документа 

CA/PL 3/18) као и о појму „потомци“ добијених 

мутагенезом (пасус 22. CA/PL 3/18). Heli Pihlajamaa 

је одговорила да је услов репродуцибилности везан 

за све проналаске, а не само биотехнолошке и додала 

да ће у Водичу за испитивање бити објашњено да, 

ако из описа пријаве није јасно да ли је у питању 

само технички поступак већ има и делова битно 

биолошког поступка, онда у захтевима мора 

постојати дисклејмер. Представници Немачке, 

Француске и Business Europe су похвалили рад ЕПО 

по овом питању и захвалили му се. Raimund Lutz је 

додао да је сарадња са CPVO одлична и да је намера 

да се Административно веће информише о току 

примене измењених одлука у овој области. На крају 

ове тачке дневног реда председавајући је закључио 

да је Комитет примио ову информацију. 

Пета тачка дневног реда је започета говором 

Raimund Lutz-а који је указао да досадашњи системи 

не омогућавају никакву опцију за подносиоца да 

успори суштинско испитивање. У другим чланицама 

IP 5, Јапан, САД, Кина, Кореја, постоје механизми за 

одлагање отпочињања суштинског испитивања. 

Увођење Кориснички вођене ране сигурности (User 

Driven Early Certainty, у даљем тексту UDEC) не 

захтева никакву измену правила у КЕП-у, а био би 

комплементаран са стратегијом Ране сигурности из 

решерша (Early Certainty from Search). UDEC би 

омогућио корисницима да одложе отпочињање 

суштинског испитивања што би у односу на 

постојеће системе за убрзавање испитивања (PACE и 

PPH) била флексибилност у супротном правцу. У 

наставку је показана презентација Kris De Neef и Heli 

Pihlajamaa са подацима везаним за разлоге због којих 

ЕПО жели да уведе UDEC административну меру. 

ЕПО има за циљ да до 2020. године скрати 

испитивање пријава патената (види Табелу): 

 

 

Врста пријаве Циљ (трајање испитивања 

пријава у месецима) 

Тренутно трајање испитивања 

пријава (у месецима) 

EP директна 36 50.9 

EP када је ЕПО био међународни 

решершни ауторитет (ISA) 
49 66.4 

EP када ЕПО није био ISA 61 73.3 

издвојена 24 28.3 

 

 

Тренутно се одобрава 47% пријава након једног 

Резултата испитивања, око 29% након два и 1/4 

пријава након више Резултата испитивања. 

Решершни извештај се доставља након 4.8 месеци, 

одлука о признању после 22.1 и опозиција након 22.5 

месеци (овај број ће и даље падати до зацртаних 15 

месеци на крају 2018. године). Указано је да је неким 

корисницима потребно одлагање суштинског 

испитивања због добијања регулаторних дозвола, 

проналажења финансијске помоћи, бројних циклуса 

развоја производа, итд. Када је у питању ЕПО, 

испитивачи не би отпочињали рад на пријавама које 

ће одустати након првог Резултата испитивања или 

којима је потребно додатно време. Време за 

одлагање испитивања би било, у складу са КЕП-ом и 

осталим регулативама, 3 године од истицања рока од 

6 месеци након објаве Европског решершног 

извештаја за ЕП директне пријаве, и 3 године од 
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уласка у ЕП фазу за euro-PCT пријаве. За euro-PCT 

пријаве то би значило 31 месец + 3 година (од 

приоритетног датума). ЕПО сматра да ове мере нису 

упоредиве са захтевом из 2000. године када је 

предложено да се пролонгира рок за подношење 

захтева за испитивање, који није усвојен. За 

спровођење UDEC-а није потребан нови законски 

оквир и не мењају се рокови за поступање који су до 

сада важили, а омогућио би ребаланс послова 

посебно у одређеним областима (хард-дискови, 

телекомуникације). Заинтересоване треће стране би 

могле да уложе приговор на одлагање отпочињања 

суштинског испитивања пријаве уз услов да је 

приговор образложен и није анониман. Предложено 

је његово ступање на снагу 1. јула 2018. године. 

Председавајући је дискусију делегата поделио на два 

дела, ону која се односи на правну основу предлога и 

ону која се односи на политику UDEC-а. Након 

дискусије 23 земље чланице председавајући је 

закључио да је већина мишљења да би овакав 

документ требало да одобри Административни савет, 

да су покренута и нека правна питања, као и да је 

затражено више детаља и процена ефеката UDEC-а 

од стране ЕПО. У другом делу дискутовало је 16 

делегација, а председавајући је закључио да су се 

многи осврнули на права трећих лица и да код 

многих постоји озбиљна резервисаност према 

оваквом предлогу, а да га ни epi ни Business Europe 

нису подржали. Коначни закључак је да Комитет 

није дао повољну одлуку на UDEC предлог. 

Следећа тачка дневног реда се односила на 

дискусије у оквиру PCT радне групе о укључивању 

нових одредаба у PCT које ће омогућити подносиоцу 

да замени „погрешно“ поднесене делове 

међународне пријаве (захтеве и/или опис) онима из 

приоритетног документа на који се позива. ЕПО 

жели да подржи предлог WIPO под условом: да се не 

дозволи замена, већ укључивање на основу 

референце коректних делова који се налазе у 

приоритетној пријави; да додавање може бити само у 

фази пре објаве; да међународни решершни 

ауторитет може да тражи додатну таксу уколико је 

решерш већ почео; и да назначене и земље примаоци 

могу да доставе потврду о некомпатибилности онда 

када њихов национални закон не омогућава исправку 

погрешног подношења. Након дискусије пет земаља 

чланица, представника epi, као и WIPO 

представника, председавајући је закључио да нема 

делегација које не подржавају овакав предлог ЕПО-а. 

Претпоследња тачка је била информација о 

раду Industry Trilateral и начину рада у оквиру Групе 

B+ везано за хармонизацију Патентног закона. 

Представница ЕПО је указала да корисници треба да 

воде хармонизацију патентног права и да, без обзира 

што је напредак у раду ових представника корисника 

спор, треба сачекати на њихово мишљење. 

На крају, под тачком Разно дневног реда, 

делегација Уједињеног Краљевства је обавестила 

Комитет да председавајући, господин Sean Dennehey, 

иде у пензију због чега је овај Комитет о патентном 

праву последњи којим је председавао. Он је 

напоменуо да је господин Sean Dennehey на месту 

председавајућег од 03. марта 2011. године, да је умео 

да слуша делегате и има стрпљења за њих, и пожелео 

му све најбоље у пензији. 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) 

СЕМИНАР „ЈАСНОСТ И ЈЕДИНСТВО ПАТЕНТНИХ ПРИЈАВА ТОКОМ 

ПРЕТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊАˮ 

Минхен 12. до 14.  марта 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Саша Здравковић, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику  

Нада Павловић, саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

 

У периоду од 12. до 14. марта 2018. године 

одржан је семинар на тему јасност и јединство 

проналаска са практичним примерима  на којима смо 

учествовали заједно са представницима 20 земаља 

света, тачније из Европе, Азије и Африке. 

Учествовале су следеће земље за својим патентним 

испитивачима: Естонија, Јордан, Бугарска, Албанија, 

Турска, Словачка, Румунија, Тајван (Кина), Босна и 

Херцеговина, Португал, Шпанија, Литванија, 

Пољска, Летонија, Мароко, Мађарска, Словенија, 

Србија, Чешка и Вијетнам. 

Семинар су отворили уводним речима 

представници ЕПО академије  Антоан Рети и 

патентни испитиачи предавачи испред ЕПО Марис 

Стоуфс и Јаник Роу, који су одржали и прво уводно 

предавање о поступку приликом недовољне 

откривености проналазака, јединствена проналаска и 

јасности предметног проналаска. Потом је 

настављено предавањем које се односило само на 

недостатак откривености проналазака и 

специфичности са којим се сусрећу ЕПО патентни 

испитивачи.  

Након уводних предавања настављен је рад по 

групама, где је прва група окупила испитиваче из 

електротехнике, машинства и опште технике, а друга 

група за хемију, биологију, фармацију и 

биотехнологију. Током прве радионице урађен је 

велики број практичних примера са коментарима 

испитивача из различитих земаља и праксама са 

којим се сусрећу у свакодневном раду. Потом је 

одржано уводно предавање на тему јединства 

проналаска, главне карактеристике, студије случајева 

и потом квиз провере знања. У поподневном делу 

настављено је са радионицом јединства проналаска 

опет у две групе са практичним примерима. 

Другог дана је одржано предавање компаније 

Оркан енергија из Минхена са њиховим искуствима 

кроз процес патентирања у ЕПО са стране бизнис 

корисника. Потом је одржано предавање о 

недостатку јасности у пријавама патената и њихово 

одбијање као коначан резултат по члану 123(2) 

Европске патентне конвенције.  Након тога је 

настављен рад по групама са још неколико нових 

примера пријава и патентних захтева које су имале 

ове недостатке. У поподневном програму су 

приказани поступци претраживања у случајевима 

нејасних пријава и недостатка јединства проналаска 

и потом обрађени касније у раду по групама. 

Трећег дана семинара настављен је рад на 

закључцима о јединству проналаска и јасности код 

проналазака. Уследила је опет подела по групама и 

практични рад на припремљеним примерима од 

стране ЕПО испитивача који су уложили велики труд 

у приближавању стратегије и праксе у раду са којом 

се свакодневно сусрећу. 

Општи принцип захтева јединства проналаска 

јесте да патентна пријава треба да се односи само на 

један проналазак (или на групу проналазака) који су 

тако повезани  како би се формирао један општи 

концепт. Ако то није случај, испитивач може 

поднети приговор у вези са јединством проналаска и 

подносилац захтева мора поднети допунске исправке  

за добијање јединства проналаска на пријаву у 

поступку признања. Примедба о неједнакости може 

се подићи у било ком тренутку током претреса и 

суштинског испитивања. 

У пракси, јединство проналаска може се 

посматрати као алат за испитиваче који пружа 

испитивачу могућност да се потенцијално може 

урадити следеће: 

- ограничити претраживање и испитивање само 

на један изум или групу изума; и 

- затражити од подносиоца захтева да ограничи 

пријаву на само један проналазак, или да плати 

додатне таксе за претраживање и испитивање 

преосталих изведених проналазака из 

првобитне пријаве. 

Ако се подносилац захтева сагласи да плати 

додатне таксе, испитивач ће извршити претрагу и 

суштинско испитивање за проналаске за које је 

подносилац пријаве платио таксе. Ако подносилац 

захтева не уплати додатне таксе, пријава мора бити 

ограничена на само један проналазак, док преостали 

проналасци неће бити узети у разматрање. Као 

опште правило, претраживање и испитивање ће се 

вршити само за проналаске за које су плаћене 

одговарајуће накнаде. 
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Међутим, ова могућност захтева за подношење 

додатне таксе мора бити регулисана следећим 

питањима:  

- како би се осигурала равноправна равнотежа 

између таксе коју је платио подносилац пријаве 

патента и поступка рада који долази од стране 

завода и 

- како би се осигурала ефикасна и сврсисходна 

процедура до признања. 

Непостојање јединства проналаска не би 

требало да на погрешан начина једноставно ограничи 

време и напор испитивача или да непрописно 

прикупи додатне таксе од подносиоца пријаве 

патента. Предност недвосмислено мора бити пренета 

подносиоцу пријаве да се одлучи за најбоље решење 

у задатој ситуацији. 

Коришћење приговора о непостојању јединства 

проналаска може такође бити само куповина времена 

која не користи испитивачу и само закомпликовати 

цео поступак испитивања пријаве патента. 

Испитивач би због тога могао инсистирати, ради 

једноставности или уштеде времена, да не подиже 

недостатак јединства приликом претраживања и 

испитује целу пријаву, или да подигне недостатак 

јединства, али да не захтева додатне таксе. 

Стратегија која се користи у случају  јединства 

проналаска до поступка признања је дискреционо 

право и зависи само од испитивача. 

Подсетник: Члан.82 Европске патентне 

конвенције (ЕПЦ) и правило 44 (ЕПЦ) се баве 

захтевом јединства проналаска и наводи се општи 

принцип да пријава треба да се односи само на један 

проналазак, или на групу проналазака који су тако 

повезани како би формирали општу и јединствену 

проналазачку замисао. 

Правило 43 (2) ЕПЦ наводи да пријава може 

садржати више од једног независног захтева у истој 

категорији (производ, процес, уређај или примена) 

само ако предмет проналаска пријаве подразумева 

једну од следећих ставки: 

(а) мноштво међусобно повезаних производа, 

(б) различите примене производа или уређаја, 

(ц) алтернативна решења за одређени технички 

проблем, где је непримерено покривати сва ова 

решења једним патентним захтевом. 

Као што је наведено на предавањима, у складу 

са чланом 84 ЕПЦ, патентни захтеви ће дефинисати 

предмет проналаска за који се тражи заштита. 

Патентни захтеви би требали бити  јасни прецизни и 

потпуни. Свакако морају бити подржани детаљним 

описом проналаска. 

Од кључног је значаја да просечан стручњак из 

дате области  разуме патентне захтеве, тако да ће он 

моћи да разликује између онога што спада у област 

заштите патентним захтевима, а шта не. 

Испитивач мора бити у позицији да одлучује о 

новости и инвентивном нивоу тако што може да 

одлучи да ли одређени ентитет (производ или уређај) 

или активност (поступак или примена) из претходног 

стања технике потпада у опсег заштите патентним 

захтевима. 

Према томе, испитивачи у оквиру патентних 

захтева треба да: 

- не остављају никакве сумње у њихову 

категорију патентних захтева (поступак или 

уређај), 

- укључују све главне техничке карактеристике 

проналаска, 

- буду разумљиви са техничке тачке гледишта, 

- буду самоодрживи, 

- немају никакве контрадикторне ствари, 

- буду подржане детаљним описом.  

У ЕПО-у, једном када је патент признат не 

може се опозвати или поништити на основу тога што 

патентни захтеви нису јасни. Према томе, било какав 

недостатак јасноће у дефиницији онога што треба 

заштитити треба препознати у раној фази 

поступка,докле год се  и даље могу исправити 

патентни захтеви. 

Недовољна откривеност проналаска је 

покривена члановима 83 и 84 ЕПЦ који се преклапају 

и уобицајено да се исти недостатак у пријави патента 

може супроставити према члану 83 или члану 84 или 

под оба члана заједно (и члан 83 и члан 84).  

Семинар је испунио сва очекивања. На њему је 

приказан велики број примера практичних случајева 

како је ЕПО решавао такве ситуације. 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) 

СЕМИНАР „НОВОСТ И ИНВЕНТИВНИ НИВО ПРОНАЛАСКАˮ 

Минхен, 14. до 16. марта 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Саша Здравковић, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику  

Нада Павловић, саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

 

У периоду од 14. до 16. марта 2018. године, у 

наставку претходног семинара о јединству и јасноћи, 

одржан је семинар на тему новост и инвентивни ниво 

проналаска са многобројним практичним примерима.  

На семинару са радионицама су учествовали 

представници 18 земаља света, односно, следеће 

земље за својим патентним испитивачима: Естонија, 

Јордан, Бугарска, Албанија, Турска, Словачка, 

Румунија, Босна и Херцеговина, Португал, Шпанија, 

Литванија, Пољска, Летонија, Мароко, Мађарска, 

Србија, Чешка и Вијетнам. 

Семинар су отворили уводним речима 

представници ЕПО академије  Антоан Рети и 

патентни испитивачи који су имали улоге предавача: 

Карен Енгелен (Белгија) и Раду Давид (Румунија). 

Они су одржали и прво уводно предавање о концепту 

новости, у смислу његове правне заснованости. 

Потом је настављено предавањем које се односило 

на дефинисање самог појма новости преко стања 

технике, као основе за дати критеријум 

патентибилности, уз бројне коментаре и примере из 

праксе ЕПО патентних испитивача.  

Након уводних предавања настављен је рад по 

групама, где је прва група окупила испитиваче из 

електротехнике, машинства и опште технике и друга 

група за хемију, биологију, фармацију и 

биотехнологију. Током прве радионице урађен је 

велики број практичних примера из конкретних 

патентних пријава, са коментарима испитивача из 

различитих земаља и праксама са којима се сусрећу у 

свакодневном раду. Затим смо се на предавањима 

бавили питањима приоритета поднетих патентних 

пријава, тзв. конфликтним пријавама, оценом 

новости путем анализе карактеристика проналаска.  

У поподневном делу настављено је са радионицама 

на тему новости проналаска опет у две групе са 

практичним примерима, који су од великог значаја за 

боље разумевање наведених правила. 

Другог дана јe поново одржано, мало измењено, 

предавање предузећа “Orcan – The Efficiency 

Company” из Минхена са њиховим искуствима кроз 

процес патентирања у ЕПО-у, посматрано из угла 

бизнис корисника.  Наиме, компанија је почела са 

радом при Универзитету, да би се потом 

осамосталила и откупила права интелектуалне 

својине од свог оснивача. Они се баве сагоревањем 

отпада и претварањем топлотне енергије у 

електричну, али у малим, лако преносивим 

јединицама. То им омогућава примену у великом 

броју индустријских грана (депоније, речни 

саобраћај, итд.), уз извесна прилагођавања. Свака 

јединица, односно мини-постројење може да пружи 

електричну енергију око 5kWh.  

Потом је одржано предавање о концепту 

инвентивног нивоа, где је посебна пажња посвећена 

дефинисању „стручњака из дате области“ и приступу 

„проблема и решења“  који чини основу бављења 

инвентивношћу у ЕПО-у. Све ово је пропраћено 

бројним примерима из разних области које смо 

имали прилике заједно да продискутујемо са 

предавачима. Након тога је настављен рад по 

групама са још неколико нових примера пријава и 

патентних захтева, где су се учесници бавили 

питањем инвентивног нивоа у конкретним 

случајевима. 

Трећег дана семинара предавања су била 

посвећена специјалним случајевима, као што су 

комбинације три или више докумената, приликом 

оцењивања инвентивног нивоа, затим тзв. јукста 

позицији карактеристика проналаска и парцијалним 

проблемима, уз представљање приступа за решавање 

оваквих ситуација. Потом је на ред дошла тема тзв. 

“selection invention”, односно о проналасцима избора, 

када су у питању листе елемената или 

карактеристика у патентним захтевима (стању 

технике). Као посебно питање су обрађени 

„опсези“ разних вредности које се јављају, како у 

патентним пријавама, тако и у стању технике, 

односно начин одабира и утврђивање новости у 

оваквим случајевима. Притом су одабрани примери 

који су у великој мери приказали конкретну примену 

предложених приступа решавања оваквих ситуација 

приликом испитивања патентних пријава. Након тога 

су учесници поново подељени у групе за „хемију“ и 

„технику“ где је рад настављен на пријавама из 

праксе ЕПО-а, уз могућност приказа и заједничког 

решавања примера из сопствене праксе патентних 

испитивача из националних завода. 

Новост проналаска је један од три услова које 

проналазак треба да испуни да би могао да добије 
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заштиту патентом (новост, инвентивност и 

индустријска применљивост), што је дефинисано 52. 

чланом Европске патентне ковенције (ЕПЦ). 

Проналазак се сматра новим када није садржан у 

стању технике. Ту долазимо до појма који такође 

треба јасно дефинисати – стање технике – све што је 

објављено, тј. доступно јавности пре датума 

подношења патентне пријаве (писаним путем, 

употребом, усменим излагањем, на интернету, или 

било којим другим путем). Код писаног откривања је 

нарочито важно узети у обзир коме је та 

информација постала доступна – у случају 

ограничене доступности, везане уговором о 

поверљивости, свакако се мења перспектива 

испитивача. Још више пажње се мора обратити код 

усмених излагања, у смислу на садржај и 

свеобухватност изнетог (често је у питању само 

генерална информација, не и детаљи дати у пријави), 

као и на околности излагања (можда је реч о врло 

ограниченом кругу људи а не читавој јавности). 

Претходна употреба, где најчешће спада продаја на 

тржишту (производња, дистрибуција, рекламирање), 

дефинитивно је најтежа форма за доказивање за 

патентног испитивача јер се недвосмислено мора 

утврдити више чињеница у вези са тим: када је 

наступила употреба, шта је тачно откривено и на 

који начин (у којој мери). У данашње време је ипак 

најраспрострањеније откривање проналаска путем 

интернета. Ту треба имати у виду поузданост датума 

објаве, а у случају да сајт не садржи такву 

информацију, она се може се потражити уз помоћ 

сајта  www.archive.org.  

Оцена новости се најефикасније изводи путем 

анализе техничких карактеристика проналаска. 

Најпрегледније је приказати основне техничке 

карактеристике испитиване пријаве и стања технике 

у табели. Наиме, потребно је установити најважније 

карактеристике проналаска, првенствено кроз 

патентне захтеве, а ако то није потпун приказ, онда и 

опис и нацрт (ако је присутан), имајући у виду оно 

што објективно спада у ту категорију, јер понекад 

проналазач истиче карактеристике које нису од 

суштинског значаја за проналазак. Затим се те 

карактеристике траже у другим документима 

(патентна и непатентна литература), тј. у стању 

технике. Ако се ту пронађу техничке карактеристике 

идентичне онима које су дате у патентном захтеву, 

тада се тај захтев не сматра новим.  

Патентни захтеви одређују обим заштите 

проналаска и њиховој терминологији се мора 

посветити пажња. У том смислу је израз „погодно 

за/за“ посебно размотрен, као нешто што се сматра 

имплицитном карактеристиком проналаска. Наиме, 

при упоређивању са документима из стања технике, 

мора се имати у виду и намена извесног производа 

(уређаја) или поступка, не би ли се избегле ситуације 

где неспојиве области технике упоређујемо и 

користимо за „обарање“ новости, само зато што 

постоји велико (али не и потпуно) подударање 

главних техничких карактеристика са предметним 

проналаском. Неопходно је узети у обзир сврху 

проналаска (облик, величину, снагу, итд.). 

Приликом оцењивања критеријума новости, 

није дозвољено користити комбинацију докумената 

из стања технике (патентних или непатентних). 

Изузетак постоји једино код докумената из 

категорије уџбеника, речника или тржишних 

каталога, где су поједини појмови детаљније 

дефинисани (дате су физичке величине појединих 

материјала и сл.), а могу бити од користи при 

испитивању патентне пријаве.  

Такође, у пракси се често дешава да у стању 

технике постоји документ који открива нешто врло 

слично или еквивалентно ономе што је дато у 

патентном захтеву испитиване патентне пријаве. У 

том случају се мора имати на уму да је код новости 

кључна идентичност техничких карактеристика, а 

оно што је еквивалентно не сматра се и идентичним. 

Ипак, еквивалнти могу бити кључни за 

„обарање“ инвентивног нивоа истог патентног 

захтева. 

Уопштена откривеност основних техничких 

карактеристика проналаска не угрожава новост 

патентних захтева где су дате специфичне техничке 

карактеристике проналаска. Зато се патентни захтеви 

увек морају „сузити“ до специфичних техничких 

карактеристика које се односе управо на дати 

проналазак као такав, јер тиме избегавају замку да та 

дефиниција обухвати многе појмове из стања 

технике.  

Проналасци избора, односно тзв. “selection 

invention”, су неопходни када су у питању листе 

елемената или карактеристика у патентним 

захтевима (стању технике).  Када у стању технике 

постоје две или више листа компоненти, специфична 

комбинација направљена избором из тих листи се 

сматра новом. Када су присутни „опсези“ разних 

физичких величина које су дате као техничке 

карактеристике, у патентним захтевима, при 

оцењивању новости се мора обратити пажња на 

следеће: да је одабран опсег довољно узан у односу 

на стање технике, да је довољно удаљен од крајњих 

вредности познатих опсега (без преклапања), као и 

да је постоји сврха одабира баш тог опсега, односно 

да се за њега везује нови технички ефекат. 

Као што је већ наведено, инвентивни ниво 

представља један од три услова патентибилности, 

који сваки проналазак треба да испуни како би добио 

http://www.archive.org/


 

 

 

 

Подлистак ГИС 2018/6 

Supplement 2018/6  

ЗИС / RS / IPO 

 

189 

патент. Проналазак има инвентивни ниво ако за 

стручњака из одговарајуће области не произилази, на 

очигледан начин, из стања технике (члан 56. ЕПЦ). 

Стручњак из одговарајуће области је особа која је 

стручна у релевантној области, има просечно знање 

и способности, а притом је у току са актуелним 

стањем у датој техничкој области али не поседује 

инвентивни капацитет. Такође, та особа би била у 

стању да потражи решење и у суседној техничкој 

области, у односу на ону, на коју се односи 

проналазак. Приликом одлучивања о инвентивном 

нивоу проналаска, изузетно ефикасним се показао 

приступ „проблема и решења“ које већ годинама 

користи Жалбено веће ЕПО-а. У најкраћим цртама, 

он се састоји из следећих етапа:  утврђивање 

најближег стања технике, на основу чега се онда 

установи технички проблем који треба решити, и на 

крају размотрити да ли би предметни проналазак, 

полазећи од претходна два корака, био очигледан за 

стручњака из одговарајуће области. Овакав приступ 

отклања могућност субјективне процене и 

евентуалних грешака, успостављајући независни пут 

оцене инвентивности, као често врло дискутабилног 

параметра.  

На самом крају семинара, групе су поново 

окупљене ради спровођења квиза знања из области 

новости и инвентивног нивоа, а који се заснивао на 

претходно обрађеним темама.  

Такође, на крају оба семинара, учесницима су 

додељени сертификати о учешћу. 

Семинар је испунио сва очекивања. На њему је 

приказан велики број пример практичних случајева 

како се у ЕПО-у решавају такве ситуације. 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ НАЦИОНАЛНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Латвија, Рига, 09. и 10. мај 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Зорица Гулас, шеф Одсек за ауторско и сродна права 

 

Завод за патенте Републике Латвија, у сарадњи 

са Светском организацијом за интелектуалне својину 

(WIPO) организовао је у Риги регионални семинар о  

развоју и примени националне стратегије 

интелектуалне својине. На овај скуп позване су све 

државе чланице ЦЕБС групе, а одазвао се изузетно 

велики број земаља. Били су присутни представници 

из 14 држава што је овај скуп учинило додатно 

занимљивим и корисним. На многобројим панелима 

за два дана, колико је овај семинар трајао, 

смењивали су се као говорници не само међународну 

експерти већ и свако од представника из земаља 

чланица ЦЕБС групе (Естонија, Грузија, Литванија, 

Летонија, Мађарска, Пољска, Бугарска, Молдавија, 

Црна Гора, Румунија, Турска, Албанија, Словачка и 

Србија). Србију је на овом скупу представљала 

Зорица Гулас, шеф Одсека за ауторско и сродна 

права у Заводу за интелектуалну својину. 

О главним циљевима стратегије интелектуалне 

својине у Региону говорили су међународни 

експерти: Ron Marchant, WIPO експерт, Alfred 

Radauer, консултант, представник Technopolis Group, 

Viena и Andrea Basso, Mito Technology, Milan Itali. На 

тему имплементације стратегије интелектуалне 

својине, проблема у примени, начину вредновања 

постигнутих резултата и другим изазовима у 

примени стратегије, излагали су  представници свих 

позваних земаља чланица ЦЕБС групе. 

Говорећи о главним циљевима сваке стратегије 

интелектуалне својине, експерти су нагласили да је 

значајно да се стратегија пише на основу претходног 

промишљања о томе шта свака држава жели да 

постигне у области права интелектуалне својине. 

Наглашено је да је због прихватања стратегије и 

њене ефикасније примене, неопходно приликом 

њене израде фокусирати се и на циљеве које желе да 

постигну појединци и организације које су укључене 

у израду стратегије као и она лица чији интереси 

могу бити захваћени применом стратегије 

интелектуалне својине (тзв. stakeholders). Таквим 

приступом приликом израде стратегије обезбедиће 

се њихова подршка и заинтересованост за 

остваривање стратегијом задатих циљева.  

Такође, је значајно, према оцени експерата, да 

се правовремено информише јавност о стратегији и 

да се обавештава о постигнутим резултатима на 

начин који ће широкој јавности бити разумљив и 

прихватљив. На пример, тако што се износе подаци о 

томе колико ће људи бити запослено захваљујући 

примени стратегије интелектуалне својине. Експерти 

препоручују да се резултати имплементације 

стратегије обавезно ставе у национални контекст. 

Такође, предлажу да се у светлу израде стратегије 

мала и средња предузећа не стимулишу на 

патентирање јер они не стварају проналаске који би 

били патентирани (врло ретко). Таква стимулација 

долази у обзир када су у питању велика привредна 

друштва, институти и универзитет.  

Међународни експерти су се сложили са 

закључцима већине присутних представника земаља 

чланица ЦЕБС групе у вези са тим да је за ефикасно 

спровођење права интелектуалне својине много боље 

имати стратегију интелектуалне својине у форми 

једног документа који усваја Влада или Народна 

скупштина. Ово због тога што то обезбеђује лаку и 

брзу  сарадњу са другим државним органима и 

министрима задуженим за спровођење права 

интелектуалне својине. Наиме, када се као лидер 

одговоран за спровођење стратегије, обратите 

државном органу и захтевате одређене податке, 

информације о спровођењу права или пак захтевате 

да се активно укључи у одређени пројекат обухваћен 

акционим планом и циљевима и задатим роковима из 

стратегије, тада је та сарадња ефикасна и спроводи 

се без отезања и проблема јер постоји документ 

Владе (стратегија) која треба да се примени у пракси. 

Такође, чињеница да једна држава има стратегију 

интелектуалне својине омогућава да се једноставно и 

уз јаке аргументе (циљеви утврђени стратегијом), 

аплицира за разноврсне пројекте и да се такве 

апликације позитивно реше.   

Када је реч о ефикасним моделима управљања 

интелектуалном својином, из излагања присутних 

представника 14 земаља ЦЕБС групе, може да се 

закључи да се у пракси најчешће испољава неколико 

сличних модела управљања интелектуалном 

својином у којима је посебан државни орган задужен 

за признање права интелектуалне својине, а јавну 

политику интелектуалне својине и овлашћење за 

предлагање прописа има одређено министарство, док 

је за остваривање права надлежан велики број 
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државних органа: тржишна инспекција, царина, 

Министарство финансија, Јавно тужилаштво, 

полиција, судови. Многобројни представници 

земаља чланица ЦЕБС групе изјавили су 

(укључујући и Србију) да је веома важно, због тога 

што је у остваривање права укључен велики број 

државних органа, обезбедити одговарајући 

механизам за координацију спровођења права 

интелектуалне својине. У Србији је још 2014. године 

образовано координационо тело за ефикасну заштиту 

интелектуалне својине у чијем саставу се налазе 

високи представници из следећих државних органа: 

Завода за интелектуалну својину, Министарства 

унутрашњих послова, Тржишне инспекције, 

Министарства финансија, Министарства здравља и 

Јавног тужилаштва. На скупу је закључено и да је 

нарочито важно да за спровођење циљева утврђених 

стратегијом и мерење постигнутих резултата у 

спровођењу стратегије, буде овлашћено једно лице 

које ће бити и лидер тог петогодишњег или 

десетогодишњег пројекта. У вези са мерењем 

резултата примене стратегије, закључено је да је 

мерење неопходно али да треба имати у виду да не 

могу сви резултати да се измере. На пример како 

измерити да ли је свест јавности о значају 

интелектуалне својине подигнута на одређени ниво?  

Значај овог регионалног скупа био је и у 

могућности да представници многобројних земаља 

размене искустава у вези са проблемима у 

имплементацији стратегије интелектуалне својине. 

Тако се на скупу могло чути да су неке државе имале 

проблем „промашених циљева“ стратегије, односно 

да су тек у поступку имплементације стратегије 

схватили да су поједини циљеви који су стратегијом 

утврђени, погрешно нациљани, (само су добро 

формулисани али немају значаја за развој 

интелектуалне својине у тој држави). Такође 

поједине државе су се жалиле да у поступку 

имплементације стратегије интелектуалне својине 

имају изразито лошу или никакву сарадњу са 

судовима или царином у својим земљама (Грузија на 

пример). Међутим представник Грузије изнео је и 

позитивна искуства у примени стратегије 

интелектуалне својине. Тако је навео да је Грузија на 

време схватила значај стратегије као националног 

документа и да је том послу, писању стратегије, 

Грузија приступила систематски и организовано, а да 

су у том послу имали велику помоћ WIPO. Један од 

циљева грузијске стратегије био је и побољшање 

услуга Завода за интелектуалну својину Грузије а 

нарочито у делу који се тиче географских ознака и 

повећање броја ових пријава. На основу стратегије и 

утврђених стратешких циљева у овој области, 

грузијски Завод је остварио изузетну сарадњу са 

Министарством пољопривреде Грузије и 

Министарством туризма Грузије која су у оквиру 

стратешких циљева препознали да, остварујући те 

циљеве могу да остваре и своје ресорне циљеве. А 

такво деловање довело је до економског напретка 

државе. Наиме, министарство пољопривреде је било 

изразито заинтересовано да промовише географске 

ознаке као право интелектуалне својине, а ради 

подстицаја улагања у развој неразвијених 

планинских подручја која спадају у веома 

специфична поднебља подобна за стварање 

производа који би могли да буду заштићеним 

географским ознакама. А Министарство туризма је 

дало одређене подстицаје туристичким 

организацијама и свима који се у земљи баве 

пружањем туристичких услуга, за оне који у своје 

организоване туре попут „пут вина“ и слично укључе 

и посете и обиласке подручјима на којим настају 

производи заштићени географским ознакама. 

Грузија је истакла још један интересантан 

приступ имплементацији стратегије интелектуалне 

својине. Наиме грузијска Влада сваке године 

организује конференцију о фалсификовању и 

пиратерији на којој представници свих државних 

органа који учествују у координационом телу за 

спровођење стратегије интелектуалне својине држе 

предавања широкој јавности о резултатима и 

проблемима у борби против пиратерије и 

фалсификовања. Скупу присуствује приватни сектор, 

односно многобројни носиоци права интелектуалне 

својине (домаћи и страни), као и корисници 

интелектуалне својине и на самом скупу омогућено 

им је да постављају питања и захтевају одговоре од 

државних органа надлежних за спровођење 

стратегије интелектуалне својине. Сваке године на 

лицу места, а на основу коментара, питања и изјава 

учесника конференције може се „измерити“ 

успешност у остваривању појединих циљева 

стратегије. Наиме, носиоци права и корисници права 

интелектуалне својине имају прилику да из године у 

годину провере да ли државни органи испуњавају 

своја обећања дата на прошлогодишњем скупу, као и 

да ли и у којој мери поједини органи имају успеха и 

резултата у спровођењу циљева утврђених 

стратегијом интелектуалне својине. 
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