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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)  A47J 27/08 (2006.01)

 A47J 36/06 (2006.01) 
(11) 2017/0132 А1 

(21) P-2017/0132 (22) 03.02.2017. 

(54) EKSPRES LONAC SA STAKLENIM 

DISPLEJEM 

(71) METALAC POSUĐE D.O.O., Kneza Aleksandra 

212, 32300 Gornji Milanovac, RS 

(72) MARKOVIĆ, Nikola, Đenerala Terzića 15,  

32300 Gornji Milanovac, RS 

(57) Ekspres lonac sa staklenim displejem za kućnu 

upotrebu-EN 12778, spada u oblast tekućih životnih 

potreba, odnosno opštih postupaka za kuvanje hrane. 

Uređaj se sastoji od posude (1) i poklopca (3). Telo 

poklopca (3) sadrži stakleni disk (4) koje je otporno na 

termošok i trpi mах pritisak 20 bar. Stakleni disk (4) 

konstruisan je sa unutrašnje strane poklopca i 

povećanjem pritiska ostvaruje se bolje zaptivanje između 

stakla i poklopca. Proces kuvanja odvija se pod radnim 

pritiskom do 1,5 bar i bez ispuštanja pare u atmosferu. 

Ekspres lonac sadrži tri stepena sigurnosti: otpusni ventil 

(9), sigurnosni ventil (10) i otvor (8) za gumu Na opisani 

način, obezbeđeno je bezbedno kuvanje hrane, uvid u 

fazu kuvanja i upravljanje procesom kuvanja pod 

pritiskom, dodatna ušteda energije, kraće vreme kuvanja 

bez ispuštanja pare i širenja neprijatnih mirisa, kao i 

očuvanje bitnih sastojaka hrane. 

  

 
 

(54) PRESSURE COOKER WITH GLASS DISPLAY 

 

(57) Express pot with glass display for home use EN 

12778, belongs to area of current life needs, or general 

procedures for cooking food. Device consists of 

container (1) and lid (3). Lid (3) body  comprises a glass 

disk (4) which is resistant to thermocouple and suffers a 

pressure of 20 bar. Glass disc (4) is constructed from 

inside of lid (3) and by increasing a pressure, better seal 

between glass and lid is achieved. Cooking process takes 

place at pressure of up to 1.5 bar and without 

evaporating atmosphere into atmosphere. Express pot 

has three stages of safety: relief valve (9), safety valve 

(10), and hole (8) for the tire. This way, safe cooking of 

food, insight into cooking phase and management of 

process of cooking under pressure, additional energy 

savings, shorter cooking time without steam releasing 

and spread of unpleasant smells, as well as the 

preservation of essential food ingredients are provided. 
 

(51)  A47J 37/04 (2006.01)

 A47J 37/07 (2006.01)

 A47J 43/18 (2006.01)

 A47J 43/28 (2006.01) 

(11) 2016/1106 А1 

(21) P-2016/1106 (22) 12.12.2016. 

(54) ŽICA-ŠTAPIĆ SA PRSTENOM ZA LAKO 

SKIDANJE GRILOVANOG MESA I POVRĆA SA 

RAŽNJIĆA 

(71) KALIĆ, Samir, Franje Kluza 10a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) KALIĆ, Samir, Franje Kluza 10a,  

21000 Novi Sad, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na žicu-štapić sa prstenom za 

lako skidanje grilovanog mesa i povrća sa ražnjića koja 

se sastoji od prstohvata (2, 11) za držanje sa uvijenom 

žicom (3, 13) i prstena (4, 14).  Uvijena žica (3) sa 

prstohvatom (2), izvedena je od jednog komada žice gde 

je prstohvat (2) obrazovan najmanje jednim savijanjem i 

kružnim namotavanjem na sredini žice (3), pri čemu je 

žica (3) kružnog poprečnog preseka, dok su kraci-krajevi 

žice (3) međusobno spiralno uvijeni i završavaju se 

oštrim vrhom.  Prsten (4, 14) se sastoji od cilindrične 

čaure (5, 15) i kružne pločice (6, 16), koji su međusobno 

čvrsto spojeni u osi simetrije prstena (4, 14) preko 

suženog dela (7), pri čemu je deo (7), u poprečnom 

preseku oblika pravougaonika sa zaobljenim kraćim 

stranicama.  Žica (3, 13) provučena je kroz otvor (8), 

izveden u prstenu (4, 14), pri čemu je čaura (5, 15) 

postavljena do prstohvata (2, 11) a kružna pločica (6, 16) 

je postavljena sa donje strane okrenuta ka vrhu žice (3, 

13). Prijava sadrži jednu varijantu izvođenja. 
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(54) WIRE-STICK WITH A RING FOR EASY 

REMOVAL OF GRILLED MEAT AND 

VEGETABLES FROM KEBABS 

 

(57) The invention refers to a wire-stick with a ring for 

easy removal of grilled meat and vegetables from kebabs 

which consists of a handgrip (2, 11) for holding with a 

twisted wire (3, 13) and a ring (4, 14). The twisted wire 

(3) with the handgrip (2), is made of one piece of wire 

where the handgrip (2) is formed with at least one bend 

and circular winding in the middle of the wire (3), 

whereby the wire (3) is of circular cross section, whereas 

the prongs-ends of the wire (3) are mutually spirally 

twisted and end in a sharp tip. The ring (4, 14) consists 

of a cylindrical bushing (5, 15) and a circular plate (6, 

16), mutually tightly bound in the axis of symmetry of 

the ring (4, 14) through a narrowed part (7), whereby the 

part (7) is in its cross section of rectangular shape with 

rounded shorter sides. The wire (3) is squeezed through 

an opening (8), formed in the ring (4, 14), whereby the 

bushing  (5, 15) is positioned next to the handgrip (2, 11) 

and the circular plate (6, 16) is positioned at the bottom 

side facing the top of the wire (3, 13).  The application 

contains one variant embodiment. 
 

(51)  A61K 38/00 (2006.01)

 A61K 38/16 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 C07K 14/785 (2006.01) 

(11) 2017/0169 А1 

(21) P-2017/0169 (22) 14.02.2017. 

(54) POBOLJŠANA REKONSTITUISANA 

KOMPOZICIJA SUFRAKTANTA KOJA SADRŽI 

ANALOGE SUFRAKTANTA PROTEINA B (SP-B) 

I SURFAKTANTA PROTEINA C (SP-C) 

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 

26/A, I-43100 Parma, IT 

(72) PIVETTI, Fausto , Via Palermo, 26/A, 43100 Parma 

, IT; BOCCHI, Monica, Via Palermo 26A, 43100 Parma, 

IT; SOLIANI, Raschini, Annamaria, Via Palermo 26A, 

43100 Parma, IT 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11000 Beograd 

(57) Predmetni pronalazak se odnosi na rekonstituisani 

pulmonalni surfaktant koji sadrži lipidni nosač, 

kombinaciju analoga polipeptida nativnog surfaktanta 

proteina SP-C sa određenim analogom polipeptida 

nativnog surfaktanta proteina SP-B. Pronalazak se 

takođe odnosi na farmaceutske formulacije od njih i na 

njihovu upotrebu za lečenje ili profilaksu RDS i drugih 

respiratornih poremećaja. 

 

 

 

 

 

 

(54) IMPROVED RECONSTITUTED SURFACTANT 

COMPOSITION CONTAINING ANALOGS OF 

SURFACTANT PROTEIN B (SP-B) AND 

SURFACTANT PROTEIN C (SP-C) 

 

(57) The present invention is directed to a reconstituted 

pulmonary surfactant comprising a lipid carrier, a 

combination of polypeptide analog of the native 

surfactant protein SP-C with a particular polypeptide 

analog of the native surfactant protein SP-B. 

The invention is also directed to the pharmaceutical 

formulations thereof and to its use for the treatment or 

prophylaxis of RDS and other respiratory disorders. 
 

(51)  B01J 2/02 (2006.01)

 C08B 37/04 (2006.01) 
(11) 2018/0459 А2 

(21) P-2018/0459 (22) 18.04.2018. 

(54) DOBIJANJE NANOČESTICA KALCIJUM-

ALGINATA ULTRASONIČNIM RASPRŠIVANJEM 

KAO NOSAČA ZA IMOBILIZACIJU ENZIMA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS 

(72) MILIVOJEVIĆ, Milan, Požarevački partizanski 

odred 61, 12000 Požarevac, RS; ŽUŽA, Milena, Cara 

Dušana 60, 11000 Beograd, RS; ĐORĐEVIĆ, Verica, 

Miroslava Krleže 20/15, 11160 Beograd, RS; JONOVIĆ, 

Marko, Vladetina 16 I/12, 11000 Beograd, RS; 

LUKOVIĆ, Nevena, Fruškogorska 3, 11000 Beograd, 

RS; BUGARSKI, Branko, Mihaila Gavrilovića 28, 

11000 Beograd, RS; KNEŽEVIĆ-JUGOVIĆ, Zorica, 

Omladinskih brigada 7g/3, 11000 Beograd, RS 

(57) Садашњи проналазак обезбеђује поступак за 

производњу калцијум-алгинатних наночестица 

распршивањем раствора натријум-алгината у раствор 

калцијум-хлорида коришћењем методе ултрасоничног 

распршивања са сушењем топлим ваздухом и 

гелирањем у колони са оквашеним зидовима. Поступак 

према приказаном проналаску решава дефинисани 

технички проблем добијања калцијум-алгинатних 

честица нано величина и њихове примене као носача за 

имобилизацију алкалазе. 

 

(54) CALCIUM-ALGINATE NANOPARTICLES 

PRODUCED BY ULTRASONIC SPRAY ATOMIZATION 

AS A CARRIER FOR ENZYME IMMOBILIZATION 

 

(57) The present invention provides a method for the 

production of calcium-alginate nanoparticles by spraying 

a solution of sodium-alginate in a calcium-chloride 

solution using an ultrasonic spray atomization method 

with hot air drying and gelation in a column with wetted 

walls. Method according to the present invention solves 

the defined technical problem of obtaining calcium-

alginate particles of nano size and their applications as a 

carrier for the immobilization of alcalase. 
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(51)  B21B 1/18 (2006.01)

 B21B 27/02 (2006.01)

 B21H 8/02 (2006.01)

 H01B 13/012 (2006.01) 

(11) 2017/0217 А1 

(21) P-2017/0217 (22) 27.02.2017. 

(54) UREĐAJ ZA KONTINUALNO 

TRANSFORMISANJE OKRUGLE ŽICE U 

TRAPEZNI OBLIK ŽELJENIH DIMENZIJA 

(71) PAVLOVIĆ, Žarka, Miroslav, Braće Jerkovića 72/22, 

11010 Beograd, RS 

(72) PAVLOVIĆ, Žarka, Miroslav, Braće Jerkovića 72/22, 

11010 Beograd, RS 

(74) punomoćnik za prijem pismena VOJINOVIĆ, 

Miroslava, Braće Jerkovića 72/22, 11010 Beograd 

(57) Uređaj za profilisanje okrugle žice u trapeznu žicu 

željenog oblika i poprečnog preseka nastao je iz potrebe 

da se profilisanom žicom proizvede provodnik visoke 

kompaktnosti za potrebe energetskih kablova visokog 

napona. Deformacija okrugle žice u trapeznu žicu se 

ostvaruje samo u dva koraka sa dva para spregnutih, 

nepogonjenih valjaka, korišćenjem vučne sile glavnog 

pogona proizvodne mašine za použavanje i proizvodnju 

použenog provodnika sa trapeznim žicama. U mašinu za 

použavanje se utovaruje okrugla žica na proizvodnim 

kalemovima i proces transformacije te okrugle žice u 

trapeznu žicu se ostvaruje ovim uređajem neposredno 

ispred matrice za použavanje. Na mašini za použavanje 

moraju biti postavljeni uređaji za svaku žicu prema 

prethodno projektovanoj konstrukciji provodnika. Profili 

valjaka u uređaju su identični za svaki sloj provodnika i 

odgovaraju prethodno definisanoj konstrukciji i preseku 

provodnika koji se izrađuje. 

  

 
 

(54) DEVICE FOR CONTINUOUS 

TRANSFORMATION OF ROUND WIRES IN THE 

TRAPEZOIDAL PROFILES OF THE DESIRED 

DIMENSIONS 

 

(57) The circular wire profiling device in the trapezoidal 

wire of the desired shape and cross-section was made 

due to the need to produce a high-compact conductor by 

means of the profiled wire for the needs of high voltage 

power cables. The deformation of the round wire into the 

trapezoidal wire is achieved only in two steps with two 

pairs of coupled loose rollers, using the pulling force of 

the main drive of the machine for production of twisted 

cables and twisted conductors with trapezoidal wires. A 

round wire on the production spools is loaded in the 

machine for production of twisted cables and the 

transformation process and the round wire in the 

trapezoidal wire is realized by this device directly in 

front of the twisting die. The devices for each wire 

according to the previously designed conductor structure 

must be installed on the machine for production of 

twisted cables. The roller profiles in the device are 

identical to each conductor layer and correspond to the 

predetermined construction and cross-section of the 

conductor being made. 
 

(51)  C22C 5/06 (2006.01) (11) 2017/0436 А1 

(21) P-2017/0436 (22) 27.04.2017. 

(54) LEGURE SREBRA OTPORNE NA 

TAMNJENJE, NAROČITO NA SULFIDIZACIJU I 

POSTUPAK ZA NJIHOVO DOBIJANJE 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4,  

11000 Beograd, RS 

(72) KORAĆ, Marija, dr, Bulevar kralja Aleksandra 149, 

11000 Beograd, RS; KAMBEROVIĆ, Željko, dr, 

Omladinskih brigada 7e, 11070 Beograd, RS; 

DIMITRIJEVIĆ, Stevan, dr, Međeda Useinovića 38, 

19210 Bor, RS; RANITOVIĆ, Milisav, dr, Jurija 

Gagarina 275, 11073 Beograd, RS; DELIJIĆ, Kemal, dr, 

Bulevar Džordža Vašingtona 6, 81000 Podgorica, ME 

(57) Legure srebra otporne na tamnjenje, naročito na 

sulfidizaciju i postupak za njihovo dobijanje, sadrže 

osim čistih metala srebra Ag, cinka Zn i bakra Cu i 

predlegure: aluminijum–silicijum, sadržaj Si od 7 do 

20%, i Al do 100%, aluminijum-cink, sadržaj Zn od 75 

do 80%, i Al do 100%, bakar–silicijum, sadržaj Si od 5 

do 10%, i Cu do 100%, i bakar-cink, sadržaj Zn od 25 do 

30%, i Cu do 100%, koji postupkom topljenja i Iivenja 

daju Ieguru srebra otporniju na tamnjenje, naročito na 

sulfidizaciju od sličnih legura iz stanja tehnike, a takođe 

imaju i znatno manji stepen tamnjenja površina. Novost 

pronalaska, naročito se ogleda u korišćenju aluminijuma, 

silicijuma i cinka kao Iegirajućih elemenata i što se oni 

uvek pojavljuju zajedno kao predlegure u leguri srebra. 

Optimalni sadržaj silicijuma u legurama predmetnog 

pronalaska se kreće u granicama 0,2-0,5%. Rezultati 

ispitivanja pokazuju da stepen tamnjenja površine glavne 

legure AgCu1,9Zn3,7Al1,6Si0,3 ima približno 30 puta 

manju vrednost ovog parametra od referentne legure 

sterling srebra u rastvoru natrijum sulfida koncentracije 

0,01 mol/dm3 i približno 40 puta manju vrednost 

koeficijenta jkor u rastvoru natrijum sulfida koncentracije 

0,1 mol/dm3 od referentne legure sterling srebra. 
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(54) TRANISH RESISTANT SILVER ALLOY,  IN 

PARTICULAR TO THE SULFIDATION AND 

PRODUCING METHOD THEREOF 

 

(57) Tarnish resistant silver alloys, in particular to the 

sulfidation, and producing method thereof, contain 

except pure metals silver Ag, zinc Zn and copper Cu, 

and pre-alloys: aluminum-silicon, Si content from 7 to 

20%, and Al up to 100%, aluminum-zinc, Zn content 75 

to 80%, and Al up to 100% , copper-silicon, Si content 

from 5 to 10%, and Cu up to 100%, and copper-zinc, Zn 

content from 25 to 30%, and Cu to 100%, which by 

melting and washing processes give silver alloy more 

resistant to tanning, in particular to the sulfidation of 

similar alloys from the state of the art, and also have a 

significantly lower degree of surface tanning. The 

novelty of the invention is particularly reflected in the 

use of aluminum, silicon and zinc as the alloying 

elements and they always appear together as pre-alloys 

in silver alloy. The optimum content of silicon in the 

alloys of the present invention ranges from 0,2 to 0,5%. 

The results of the study show that the degree of tarnish 

of the main alloy surface AgCu1,9Zn3,7Al1,6Si0,3 has 

approximately 30 times lower value of this parameter 

than the reference alloy of sterling silver in a sodium 

sulfide solution of 0,01 mol/dm3 concentration and 

approximately 40 times the lower value of the jkor 

coefficient in a sodium sulfide solution of 0,1 mol/dm3 

concentration from the reference alloy of sterling silver. 
 

(51)  H04L 25/00 (2006.01)

 H03H 7/30 (2006.01)

 H04B 3/04 (2006.01) 

(11) 2017/0205 А1 

(21) P-2017/0205 (22) 23.02.2017. 

(54) BLIND DFE EKVALIZATOR SA UBRZANOM 

KONVERGENCIOM 

(71) INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O. BEOGRAD, 

Volgina 15, 11060 Beograd, RS 

(72) KRSTIĆ, Vladimir, Volgina 15, 11060 Beograd, RS 

(74) Punomoćnik za prijem pismena: KRSTIĆ, Vladimir 

-INSTITUT MIHAJLO PUPIN, Volgina 15, 11060 Beograd 

(57) Проналазак се односи на поступак контроле 

стања конвергенције еквализатора који je дизајниран 

са циљем да убрза конвергенцију блаинд  

еквализатора (DFE). Убрзање конвергенције је 

резултат примене иновираног поступка контроле 

стања конвергенције у блаинд режиму у коме DFE 

функционише као каскадно структуриран линеарни 

еквализатор — обухвата коло за контролу појачања 

(GC), белитељ спектра пријемног сигнала (WT) и 

еквализатор фазне карактеристике канала (ТЕ) – који 

има задатак да избегне ефекте пропагације грешака и 

отвори дијаграм ока сигнала што је могуће брже. 

Контрола стања конвергенције је заснована на online 

естимацији средње квадратне грешке излаза 

еквализатора (МSE) и праћењу њеног проласка кроз 

праг који одређује тренутак прелаза еквализатора из 

блаинд режима у режим контролисан детектованим 

симболима података. Поступак контроле упоређује 

естимат средње квадратне грешке еквализатора са 

променљивим прагом грешке који је дефинисан као 

комбинација хеуристички одабраног фиксног члана 

и скалиране апостериори грешке адаптације 

коефицијената белитеља спектра која представља 

променљиву компоненту прага. У овој иновацији, 

апостериори грешка белитеља (e^L n+1) повећава 

прецизност процеса контроле конвергенције тако 

што умањује утицај аутлејера на излазу еквализатора 

који контаминирају процес естимације средње 

квадратне грешке. 

 

 
 

(54) FAST START-UP BLIND DFE EQUALIZER 

 

(57) This invention addresses a blind equalization 

convergence state control method designed to increase 

the convergence rate of the Decision Feedback Equalizer 

(DFE). The convergence rate increase is the result of 

improving the convergence state control of the DFE’s 

blind adaptation mode when the DFE operates as a linear 

cascaded structure equalizer - including the gain control 

(GC), the recursive whitener of the received signal (WT) 

and the channel phase response equalizer (TE) — in 

order to evade the error propagation effects and open 

signal eye as fast as possible. The convergence control is 

based on the online estimation of the equalizer’s output 

mean square error (MSE) and its passing through the 

threshold error deciding equalizer switching from the 

blind to decision-directed operation mode. The 

convergence control method compares the mean square 

error with a variable threshold obtained by combing a 

heuristically  selected fixed threshold term with a 

posteriori error (e^L n+1 ) of the whitener’s coefficients 

updating algorithm. The variable threshold term, given 

by the scaled a posteriori error, is utilized to improve the 

precision of the convergence control process by 

mitigating the influence of the equalizer’s outliers 

contaminating MSE estimate. 
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(51)  H04W 84/14 (2009.01)

 H02J 3/06 (2006.01)

 H03F 3/189 (2006.01) 

(11) 2017/0171 А1 

(21) P-2017/0171 (22) 17.02.2017. 

(54) POSTUPAK I SISTEM ZA UPRAVLJANJE 

RADIO-PRENOSOM INFORMACIJA SA 

OPTIMALNIM PRILAGOĐAVANJEM 

PARAMETARA RADIO-PRIMOPREDAJNIKA 

(71) INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O. BEOGRAD , 

Volgina 15, 11060 Beograd, RS 

(72) ZOGOVIĆ, Nikola, Bulevar Zorana Đinđića 

123g/23, 11070 Novi Beograd, RS 

(57) Проналазак се односи на поступак и систем за 

управљење радио-преносом информација при чему 

се врши оптимално прилагођење параметара на 

страни предајника -напона напајања и појачања 

појачавача снаге, у циљу постизања оптималног 

односа два опречна циља - енергетске ефикасности и 

постигнитих перформанси. Управљање се врши 

вишециљно и динамички у зависности од слабљења 

канала, температуре на којој се налази радио-

предајник и расположиве енергије у коначном 

извору напајања радио-предајника тако да је однос 

циљева увек Парето оптималан. С обзиром на то да 

је Парето фронт познат у простору одлучивања, у 

простору циљева се одређује у минималном броју 

тачака. Проналазак је примењив код радио–

предајника који комуницирају малом снагом и 

напајају се из коначног извора напајања, нпр. код 

чворова у бежичним сензорским мрежама. 

  

 
 

(54) PROCEDURE AND SYSTEM FOR CONTROL 

OF RADIO TRANSMISSION WITH OPTIMAL 

ADAPTION OF RADIO TRANSCEIVER 

PARAMETERS 

 

(57) The invention relates to a method and a system for 

radio-transmission control carried out with the optimal 

adjustment of transmitter parameters - the supply voltage 

and power amplifier gain, in order to achieve the optimal 

ratio of the two conflicting objectives - energy efficiency 

and achieved performance. Control is dynamic and 

multi-objective depending on channel attenuation, 

temperature of a radio transmitter and residual energy in 

the finite energy source of the radio transmitter, whereby 

the objectives are kept Pareto optimal. Given that Pareto 

front is known in decision space, it is determined in 

objective space in the minimum number of steps. The 

invention can be used for radio-transmitters, which are 

used for low-power radio communications, e.g., for 

nodes in wireless sensor networks. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
од 16.07.2018. до 15.08.2018. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2018/0800 промењена је у KRONOSPAN APS, 

Fabriksvej 2 , 8550 Ryomgaard, DK; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01G 23/095 (2006.01) (11) 57289 B1 

(21) P-2018/0550 (22) 30.12.2014. 

(30) DE  06.01.2014.  102014100054 

(86) WO 30.12.2014.   PCT/DE2014/100468 

(87) WO 09.07.2015.   WO 2015/101374 

(96) 30.12.2014.   14844979.6 

(97) 21.02.2018.   EP3091830 B   201808   DE 

(54) UREĐAJ ZA UKLANJANJE GRANA SA 

STABALA 

MACHINE FOR DEBRANCHING LIVING TREES 

(73) ADVALIGNO GMBH, Wilhelmstraße 27, 88045 

Friedrichshafen, DE 

(72) JORDAN, Ernst, Im Dorfe 6, 31535 Neustadt, DE 

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

 (51)  A01N 43/78 (2006.01)

 A61K 31/425 (2006.01) 
(11) 57253 B1 

(21) P-2018/0647 (22) 15.11.2010. 

(30) US  13.11.2009.  261301 P 

US  18.11.2009.  262474 P 

(86) WO 15.11.2010.   PCT/US2010/056760 

(87) WO 19.05.2011.   WO 2011/060392 

(96) 15.11.2010.   10830880.0 

(97) 14.03.2018.   EP2498610 B   201811   EN 

(54) SELEKTIVNI MODULATORI FINGOZIN 1-

FOSFAT RECEPTORA I POSTUPCI 

ASIMETRIČNE SINTEZE 

SELECTIVE SPHINGOSINE 1 PHOSPHATE 

RECEPTOR MODULATORS AND METHODS OF 

CHIRAL SYNTHESIS 

(73) CELGENE INTERNATIONAL II SÀRL, Rue des 

Moulins, 2108 Couvet, CH 

(72) MARTINBOROUGH, Esther, 11128 Portobelo 

Drive, San Diego CA 92124, US; BOEHM, Marcus, F., 

2811 Maple Street, San Diego CA 92104, US; 

YEAGER, Adam, Richard, 3468 Copley Avenue, San 

Diego CA 92116, US; TAMIYA, Junko, 258 Argus 

Way, Oceanside CA 92057, US; HUANG, Liming, 

12788 Adolphia Court, San Diego CA 62129, US; 

BRAHMACHARY, Enugurthi, 11795 Spruce Run Dr. 

No. C, San Diego CA 92131, US; MOORJANI, 

Manisha, 8389 Reagan Glen, San Diego CA 92127, US; 

TIMONY, Gregg, Alan, 2064 Glasgow Avenue, Cardiff 

By The Sea CA 92007, US; BROOKS, Jennifer, L., 1352 

Ahlrich Avenue, Encinitas CA 92024, US; PEACH, Robert, 

12848 Via Caballo Rojo, San Diego CA 92129, US; 

SCOTT, Fiona, Lorraine, 1072 Diamond St No. B, San 

Diego CA 92109, US; HANSON, Michael, Allen, 1359 

Avenida Pantera, San Marcos CA 92069, US 

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

11000 Beograd 

 (51)  A01N 59/02 (2006.01)

 A01N 43/12 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 57303 B1 

(21) P-2018/0478 (22) 30.01.2012. 

(30) IN  28.01.2011.  253MU2011 

(86) WO 30.01.2012.   PCT/IN2012/000068 

(87) WO 02.08.2012.   WO 2012/101661 

(96) 30.01.2012.   12739150.6 

(97) 24.01.2018.   EP2667721 B   201804   EN 

(54) KOMPOZICIJA PESTICIDA KOJA SADRŽI 

SUMPOR, AKARICID I AGROHEMIJSKI 

EKSCIPIJENS 

PESTICIDE COMPOSITION COMPRISING 

SULPHUR, AN ACARICIDE AND AN 

AGROCHEMICAL EXCIPIENT 

(73) SHAH, Deepak Pranjivandas, 501/502 Vandana 

Apartments, Janki Kutir, Juhu Church Road, Juhu, 

Mumbai, Maharashtra 400 009, IN 

(72) SHAH, Deepak, Pranjivandas, 501/502 Vandana 

Apartments, Janki Kutir, Juhu Church Road, Juhu, 

Mumbai, Maharashtra 400 009, IN 

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

 (51)  A23J 3/26 (2006.01)

 A23J 3/16 (2006.01)

 A23P 30/20 (2016.01)

 A23P 30/30 (2016.01) 

(11) 57364 B1 

(21) P-2018/0654 (22) 10.05.2012. 

(30) EP  13.05.2011.  11166038 

(86) WO 10.05.2012.   PCT/NL2012/050320 

(87) WO 22.11.2012.   WO 2012/158023 

(96) 10.05.2012.   12724759.1 

(97) 11.04.2018.   EP2706867 B   201815   EN 

(54) POSTUPAK PRAVLJENJA 

STRUKTURISANIH SUPSTANCI PROTEINA 

METHOD OF MAKING STRUCTURED PROTEIN 

COMPOSITIONS 

(73) OJAH B.V., Cuneraweg 9 c, 4051 CE Ochten, NL 

(72) GIEZEN, Franciscus, Egenius, Beukenlaan 3, NL-
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 (51)  H02S 40/44 (2014.01)

 F24S 2/20 (2018.01)

 F24S 2/46 (2018.01)

 F24S 2/50 (2018.01)

 F24S 2/52 (2018.01) 

(11) 57261 B1 

(21) P-2018/0611 (22) 09.05.2011. 

(30) CH  07.05.2010.  702102010 

(86) WO 09.05.2011.   PCT/CH2011/000108 

(87) WO 10.11.2011.   WO 2011/137555 

(96) 09.05.2011.   11720369.5 

(97) 28.02.2018.   EP2567410 B   201809   DE 

(54) HIBRIDNI KOLEKTOR 

HYBRID COLLECTOR 

(73) BLUESOLAR AG, Dufourstrasse 31,  

8008 Zürich, CH 

(72) RAMANI, Ditran, Untere Gasse 35,  

7012 Felsberg, CH 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,  

11000 Beograd 
 

 (51)  H04L 5/00 (2006.01)

 H04B 7/04 (2017.01)

 H04B 7/0413 (2017.01)

 H04J 11/00 (2006.01)

 H04J 99/00 (2009.01)

 H04W 28/06 (2009.01) 

(11) 57335 B1 

(21) P-2018/0694 (22) 07.06.2011. 

(30) JP  21.06.2010.  2010140751 

JP  30.09.2010.  2010221392 

(86) WO 07.06.2011.   PCT/JP2011/003198 

(87) WO 29.12.2011.   WO 2011/161887 

(96) 07.06.2011.   11797776.9 

(97) 21.03.2018.   EP2584827 B   201812   EN 

(54) TERMINALNI UREĐAJI I 

KOMUNIKACIONA METODA KOJA SE PRI 

TOME KORISTI 

TERMINAL APPARATUS AND COMMUNICATION 

METHOD THEREOF 

(73) SUN PATENT TRUST, 437 Madison Avenue, 35th 

Floor, New York, NY 10022, US 

(72) OGAWA, Yoshihiko, Panasonic Corporation 

Intellectual Property Center IP Development Group 7F 

OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 

540-6207, JP; NISHIO, Akihiko, Panasonic Corporation 

Intellectual Property Center IP Development Group 7F 

OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 

540-6207, JP; NAKAO, Seigo, Panasonic Corporation 

Intellectual Property Center IP Development Group 7F 

OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 

540-6207, JP 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
 
 

 (51)  H04N 19/117 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/182 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/82 (2014.01) 

(11) 57368 B1 

(21) P-2018/0742 (22) 29.07.2011. 

(30) KR  31.07.2010.  20100074460 

KR  28.06.2011.  20110063288 

(96) 29.07.2011.   16161930.9 

(97) 13.06.2018.   EP3059956 B   2018/24   EN 

(54) INTRAPREDIKTIVNI UREĐAJ 

INTRA PREDICTION APPARATUS 

(73) M&K HOLDINGS INC., 3rd Floor, Kisan 

Building, 67, Seocho-Daero 25-Gil, Seocho-Gu,  

Seoul 06586, KR 

(72) OH, Soo, Mi, 707-1102, Baekhyeon-dong, 

Bundang-gu, Seongnam-si,, 463-887 Gyeonggi-do, KR; 

YANG, Moonock, 3 Tanah Merah Kechil Road 07-05, 

466664 Singapore, SG 

(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32, 

11000 Beograd 
 

 (51)  H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/119 (2014.01)

 H04N 19/13 (2014.01)

 H04N 19/139 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/159 (2014.01)

 H04N 19/18 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01) 

(11) 57336 B1 

(21) P-2018/0701 (22) 02.07.2013. 

(30) US  02.07.2012.  201261667117 P 

(86) WO 02.07.2013.   PCT/KR2013/005870 

(87) WO 09.01.2014.   WO 2014/007524 

(96) 02.07.2013.   13813478.8 

(97) 13.06.2018.   EP2869563 B   201824   EN 

(54) POSTUPAK ZA ENTROPIJSKO 

DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA 

METHOD FOR ENTROPY DECODING OF A VIDEO 

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

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

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(72) KIM, Il-koo, 109-1903 GS Xi Apt., Cheongho-

dong, Osan-si Gyeonggi-do 447-330, KR 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
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OBJAVA PATENATA U IZMENJENOM OBLIKU / PUBLICATION OF THE AMENDED 

PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/14 (2006.01)

 A61K 9/16 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 31/4025 (2006.01) 

(11) 54282 B2 

(21) P-2015/0644 (22) 09.06.2011. 

(45) 29.02.2016. 

(30) US  10.06.2010.  813301 

US  10.06.2010.  353553 P 

(86) WO 09.06.2011.   PCT/US2011/039769 

(87) WO 15.12.2011.   WO 2011/156578 

(96) 09.06.2011.   11727080.1 

(97) 15.07.2015.   EP2579854 B   2015/29   EN 

(54) ČVRSTE SMEŠE 

SOLID COMPOSITIONS 

(73) ABBVIE BAHAMAS LTD., Sassoon House Shirley 

Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, BS 

(72) LIEPOLD, Bernd, Birkenweg 44, 69221 Dossheim, 

DE; JUNG, Tina, Eugenie_Kaufmann-Str. 22, 68163 

Mannheim, DE; HOLIG, Peter, Hopfengarten 11, 63607 

Waechtersbach, DE; SCHROEDER, Rudolf, 

Brahmsstr.3, 67551 Worms-pfeddersheim, DE; SEVER, 

Nancy, E., 2643 N. Drury Lane, Arlington Heights 

Illinois 60004, US; LAFOUNTAINE, Justin, 659 W. 

Randolph 913, Chicago Illinois 60661, US; SINCLAIR, 

Brent D., 18377 Meander Drive, Grayslake Illinois 

60030, US; GAO, Yi, 210 East Baltusrol, Vernon Hills 

Illinois 60061, US; WU, Jianwei, 1520 Eric Lane, 

Libertyville Illinois 60048, US; ERICKSON, Bryan, K., 

9299 8th Avenue, Pleasant Prarie Wisconsin 53158, US; 

KULLMANN, Simon, Dr.-Semmelweis-Str. 27, 67433 

Neustadt an der Weinstrasse, DE; WESTEDT, Ulrich, 

Weinheimer Str. 2, 69198 Schriesheim, DE; PAULI, 

Mirko, Wielandstr. 30, 67065 Ludwigshafen, DE; 

HEITERMANN, Tanja, Klosterstrasse 39, 76646 

Bruchsal, DE; KOENIG, Renato, Meckenheimer Str. 20 

e, 67454 Hassloch, DE; THIEL, Madlen, Görlitzer Str. 

27, 67105 Schifferstadt, DE; WOEHRLE, Gerd, Seestr. 

58, 69214 Eppelheim, DE 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O, Kneza Mihaila 1-3, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/765 (2006.01)

 A61K 47/48 (2006.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 19/00 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C08G 61/12 (2006.01)

 C08G 73/06 (2006.01) 

(11) 53195 B2 

(21) P-2014/0104 (22) 25.08.2006. 

(45) 30.06.2014. 

(30) US  25.08.2005.  710890P 

US  27.09.2005.  720454P 

US  07.06.2006.  811469P 

(86) WO 25.08.2006.   PCT/EP2006/008374 

(87) WO 01.03.2007.   WO 2007/022999 

(96) 25.08.2006.   06777076.8 

(97) 15.01.2014.   EP1919979 B   2014/03   EN 

(54) POLIMERNI KONJUGATI K-252A I NJIHOVI 

DERIVATI 

POLYMER CONJUGATES OF K-252A AND 

DERIVATIVES THEREOF 

(73) CREABILIS THERAPEUTICS S.P.A., BioIndustry 

Park, Via Ribes, 5, 10010 Colleretto Giacosa, IT 

(72) TRAVERSA, Silvio, Regione Mulini, 74, I-10010 

Palazzo Canavese, IT; BAGNOD, Raffaella, Cascina 

Gui, 11, I-10012 Bollengo, IT; BARONE, Domenico, 

Corso Rosselli, 66, I-10129 Torino, IT; BERTARIONE, 

RAVA, ROSSA, Luisa, Via Circonvallazione, 17/2, I-

10018 Pavone Canavese(TO), IT; FUMERO, Silvano, 

Via delle Germane, 11, I-10015 Ivrea, IT; MAINERO, 

Valentina, Via San Gaudenzio, 5, I-10015 Ivrea, IT; 

MARCONI, Alessandra, Via San Nicolò, 4, I-42100 

Reggio Emilia, IT; ODERDA, Cecilia, Chemin des 

Sarments 4c, CH-1222 Vésenaz, CH; PINCELLI, Carlo, 

Piazza Fabbrica Rubbiani, 27, I-41049 Sassuolo, IT; 

LORENZETTO, Chiara, Via Piave 23, I-10068 

Villafranca Piemonte, IT; BECCARIA, Luca, Via 

Pavone-Ivrea 4, I-10015 Ivrea (TO), IT 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B65D 47/26 (2006.01)

 B65D 51/16 (2006.01) 
(11) 50560 B2 

(21) P-2008/0224 (22) 13.01.2005. 

(45) 07.05.2010. 

(30) NL  13.01.2004.  2004/000024 

(86) WO 13.01.2005.   PCT/NL2005/000019 

(87) WO 28.07.2005.   WO 2005/068313 

(96) 13.01.2005.   05704549.4 

(97) 20.02.2008.   EP1708930 B   2008/08   EN 

(54) UREĐAJ ZA ZAPTIVANJE POSUDA ZA 

PREHRAMBENE PROIZVODE I POSUDA ZA 

PREHRAMBENE PROIZVODE OPREMLJENA 

OVIM UREĐAJEM  

DEVICE FOR SEALING FOOD PRODUCT 

CONTAINER AND FOOD PRODUCT CONTAINER 

PROVIDED WITH SUCH A DEVICE 

(73) BOUND2B B.V., Hazenkoog 8, NL-1822 BS 

Alkmaar, NL 

(72) PERRA, Antonio, Giuseppe , PERRA, Antonio, 

Giuseppe,Costerstraat 34,1814 DH Alkmaar   , NL 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11000 Beograd 
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(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 37/02 (2006.01) 

(11) 56315 B2 

(21) P-2017/0758 (22) 14.03.2014. 

(45) 29.12.2017. 

(30) US  14.03.2013.  201361786260 P 

(86) WO 14.03.2014.   PCT/US2014/027522 

(87) WO 25.09.2014.   WO 2014/152604 

(96) 14.03.2014.   14718857.7 

(97) 24.05.2017.   EP2970267 B   2017/21   EN 

(54) P2X7 MODULATORI 

P2X7 MODULATORS 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(72) ALCAZAR VACA, Manuel Jesus, Calle Clavel 6, 

Burguillos, E-45112 Toledo, ES; ALLISON, Brett, D., 

5281 Caminito Cachorro, San Diego, CA 92105, US; 

ANDRES GIL, Jose Ignacio, Calle Capitan Haya 33 5o 

Derecha, E-28020 Madrid, ES; CHROVIAN, Christa, 

C., 7439 Herschel Avenue E, La Jolla, CA 92037, US; 

COATE, Heather, R., 7187 Camino Degrazia 86, San 

Diego, CA 92111, US; DE ANGELIS, Meri, 

Werinherstrasse 97, 81541 Munich, DE; DENG, Xiaohu, 

8219 Bryn Glen Way, San Diego, CA 92129, US; 

DVORAK, Curt, A., 14882 Brookstone Drive, Poway, 

CA 92064, US; GELIN, Christine, F., 5678 Scripps 

Street, San Diego, CA 92122, US; LETAVIC, Michael, 

A., 4379 Mistral Place, San Diego, CA 92130, US; 

LIANG, Jimmy, T., 13729 Tradition Street, San Diego, 

CA 92128, US; MANI, Neelakandha, S., 13109 Russet 

Leaf Lane, San Diego, CA 92129, US; RECH, Jason, C., 

4495 Clairemont Drive 3, San Diego, CA 92117, US; 

SAVALL, Brad, M., 9512 Ronda Avenue, San Diego, 

CA 92123, US; SOYODE-JOHNSON, Akinola, 8530 

Costa Verde Blvd.1409, San Diego, CA 92122, US; 

STENNE, Brice, M., 8686 Via Mallorca, Unit C, La 

Jolla, CA 92037, US; SWANSON, Devin, M., 2727 

Greenock Court, Carlsbad, CA 92010, US; WALL, 

Jessica, L., 4600 Lamont Street 322, San Diego, CA 

92109, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

од 16.07.2018. до 15.08.2018. године: 

 

Патент број 49979 чији је носилац МЕRCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи 

дана 18.07.2018. године. 

 

Патент број 50245 чији је носилац 

ETHYPHARM, Centro Colon, Marquès de la Ensenada, 

16, E-24004 Madrid, ES, престао је да важи дана 

11.08.2018. године. 

 

Патент број 50485 чији је носилац PFIZER 

PRODUCTS INC., USA, Eastern Point Road, Groton, 

Connecticut 06340, US, престао је да важи дана 

12.08.2018. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.01.2018. до 15.02.2018. године: 

 

Патент број 50166 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

124, CH-4070 Basel, CH, престао је да важи дана 

17.01.2018. године. 

 

Патент број 50347 чији је носилац Gluhajić 

Vaso, Jurija Gagarina 54/12, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 17.01.2018. године. 

 

Патент број 50983 чији је носилац ARES 

TRADING S.A., Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 

Aubonne, CH, престао је да важи дана 28.01.2018. 

године. 

 

Патент број 51041 чији је носилац ARES 

TRADING S.A., Zone Industrielle. de l'Ouriettaz, CH-

1170 Aubonne, CH, престао је да важи дана 

12.02.2018. године. 

 

Патент број 51191 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA NV , Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, 

BE, престао је да важи дана 17.01.2018. године. 

 

Патент број 51620 чији је носилац ŠTULIĆ, 

Miroslav, Jabučki put bb, 26000 Pančevo, RS, престао 

је да важи дана 31.01.2018. године. 

 

Патент број 51820 чији је носилац SVILAR, 

Milan , Dostojevskog 23, 11300 Smederevo, RS, 

престао је да важи дана 23.01.2018. године. 

Патент број 52031 чији је носилац POLICHEM 

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

да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Патент број 53045 чији је носилац RT-RK 

d.o.o., Fruškogorska 11a, 21000 Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Патент број 53143 чији је носилац POLICHEM 

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

да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Патент број 53457 чији је носилац THD S.P.A., 

Via Dell'Industria 1, 42015 Correggio, Reggio Emilia, 

IT, престао је да важи дана 31.01.2018. године. 

 

Патент број 53695 чији је носилац 

NICOLAESCU, Gheorghe, Str. Biruinta 4, Com. 

Lozova, Straseni 3721, MD, престао је да важи дана 

18.01.2018. године. 

 

Патент број 53729 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU 

"FRUVITA" D.O.O., Tošin bunar 272, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 04.02.2018. 

године. 

 

Патент број 53739 чији је носилац POLICHEM 

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

да важи дана 20.01.2018. године. 

 

Патент број 53855 чији је носилац SICPA 

HOLDING SA, Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, 

CH, престао је да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Патент број 54009 чији је носилац General 

Electric Technology GmbH, Brown Boveri Strasse 7 , 

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

22.01.2018. године. 

 

Патент број 54123 чији је носилац VIIV 

HEALTHCARE COMPANY, CSC 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 25.01.2018. године. 

 

Патент број 54575 чији је носилац RT-RK 

D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 29.01.2018. године. 

 

Патент број 54591 чији је носилац TAKEDA 

PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1 
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Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-

0045, JP, престао је да важи дана 27.01.2018. године. 

 

Патент број 54597 чији је носилац CONTENO, 

Industrieweg 4, 2630 Aartselaar, BE, престао је да 

важи дана 02.02.2018. године. 

 

Патент број 54618 чији је носилац NIVALIS 

THERAPEUTICS, INC., 3122 Sterling Circle, Boulder 

CO 80301, US, престао је да важи дана 11.02.2018. 

године. 

 

Патент број 55220 чији је носилац LAZOVSKI, 

Tase, Pod Skabrijelom 52, 5000 Nova Gorica, SI; 

BENKO, Emil, Prvomajska 28 A, 5000 Nova Gorica, SI; 

PORCARO, Angelo, Vicolo Sutti 18, 33100 Udine, IT, 

престао је да важи дана 18.01.2018. године. 

 

Патент број 55225 чији је носилац PFIZER 

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

престао је да важи дана 26.01.2018. године. 

 

Патент број 55455 чији је носилац MAYR-

MELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 

AT, престао је да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Патент број 55706 чији је носилац GOBBI 

FRATTINI, Paolo, S.R.L., Viale Lazio 26, 20135 

Milano, IT, престао је да важи дана 25.01.2018. 

године. 

 

Патент број 55718 чији је носилац LES 

ROBINETS PRESTO, 7, rue Racine, 92120 Montrouge, 

FR, престао је да важи дана 28.01.2018. године. 

 

Патент број 56059 чији је носилац DOOSAN 

LENTJES GMBH., Daniel-Goldbach-Straße 19, 40880 

Ratingen, DE, престао је да важи дана 05.02.2018. 

године. 

 

Патент број 56150 чији је носилац INOTEK 

PHARMACEUTICALS CORPORATION, 91 Hartwell 

Avenue, Second Floor, Lexington, MA 02421, US, 

престао је да важи дана 26.01.2018. године. 

 

Патент број 56215 чији је носилац JENSONG 

GMBH., Alpenstrasse 11, 6300 Zug, CH, престао је да 

важи дана 23.01.2018. године. 

 

Патент број 56364 чији је носилац L.M. DEI 

F.LLI MONTICELLI S.R.L., Via Giuggioli 30, 60027 

Osimo (AN), IT, престао је да важи дана 06.02.2018. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.07.2018. до 15.08.2018. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55410 промењена је у ЕngMab Sàrl, route de Perreux 1, 

2017 Boudry, CH; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 54389 извршен је пренос на 

Crystal Lagoons (Curacao) B.V., Mensing 14, Kaya 

W.F.G. (Jombi), CW; 

 

За патент бр. 55548 извршен је пренос на 

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh, Else-Kröner-Strase 

1, 61352 Bad Homburg, DE; 

 

 

Поновно успостављање права 

 

Дозвољава се поновно успостављање права 

због пропуштања рока за подношење захтева за упис 

европског патента број 2579900 у Регистар патената. 
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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-2017/0010 (11) 2017/0010 

(22) 01.12.2017. (13) I1 

(71) JAPAN TOBACCO, INC., 2-1, Toranomon 2-

chome, Minato-ku, 105-8422 Tokyo, JP 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan , Kozjačka 15,  

11000 Beograd, RS 

(68) 50569 

(54) DERIVATI 5-AMINO-2,4,7-TRIOKSO-3,4,7,8-

TETRAHIDRO-2H-PIRIDO (2,3-D)PIRIMIDINA I 

SLIČNA JEDINJENJA ZA LEČENJE RAKA  

(92) 515-01-03809-16-001   02.03.2017.; 

        515-01-03810-16-001   02.03.2017. 

(95) TRAMETINIB 

 

(21) SDZ-2018/0012 (11) 2018/0012 

(22) 09.07.2018. (13) I1 

(71) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 

Parsippany, 07054 New Jersey, US 

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

11000 Beograd, RS 

(68) 54860 

(54) SPIROCIKLIČNI DERIVATI IZOKSAZOLINA 

KAO ANTIPARAZITSKA SREDSTVA 

(92) 323-01-00189-17-001   18.01.2018.; 

        323-01-00190-17-001   18.01.2018.; 

        323-01-00191-17-001   18.01.2018.; 

        323-01-00415-17-001   18.01.2018.; 

        323-01-00416-17-001   18.01.2018. 

(95) SAROLANER 

 

(21) SDZ-2018/0013 (11) 2018/0013 

(22) 10.07.2018. (13) I1 

(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel , CH 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11000 Beograd, RS 

(68) 53574 

(54) PIROLOPIRIMIDINSKA JEDINJENJA KAO 

INHIBITORI CDK (CIKLIN ZAVISNE KINAZE) 

(92) 515-01-03709-17-001   07.06.2018.; 

        515-01-03715-17-001   07.06.2018. 

(95) RIBOCIKLIB 

 

(21) SDZ-2018/0014 (11) 2018/0014 

(22) 23.07.2018. (13) I1 

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

Foster City, California 94404, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

(68) 55353 

(54) TENOFOVIR ALAFENAMID HEMIFUMARAT 

(92) 515-01-01183-17-002   22.05.2018. 

(95) TENOFOVIRALAFENAMID  

 

(21) SDZ-2018/0015 (11) 2018/0015 

(22) 03.08.2018. (13) I1 

(71) GILEAD PHARMASSET LLC, 333 Lakeside 

Drive, 94404 Foster City, US 

(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd, RS 

(68) 54207 

(54) KONDENZOVANI IMIDAZOLILIMIDAZOLI 

KAO ANTIVIRALNA JEDINJENJA 

(92) 515-01-02088-17-001   06.07.2018. 

(95) VELPATASVIR 
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Поновно успоствљање права 

 

Дозвољава се  поновно успостављање права због пропуштања рока за подношење захтева за признање 

сертификата о додатној заштити у оквиру заштите признате основним патентном број 50569 за производ 

Mekinist (trametinib). 

 

 

Исправка грешке 

 

ИСПРАВЉА СЕ грешка у захтеву за признање сертификата о додатној заштити број СДЗ-2016/0015 од 

23.9.2016. године, поднетом од стране AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond Aron, F-92165 Antony 

Cedex, Француска, тако што се: 

 

– у рубрику (4) „Подаци о првој дозволи за стављање производа у промет на територији Републике 

Србије”, уместо уписаног датума издавања дозволе „19.11.2015.” уписује датум „3.7.2012.” 
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Granted 
(21) SDZ-2015/0004 (11) 24 

(22) 11.03.2015. (13) I2 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA  GMBH 

& CO.KG., Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA PATENTNA 

KANCELARIJA DOO, Strumička 51, 11050 Beograd, RS 

(68) 51607 

(54) NOVI LEKOVI ZA TRETIRANJE HRONIČNOG 

OPSTRUKTIVNOG OBOLJENJA PLUĆA 

(92) 515-01-01208-14-001   18.02.2015. 

(95) OLODATEROL (KAO HIDROHLORID) 

(94) 5 godina. 

 

(21) SDZ-2016/0010 (11) 25 

(22) 15.07.2016. (13) I2 

(73) KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED, 1 

Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, 

Cambridge, CB2 0AA, UK 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

(68) 52112 

(54) POLIMORFNE FORME 4-[3-(4-

CIKLOPROPANKARBONIL-PIPERAZIN-1-

KARBONIL)-4-FLUORO-BENZIL]-2H-FTALAZIN-1-ON 

(92) 515-01-02339-15-001   08.02.2016. 

(95) OLAPARIB 

(94) 3 godine 3 meseca 24 dana. 

 

(21) SDZ-2016/0012 (11) 26 

(22) 29.07.2016. (13) I2 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA 

KANCELARIJA, Strumička 51, 11050 Beograd, RS 

(68) 52653 

(54) DERIVATI INDOLINONA ZA LEČENJE ILI 

PREVENCIJU FIBROZNIH OBOLJENJA 

(92) 515-01-01459-15-001   10/02/2016; 

       515-01-01460-15-001   10/02/2016 

(95) NINTEDANIB 

(94) 5 godina. 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  B01D 3/14 (2006.01)

 B01D 3/22 (2006.01)

 C12G 3/12 (2006.01) 

(11) 1561 U1 

(21) MP-2018/0022 (22) 28.05.2018. 

(54) REKTIFIKACIONA KOLONA 

FRACTIONATING COLUMN 

(73) "DES" D.O.O., Gornji Verušić 58, 24000 Subotica, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 
 

(51)  B01D 63/00 (2006.01)

 B01D 65/02 (2006.01)

 C02F 3/06 (2006.01) 

(11) 1557 U1 

(21) MP-2017/0067 (22) 29.11.2017. 

(30) SK  30.11.2016.  PÚV 50123-2016 

(54) POSTROJENJE ZA BIOLOŠKO 

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

A DEVICE FOR BIOLOGICAL WASTEWATER 

TREATMENT 

(73) PIJAK, Pavol, Proutěná 424/34, 149 00, Prague 4, CZ 

(72) PIJAK, Pavol, Proutěná 424/34, 149 00, Prague 4, CZ 

(74) AOD MSA IP - Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B65F 1/14 (2006.01)

 B65F 1/12 (2006.01) 
(11) 1560 U1 

(21) MP-2018/0017 (22) 18.04.2018. 

(54) PODZEMNI KONTEJNER ZA SMEĆE SA 

NOSEĆOM PLATFORMOM 

UNDERGROUND WASTE CONTAINER WITH 

SUPPORTING PLATFORM 

(73) ROGLIĆ, Dušanka, Konarevo 206, 36340 Kraljevo, RS 

(72) ROGLIĆ, Dušanka, Konarevo 206, 36340 Kraljevo, RS 
 

(51)  E04H 6/18 (2006.01)

 E04H 6/14 (2006.01) 
(11) 1558 U1 

(21) MP-2018/0010 (22) 28.03.2018. 

(54) MODULARNA VERTIKALNA GARAŽA ZA 

BICIKLE 

MODULAR VERTICAL BICYCLE GARAGE 

(73) VUKOVIĆ, Petar, Kneza Lazara 3, 31000 Užice, RS 

(72) VUKOVIĆ, Petar, Kneza Lazara 3, 31000 Užice, RS 
 

(51)  G01L 5/04 (2006.01)

 G01N 3/08 (2006.01) 
(11) 1559 U1 

(21) MP-2018/0012 (22) 04.04.2018. 

(54) UNIVERZALNI ALAT ZA ISPITIVANJE 

ZATEZNIH KARAKTERISTIKA 

ŠESTOUGAONIH ČELIČNIH ŽIČANIH MREŽA 

ZA GRAĐEVINARSTVO 

 

 

THE UNIVERSAL TOOL FOR TESTING OF 

TENSILE CHARACTERISTICS OF HEXAGONAL 

STEEL WIRE MESH FOR CIVIL ENGINEERING 

PURPOSES 

(73) ATANASOVSKA, Ivana, Mileve Marić Ajnštajn 

26/2, 11070 Novi Beograd, RS; MOMČILOVIĆ, Dejan, 

Jurija Gagarina 192/25, 11070 Novi Beograd, RS; 

ODANOVIĆ, Zoran, Marka Čelebonovića 15, 11070 

Novi Beograd, RS; ALEKSIĆ, Vujadin, Sitnička 37, 

11000 Beograd, RS; GAVRILOVSKI, Milorad, Visokog 

Stevana 4/7, 11000 Beograd, RS 

(72) ATANASOVSKA, Ivana, Mileve Marić Ajnštajn 

26/2, 11070 Novi Beograd, RS; MOMČILOVIĆ, Dejan, 

Jurija Gagarina 192/25, 11070 Novi Beograd, RS; 

ODANOVIĆ, Zoran, Marka Čelebonovića 15, 11070 

Novi Beograd, RS; ALEKSIĆ, Vujadin, Sitnička 37, 

11000 Beograd, RS; GAVRILOVSKI, Milorad, Visokog 

Stevana 4/7, 11000 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.01.2018. до 15.02.2018. године 

 

Мали патент број 1322 чији је носилац TUBIĆ, 

Miladin, Aleksandra Visockog 6, 34113 Kragujevac, RS, 

престао је да важи дана 01.02.2018. године. 

 

Мали патент број 1440 чији је носилац 

CENTAR, DOO BEOGRAD, Miklošićeva 14, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 29.01.2018. 

године. 

 

Мали патент број 1447 чији је носилац 

BANJAC, Zdravko, Jurija Gagarina 60/62, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 29.01.2018. 

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. 29/2018– 28/2018  (18.07.2018. до 15.08.2018.). 

 
________________ 

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) A61B   17/32 (2006.01)  (11) EP 3263054 A1 

 A61B   18/14 (2006.01) 

 A61B   17/28 (2006.01) 

(30) US 15.07.2009. 503766 

 US 15.07.2009. 503769 

 US 15.07.2009. 503770 

(96) EP 17179625.3   12.07.2010.   EN 

(97) EP 3263054   03.01.2018.   201801   EN 

(54) ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS 

HAVING CLAMP 
(71) ETHICON LLC, 475 Street C, Suite 401 Los 

Frailes Industrial Park, 00969 Guaynabo, PR 

(72) WIENER, EITAN T., 9519 Croton Drive, 

Cincinnati, OH 45242, US 

WAN, SHAN, 5667 Richmond Park Drive, Mason,  

OH 45040, US 

PRICE, DANIEL W., 185 Overlook Drive, Loveland, 

OH 45140, US 

NORVELL, DAVID K., 570 Doverdale Drive, Monroe, 

OH 45050, US 

GIORDANO, JAMES R., 5647 Chestnutview Lane, 

Milford, OH 45150, US 

DINARDO, BRIAN, 10052 Old Farm Court, Cincinnati, 

OH 45242, US 

YATES, DAVID C., 7534 Galway Court, West Chester, 

OH 45069, US 

MESSERLY, JEFFREY D., 2181 Telegraph Court, 

Cincinnati, OH 45244, US 

WITT, DAVID A., 1187 Chaucer Place, Maineville,  

OH 45039, US 

ALDRIDGE, JEFFREY L., 106 W. Concord Drive, 

Lebanon, OH 45036, US 

(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 

Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   38/18 (2006.01)  (11) EP 3260129 A1 

 A61K   38/26 (2006.01) 

 A61P    3/10 (2006.01) 

(30) US 03.08.2007. 953785 P 

(96) EP 17180108.7   30.07.2008.   EN 

(97) EP 3260129   27.12.2017.   201752   EN 

(54) AN FGF-21 COMPOUND AND A GLP-1 

COMPOUND FOR USE IN THE TREATMENT OF 

OBESITY 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) COSKUN, TAMER, c/o Eli Lilly and 

CompanyPO Box 6288, Indianapolis, Indiana  

46206-6288, US 

 

 

GLAESNER, WOLFGANG, c/o Eli Lilly and 

CompanyPO Box 6288, Indianapolis, Indiana  

46206-6288, US 

(74) O'CONNOR, DAVID, Eli Lilly and Company 

Limited Lilly Research Centre Erl Wood Manor 

Sunninghill Road, Windlesham, Surrey GU20 6PH, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07C  251/24 (2006.01)  (11) EP 3257842 A1 

 A61K   31/165(2006.01) 

 A61P   25/00 (2006.01) 

 A61K   31/197(2006.01) 

 A61K   31/198(2006.01) 

 A61K   45/06 (2006.01) 

(30) EP 11.12.2007. 07023937 

(96) EP 17181175.5   01.12.2008.   EN 

(97) EP 3257842   20.12.2017.   201751   EN 

(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION OF 2-

[4-(3- OR 2-

FLUOROBENZYLOXY)BENZYLAMINO]PROPA

NAMIDES WITH HIGH PURITY DEGREE 
(71) NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A., Via 

Ludovico Ariosto, 21, 20091 Bresso, IT 

(72) BARBANTI, ELENA, Via Dei Platani, 6,  

20093 COLOGNO MONZESE (MI), IT 

FARAVELLI, LAURA, Via Ungaretti, 18, 20024 

GARBAGNATE MILANESE (MI), IT 

SALVATI, PATRICIA, Via Dello Sterlino, 3,  

40137 Bologna, IT 

CANEVOTTI, RENATO, c/o FLAMMA S.p.A.Via 

Bedeschi, 22, 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG), IT 

PONZINI, FRANCESCO, c/o FLAMMA S.p.A.Via 

Bedeschi, 22, 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG), IT 

(74) BIANCHETTI BRACCO MINOJA S.R.L., Via 

Plinio, 63, 20129 Milano, IT 

_____________________________________________ 

 

(51) C12Q    1/68 (2018.01)  (11) EP 3263717 A1 

 G01N   33/50 (2006.01) 

(30) US 28.05.2009. 474017 

(96) EP 17183112.6   26.05.2010.   EN 

(97) EP 3263717   03.01.2018.   201801   EN 

(54) NOVEL TISSUE PROTECTIVE 

ERYTHROPOIETIN RECEPTOR (NEPOR) AND 

METHODS OF USE 
(71) MOLECULAR HEALTH GMBH, 

Kurfürstenanlage 21, 69115 Heidelberg, DE 

(72) JACKSON, DAVID B., Hauptstr. 238,  

69117 Heidelberg, DE 

STEIN, MARTIN, Lissaer Weg 9, 68307 Mannheim, DE 
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VOSS, HARTMUT, Madonnenbergweg 19, 69198 

Schriesheim, DE 

BROCK, STEPHAN, Talstr. 10/1, 69469 Weinheim, DE 

DANES, CHRISTOPHER G., 4122 Glenshire Street, 

Houston, TX 77025, US 

SOOD, ANIL, 2719 Lakecrest Drive, Pearland, TX 

77584, US 

(74) LAHRTZ, FRITZ, Isenbruck Bösl Hörschler LLP 

Patentanwälte Prinzregentenstrasse 68, 81675 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G01N   15/02 (2006.01)  (11) EP 3348992 A1 

 G01N   27/403(2006.01) 

 G01N   33/20 (2006.01) 

 G01N   15/12 (2006.01) 

(30) US 04.03.2004. 550998 P 

(96) EP 17178172.7   25.02.2005.   EN 

(97) EP 3348992   18.07.2018.   201829   EN 

(54) ELECTRODE CONFIGURATION FOR 

LIMCA 
(71) NOVELIS, INC., 3560 Lenox Road, Suite 2000, 

Atlanta, GA 30326, US 

(72) MARCOTTE, JACQUES, 636, Rue Belliard, 

Quebec, QC G1C 7N2, CA 

SLUSARENKO, YUHIL, 856 de Bourgogne, App. 2, 

Ste-Foy, Québec G1X 3E1, CA 

(74) FELLER, FRANK, Weickmann & Weickmann 

Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820, 

81635 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G01N   33/68 (2006.01)  (11) EP 3264094 A1 

(30) US 04.04.2005. 668404 P 

(96) EP 17174144.0   04.04.2006.   EN 

(97) EP 3264094   03.01.2018.   201801   EN 

(54) METHODS FOR EVALUATING AN 

IMMUNE RESPONSE TO A THERAPEUTIC 

AGENT 
(71) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US 

(72) SUBRAMANYAM, MEENA, 3 Corey Avenue, 

Stoneham, MA 02180, US 

AMARAVADI, LAKSHMI, 189 South Main Street, 

Natick, MA 01760, US 

WAKSHULL, ERIC, 13 Whittaker Lane, Princeton,  

MA 01541, US 

LYNN, FRANCES, 44 Albert Road, Windsor, SL4 5BU, GB 

PANZARA, MICHAEL, 73 Bacon Street, Winchester, 

MA 01890, US 

BARBOUR, ROBIN MCDAID, 250 Normandy Lane, 

Walnut Creek, CA 94598, US 

TAYLOR, JULIE ELIZABETH, 1506 7th Avenue, San 

Francisco, CA 94122, US 

(74) POHLMAN, SANDRA M., df-mp Dörries Frank-

Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG 

mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

Очекивани датум престанка важења жига (181) Expected expiration date of the registration 

Број пријаве (210) Number of the application 

Датум подношења пријаве (220) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

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

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

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

 

(111) 75229 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2064 (220) 28.12.2017. 

 (151) 16.07.2018. 

(732) BAYAR DOO Beograd, Европска бб,  

Стара Пазова, RS 

(740) Андреја Чивтелић, Курсулина 13, 11111 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19  

(511) Кл. 20:  шипке за завесе (гарнишне), шине за 

завесе (гарнишне), завеса од перли - украсна, 

параван, преграда (намештај), кукице за завесе, 

текстилне ролетне за прозоре, унутрашње, простирке 

за спавање, покретне преграде, папирне ролетне, 

застори, унутрашњи прозорски застори, унутрашње 

прозорске ролетне завесе од бамбуса, навлаке за 

одећу, столице за лежање (лигештули), држачи 

завеса - који нису од текстила, прекривачи јоргани 

јастуци за кревете осим постељине, алке за завесе.  

Кл. 22:  спољне ролетне од текстила, надстрешнице, 

цираде од текстила, цираде, мреже за камуфлажу, 

шатори, пресвлаке за возила, текстилна влакна, траке 

за увијање и везивање који нису од метала, 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

Кл. 24:  завесе од текстила или пластике; тканине од 

вештачке свиле; туш завесе од текстила или 

пластике; текстилни прекривачи за намештај 

(непричвршћени); тканине за текстилну употребу; 

прекривачи за јастуке; ћебад за кревете; стони 

подметачи од текстила; декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук; зидна таписерија од 

текстила; зидна таписерија од текстила; подметачи 

од текстила; памучне тканине, платно; мрежасте 

завесе; зефир (тканина); тафт (тканина); завесе за 

врата; јастучнице; мреже за комарце; пешкири од 

текстила; навлаке; навлаке; застори; поставе 

(текстилне); чаршави (текстилни); држачи завеса од 

текстилних материјала; јака памучна тканина за 

завесе; прекривачи за столове (који нису од папира); 

навлаке (ланене); покривачи за душеке; прекривачи 

за кревете; простирке за кревете; памучне тканине; 

текстилни материјал; платна, тканине; влакна за 

тапацирање.  

Кл. 27:  простирке за купатила, прекривачи за 

подове, покривачи за подове од винила, отирачи, 

тапете, отирачи за врата, теписи, ћилими, 

неклизајуће простирке, украсне зидне декорације 

нетекстилне, подметачи за тепихе, покривачи за 

подове од винила, текстилне тапете, подне 

простирке, отпорне на ватру, за камине и роштиље, 

простирке за јогу, простирке за купатила.   
 

(111) 75230 (181) 12.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1958 (220) 12.12.2017. 

 (151) 16.07.2018. 

(732) Селес доо Београд-Нови Београд, Булевар 

Арсенија Чарнојевић 106, Нови Београд, RS 

(540) 

Herbos Crveno ulje 

(511) Кл. 1: хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

пољопривреди, хортикултури и шумарству. 
 

(111) 75231 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-188 (220) 09.02.2018. 

 (151) 16.07.2018. 

(732) eGroup doo Beograd, Милоша Поцерца 22, 

11000 Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 9:  монитори (компјутерска опрема); 

монитори са екраном од течних кристала (LCD); 

штампачи за рачунаре; штампачи у боји, главе 

штампача за инк-џет штампаче; рачунари; лаптоп 

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; 
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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; 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. 21:  кућне и кухињске справе и посуде; стакларија, 

порцелан, фајанс, грнчарија и лончарија, ручни прибор и 

апарати за кућну и кухињску употребу, кофе и тигањи, 

посуде, шерпе, калупи, џезве, модле за колаче, цедиљке, 

даске за пеглање; справе за кухињску употребу; мали 

ручни апарати за млевење, сецкање, пресовање, 

нарочито соковници; ручни фрижидери, електрични 

чешљеви; електричне четкице за зубе; посуде за посуђе и 

декоративне посуде.   

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 

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) 75232 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-63 (220) 18.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) CITY ROCK дoo, Јурија Гагарина 89 лок. 340,   

11070 Нови Београд, RS 

(540) 

ROZIA 

(511) Кл. 8:  електричне пегле за косу, електрични 

увијачи за косу, електрични исправљачи косе, 

електрична преса за косу, електрични стајлери косе, 

пинцете за уклањање длака, пинцете за заноктице, 

пинцете, прибор за бријање, турпије за уклањање 

тврде коже, турпије за нокте, електрични бријачи, 

електрични уређај за депилацију, грицкалице за 

нокте, маказе за нокте.  

Кл. 11:  фен за косу. 

Кл. 21:  четке за косу .  
 

(111) 75233 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-62 (220) 18.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) CITY ROCK дoo, Јурија Гагарина 89 лок. 340,  

, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

VENDS 

(511) Кл. 9:  батерије; акумулатори (батерије); анодне 

батерије; батерије, електричне; батерије за возила; 

батерије за осветљавање; високонапонске батерије; 

галванске батерије; комплети батерија; кутије за 

батерије; кућишта за батерије; литијумске батерије; 

плоче за батерије; пуњачи батерија; пуњиве батерије; 

решетке за батерије; соларне батерије; суве батерије.   
 

(111) 75234 (181) 18.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1670 (220) 18.10.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Д.О.О. ПРИАРИ, Бјелопољски пут бб, 

Пријепоље, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.15; 26.07.25; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 6:  металне преносиве конструкције; 

метални баштенски павиљони.  

Кл. 20:  ратан; трска; ратан, необрађен или 

полупрерађен; баштенски намештај.  
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Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за намештај.  

Кл. 37:  поправка намештаја; рестаурација 

намештаја; одржавање намештаја.  

Кл. 40:  обрада ратана.  
 

(111) 75235 (181) 01.03.2028. 

(210) Ж- 2018-321 (220) 01.03.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Аутопут 22, 

Београд, RS 

(740) Јованка Терзић, Драгана Ракића 35, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.04 

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

(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.   

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретних и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.   
 

(111) 75236 (181) 13.06.2028. 

(210) Ж- 2018-904 (220) 13.06.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark - 

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат и регистровани 

заступник , Андре Николића 3, 11040 Београд 

(540) 

Deluge 

(511) Кл. 5:  пестициди.  

(111) 75237 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-318 (220) 28.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Александар Ћорлука, Јурија Гагарина 104/9, 

11000 Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000 Београд 

(540) 

CHIROFOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 75238 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-25 (220) 10.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) ШТРУДЛИЦА ДОО БЕОГРАД-

ПАЛИЛУЛА, Таковска 12, Београд, RS 

(740) Милица Петровић, Браће Јерковић 76а, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 08.01.15; 08.01.25; 25.01.25; 26.11.11; 

27.05.10; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена, бела.  

(511) Кл. 30:  вафел производи; бискоти (biscotti); 

вареники (пуњене кнедле); воћне пите; воћни колачи; 

воћни хлеб; данска пецива; кекс; колачи; кроасани; 

крем-пите; пецива са џемом; пецива с кремом; пецива; 

пите; погачице од брашна и квасца; принцес -крофне; 

ситни колачи; тесто, полупрерађен производ; хлеб, 

колачи и посластице; хлеб; штрудла; штрудла са 

маком; штрудла са орасима; штрудла са јабукама; 

штрудла са сиром; штрудла са вишњама; штрудла са 

бундевом; штрудла са какаом; погачице; кифлице.   

Кл. 43:  деликатесне радње (ресторани); услуге хране 

за понети; услуге снек-барова; припрема хране и 

пића за непосредно конзумирање; припрема хране и 

пића; посластичарница; пекара; услуге обезбеђивања 

хране и пића.   
 

(111) 75239 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-26 (220) 10.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) ШТРУДЛИЦА ДОО БЕОГРАД-

ПАЛИЛУЛА, Таковска 12, Београд, RS 
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(740) Милица Петровић, Браће Јерковић 76а, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 08.01.15; 08.01.25; 24.17.02; 26.11.11; 

27.05.07; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена, бела.  

(511) Кл. 30:  вафел производи; бискоти (biscotti); 

вареники (пуњене кнедле); воћне пите; воћни колачи; 

воћни хлеб; данска пецива; кекс; колачи; кроасани; 

крем-пите; пецива са џемом; пецива с кремом; 

пецива; пите; погачице од брашна и квасца; принцес 

-крофне; ситни колачи; тесто, полупрерађен 

производ; хлеб, колачи и посластице; хлеб; штрудла; 

штрудла са маком; штрудла са орасима; штрудла са 

јабукама; штрудла са сиром; штрудла са вишњама; 

штрудла са бундевом; штрудла са какаом; погачице; 

кифлице.   

Кл. 43:  деликатесне радње (ресторани); услуге хране 

за понети; услуге снек-барова; припрема хране и 

пића за непосредно конзумирање; припрема хране и 

пића; посластичарница; пекара; услуге обезбеђивања 

хране и пића.    
 

(111) 75240 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2055 (220) 28.12.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(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) 

SOLCON 

(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;   

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) 75241 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2058 (220) 28.12.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(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) 

SOLPRO 

(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;   
 

(111) 75242 (181) 05.02.2028. 

(210) Ж- 2018-156 (220) 05.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Александар Стевовић, Ново насеље 6, 

Обреновац-Барич, RS 

(740) Владимир Глумац, Алексе Ненадовића 31/10, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.22  

(511) Кл. 28:  вештачки мамци за риболов, мреже са 

дршком за риболов, пловци за риболов, харпуни 

[спортска опрема], удице за риболов, мамци за лов 

или риболов, прибор за пецање, канапи за пецање, 

конац, најлон за пецање.  

Кл. 31:  мамци за пецање, живи.  

Кл. 39:  транспортне услуге, паковање и 

складиштење робе, организовање путовања.  
 

(111) 75243 (181) 22.02.2028. 

(210) Ж- 2018-263 (220) 22.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Nobel Corporation d.o.o. and Dušan Gajić-

Poljoprivredno gazdinstvo Gajić, PR Dušan Gajić, 

Прве пруге 1, Београд-Земун, RS i Друге српске 

армије 13, Вождовац-Београд, RS 
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(740) Милош Д. Митић, Владимира Поповића 6, 

11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 26.01.18; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.11; 27.05.22; 29.01.04  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 3:  немедицинск козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи.  
 

(111) 75244 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-60 (220) 17.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) "ПЕКАРА БРАНКОВИЋ" Доо Ниш, Булевар 

12 фебруар 33/1, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.06; 24.17.02; 26.01.05; 26.01.15; 26.01.21; 

26.01.22; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) пантоне 7453 ЦП, пантоне 288ЦП.  

(511) Кл. 29:  млечни производ, јогурт.  
 

(111) 75245 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-59 (220) 17.01.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) "ПЕКАРА БРАНКОВИЋ" Доо Ниш, Булевар 

12 фебруар 33/1, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.06; 24.17.02; 26.01.05; 26.01.15; 26.01.21; 

26.01.22; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) пантоне 191 ЦП, пантоне 208ЦП.  

(511) Кл. 29:  млечни производ, јогурт.  
 

(111) 75246 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-285 (220) 23.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Привредно друштво АКОВ ДОО Краљево, 

Ратина 326г, Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01  

(511) Кл. 16:  челична слова; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски прибор);печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира и картона; албуми; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал (висока 

штампа), фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

слике, урамљене или неурамљене слике; оловке, 

периодичне публикације, подметачи за пивске флаше; 

блокови (канцеларијски материјал); памфлети; жигови 

(печати); штамбиљи; свеске; бележнице; листови папира 

(канцеларијски); картон; каталози; омоти за папир; 

кошуљице за списе; фасцикле (канцеларијски материјал) 

конусне папирне кесе; омоти (канцеларијски материјал); 

корице (канцеларијски материјал; држачи оловке, оловке 

са графитном мином (техничке оловке) графички 

отисци; цртежи који се копирају на подлогу; коверте; 

папир за увијање; папир за паковање; пера; кутије за 

оловке; материјали за писање; фотографије (штампане); 

печати; књиговезачка платна; фигурине (статуете) 

направљене од смесе са папиром; формулари 

(штампани), канцеларијски материјал; шаблони(од 

папира); штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампарски бланкети, који нису од 

текстила; штампарски комплети, покретни 

(канцеларијски реквизит); штампане публикације; папир 

за писање; књижице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор; наливпера; проспекти; налив пера 

и хемијске оловке(канцеларијски прибор); врећице 

(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање; 

честитке, разгледнице; календари; табле од дрвене пулпе 

(канцеларијске); папир од пулпе, дрвене масе; папирне 

или картонске кутије; амбалажа за флаше од папира или 

картона; подметачи за чаше од папира; дописнице за 

најаву посебних догађаја; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; заставе од папира; 

ножеви за папир(за отварање писама);стоне салвете од 

папира; подметачи од папира; држачи за оловке; несесери 

са прибором за писање; омотачи за флаше од картона или 
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папира; плакати од папира или картона; убруси од папира; 

етикете од папира или картона; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; натписи од папира или 

картона; налепнице(канцеларијски прибор);материјал за 

паковање направљен од скроба; воштани папир; 

пластификатори докумената за канцеларијску употребу; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за косу; 

леци, флајери; држачи списа, докумената (канцеларијски 

прибор); држачи страница књига; папирни и картонски 

материјали за паковање (пуњење, облагање); надстолњаци 

од папира; транспаренти (банери) од папира; украсне 

папирне заставице. 

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але пиво од 

ђумбира ;пиво од ђумбира; сладно пиво; пивски слад; 

безалкохолни воћни напици; пића од сурутке; препарати 

за прављење напитака; концентрати за прављење 

напитака; воћни сокови; сирупи за пића; воде (пића); 

препарати за прављење газиране воде; минерална вода 

(пиће); Sеltzег вода; стоне воде; шира; лимунаде; 

екстракти хмеља за производњу пива; сокови од поврћа 

(пића); сирупи за лимунаде; препарати за прављење 

ликера; сладовина; шира (неферментисана); бадемов 

сируп, сода вода; шербети (пића); безалкохолна пића; 

аперитиви (безалкохолни); коктели (безалкохолни); воћни 

нектар (безалкохолни); сок од јабуке (безалкохолни); квас 

(безалкохолни напитак); безалкохолни напици на бази 

меда; коктели на бази пива; напици од соје; напици на 

бази пиринча; јечмено вино (пиво).  

Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; битери (горка 

алкохолна пића); ликер од аниса; анисет (ликер); 

аперитиви; арак; дестилована пића; јабуковача; коктели; 

дигестиви (ликери и жестока пића); вино; џин; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; 

пикет; крушковача; саке: виски; алкохолна есенција; 

алкохолни екстрати; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохол од пиринча; 

рум; водка; помешана алкохолна пића, која нису на бази 

пива; нира (алкохолно пиће на бази шећерне трске).  
 

(111) 75247 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-279 (220) 23.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Милован Димитријевић, Косте Трифковића 

2/6, 11050 Београд-Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.21; 27.05.22; 29.01.14  

(591) зелена, жута, црвена, плава.  

(511) Кл. 29:  семенке, припремљене; јестиве 

семенке, обрађене; сунцокретове семенке, 

припремљене; прерађене семенке бундеве.   

Кл. 30:  брашно од хељде; каша од хељде; хељда, 

прерађена; обрађене житарице; брашно и производи 

од житарица; обрађена зрна житарица; пиринач; 

кукурузно брашно.   

Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семење; 

хељда, непрерађена; семе житарица, непрерађено; 

јестиве семенке лана, непрерађене; мекиње; мекиње 

од жита; јестиви сусам, непрерађен.   
 

(111) 75248 (181) 26.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2045 (220) 26.12.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Ивица Корен, Јурија Гагарина 128, 11073 

Београд, RS 

(740) Александар Самуиловић, Коче Капетана 3, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена: pantone 361c, сива: COOL GRAY 9  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски 

апарати и инструменти.  

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе.   
 

(111) 75249 (181) 27.02.2028. 

(210) Ж- 2018-295 (220) 27.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 02.09.01; 04.05.03; 05.03.13; 05.05.20; 

24.15.11; 24.15.13; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.03; 29.01.15 

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

љубичаста, црвена.  
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(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи, нарочито 

млеко; јогурт; маслац; маргарин; кефир; напици од 

млека у којима млеко преовлађује; намазни сиреви; 

бели меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.   

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало млеком 

и млечним производима, нарочито млеком, јогуртом, 

маслацем, маргарином, кефиром, напицима од млека у 

којима млеко преовлађује, намазним сиревима, белим 

меким сиревима, полутврдим сиревима, млеком у праху.   
 

(111) 75250 (181) 27.02.2028. 

(210) Ж- 2018-294 (220) 27.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.08; 08.07.11; 11.03.01; 

11.03.04; 25.07.25; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.09; 29.01.15 

(591) плава, бела, зелена, тегет, црвена, жута, сива.  

(511) Кл. 29:  јогурт.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало јогуртом.  
 

(111) 75251 (181) 26.02.2028. 

(210) Ж- 2018-289 (220) 26.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) NIKE Innovate C.V., A Dutch limited partnership 

(commanditaire vennootschap), One Bowerman Drive, 

Beaverton, Oregon 97005-6453, US 

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

11000 Београд 

(540) 

JOYRIDE 

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

(111) 75252 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-560 (220) 17.04.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

 

(732) PHYTOLAND DOO, Слободана Бајића 14, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

GLIFOPHYT 

(511) Кл. 5:  хербицид за сузбијање коровских 

биљака.  
 

(111) 75253 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-275 (220) 23.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића б.б., 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 05.05.20; 05.13.09; 08.01.09; 09.01.10; 

19.01.05; 19.01.06; 25.03.13; 27.05.13; 29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  кекс, бисквити, посластице, чајно 

пециво.  
 

(111) 75254 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-274 (220) 23.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића б.б., 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

Bambi Rum Štanglice 

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

чајно пециво.  
 

(111) 75255 (181) 05.02.2028. 

(210) Ж- 2018-154 (220) 05.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) PULCAP DOO Beograd-Zemun, Крајишка бр. 

87, Земун-Београд, RS 

(740) Гордана поповић адвокат, Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

PULCAP 

(511) Кл. 4:  мазива, парафин и смеше са парафином, 

нарочито индустријске масти, масти за подмазивање.  
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Кл. 5:  ветеринарски препарати, препарати за 

уништавање животињских штеточина, 

дезинфекциона средства, нарочито, антипаразитски 

препарати, антисептици, инсектициди, масти за 

ветеринарску употребу, репеленти за инсекте, купке 

за животиње (инсектициди), лосиони за 

ветеринарску употребу, паразитициди, акарициди 

(средства против гриња), пестициди, дијагностички 

препарати за ветеринарску употребу, инсектицидини 

шампони за животиње, инсектицидне ветеринарске 

купке.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање и канцеларијски послови, нарочито 

организационо саветовање, консултације у 

пословном управљању, истраживање тржишта, 

рекламирање, презентација производа путем 

средстава комуникације, комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица, маркетинг, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица.  
 

(111) 75256 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-287 (220) 23.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Привредно друштво АКОВ ДОО Краљево, 

Ратина 326г, Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.13  

(511) Кл. 16:  челична слова; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски прибор);печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира и картона; албуми; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал 

(висока штампа), фасцикле за списе (канцеларијски 

прибор), слике, урамљене или неурамљене слике; 

оловке, периодичне публикације, подметачи за 

пивске флаше; блокови (канцеларијски материјал); 

памфлети; жигови (печати); штамбиљи; свеске; 

бележнице; листови папира (канцеларијски); картон; 

каталози; омоти за папир; кошуљице за списе; 

фасцикле (канцеларијски материјал) конусне 

папирне кесе; омоти (канцеларијски материјал); 

корице (канцеларијски материјал; држачи оловке, 

оловке са графитном мином (техничке оловке) 

графички отисци; цртежи који се копирају на 

подлогу; коверте; папир за увијање; папир за 

паковање; пера; кутије за оловке; материјали за 

писање; фотографије (штампане); печати; 

књиговезачка платна; фигурине (статуете) 

направљене од смесе са папиром; формулари 

(штампани), канцеларијски материјал; шаблони(од 

папира); штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; штампарски 

бланкети, који нису од текстила; штампарски 

комплети, покретни (канцеларијски реквизит); 

штампане публикације; папир за писање; књижице; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор; 

наливпера; проспекти; налив пера и хемијске 

оловке(канцеларијски прибор); врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање; честитке, 

разгледнице; календари; табле од дрвене пулпе 

(канцеларијске); папир од пулпе, дрвене масе; 

папирне или картонске кутије; амбалажа за флаше од 

папира или картона; подметачи за чаше од папира; 

дописнице за најаву посебних догађаја; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

заставе од папира; ножеви за папир(за отварање 

писама);стоне салвете од папира; подметачи од 

папира; држачи за оловке; несесери са прибором за 

писање; омотачи за флаше од картона или папира; 

плакати од папира или картона; убруси од папира; 

етикете од папира или картона; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; натписи од папира или 

картона; налепнице (канцеларијски 

прибор);материјал за паковање направљен од скроба; 

воштани папир; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; леци, флајери; 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

држачи страница књига; папирни и картонски 

материјали за паковање (пуњење, облагање); 

надстолњаци од папира; транспаренти (банери) од 

папира; украсне папирне заставице.   

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але 

пиво од ђумбира ;пиво од ђумбира; сладно пиво; 

пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од 

сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

сирупи за пића; воде (пића); препарати за прављење 

газиране воде; минерална вода (пиће); Sеltzег вода; 

стоне воде; шира; лимунаде; екстракти хмеља за 

производњу пива; сокови од поврћа (пића); сирупи за 

лимунаде; препарати за прављење ликера; 

сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп, 

сода вода; шербети (пића); безалкохолна пића; 

аперитиви (безалкохолни); коктели (безалкохолни); 

воћни нектар (безалкохолни); сок од јабуке 

(безалкохолни); квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; коктели на бази 

пива; напици од соје; напици на бази пиринча; 

јечмено вино (пиво).  

Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; битери (горка 

алкохолна пића); ликер од аниса; анисет (ликер); 

аперитиви; арак; дестилована пића; јабуковача; 
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коктели; дигестиви (ликери и жестока пића); вино; 

џин; ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока 

пића; бренди; пикет; крушковача; саке: виски; 

алкохолна есенција; алкохолни екстрати; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

алкохол од пиринча; рум; водка; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; нира 

(алкохолно пиће на бази шећерне трске).  
 

(111) 75257 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-320 (220) 28.02.2018. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD 

SUBOTICA proizvodnja hrane za životinje, 

farmaceutskih preparata, pesticide I sredstava za 

DDD, Београдски пут 123, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.19; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава 286 C, сива cool grey 11.  

(511) Кл. 31:  храна за животиње.  
 

(111) 75258 (181) 29.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1313 (220) 29.08.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Laser-International d.o.o., 1. мај број 70,  

36300 Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 16.01.11; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена (Pantone 376 C), тамно зелена 

(CMYK-77,20,100,6)  

(511) Кл. 38:  емитовање радио 

програма[радиодифузија]; слање порука; емитовање 

телевизијских програма; пренос телеграма; 

телеграфске услуге ;  услуге телеграмског 

комуницирања; телефонске услуге; телефонске 

комуникације; телекс услуге; услуге новинских 

агенција; емитовање кабловске телевизије; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко рачунарских терминала ; пренос порука и 

слика посредством рачунара; пренос електронске 

поште; пренос факсимилом ; информације о 

телекомуникацијама; пејџинг услуге, радиом, 

телефоном или другим видом електронског 

комуницирања); изнајмљивање уређаја за слање 

порука; комуникација преко мреже оптичких 

влакана; изнајмљивање факсимил апарата; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос ; услуге електронског 

билтена (телекомуникационе услуге ); обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мpeжама;  пружање услуга 

телекомуникационих канала за yслуге телешопинга; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; услуге говорне поште;  пренос честитки 

путем интернета; пренос дигиталних датотека; 

бежично емитовање; услуге видеоконференција; 

пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток] 

података; радио комуникације; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 42:  индустријски дизајн; услуrе дизајнирања 

аковања; инжењерске услуrе; калибрација [мерење]; 

дизајнирање рачунарскоr софтвера; ажурирање 

рачунарскоr софтвера; саветовање у области дизајна 

и развоја рачунаpcкor хардвера; дизајнирање одеће; 

rрафички дизајн ; контрола квалитета; изнајмљивање 

рачунарскоr софтвера; истраживање и развој нових 

производа за друrе; поновно успостављање 

рачунарских података; одржавање рачунарскоr 

софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање веб страница за друrе;  хостинr 

рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање 

рачунарскоr софтвера; засејавање облака; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарскоr софтвера; изнајмљивање веб сервера; 

заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање алата 

за претраживање [претраживача] на интернету; 

саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих 

технолоrија; научна истраживања; сервер хостинr; 

чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; пружање 
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информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем Интернет странице; картоrрафске 

услуrе; рачунарство у облаку; услуrе спољних фирми 

Ууобласти информационих технологија; саветодавне 

услуrе из области технолоrије; саветодавне услуrе из 

области комјутерске технолоrије; саветодавне услуrе из 

области телекомуникационе технолоrије; саветовање о 

сиryрности рачунара; писање текстова о техници; 

надrледање рачунарских система ради откривања 

кварова; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету (услуге 

информационе технологије); консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања +N4078 података; 

надгледање рачунарских системаради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре.  

Кл. 45:  лиценцирање рачунарског софтвера (правне 

услуге); регистрација имена домена (правне услуге); 

услуге он-лајн друштвених мрежа.  
 

(111) 75259 (181) 29.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1320 (220) 29.08.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Laser-International d.o.o., 1. мај број 70, 36300 

Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, зелена (Pantone Orange 299C), плава 

тамна, (-CMYK-92,53,11,0).  

(511) Кл. 38:  емитовање радио 

програма[радиодифузија]; слање порука; емитовање 

телевизијских програма; пренос телеграма; телеграфске 

услуге ;  услуге телеграмског комуницирања; 

телефонске услуге; телефонске комуникације; телекс 

услуге; услуге новинских агенција; емитовање 

кабловске телевизије; комуникације мобилним 

телефонима; комуникација преко рачунарских 

терминала ; пренос порука и слика посредством 

рачунара; пренос електронске поште; пренос 

факсимилом ; информације о телекомуникацијама; 

пејџинг услуге, радиом, телефоном или другим видом 

електронског комуницирања); изнајмљивање уређаја за 

слање порука; комуникација преко мреже оптичких 

влакана; изнајмљивање факсимил апарата; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање телефона; 

сателитски пренос ; услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге ); обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мpeжама;  пружање услуга 

телекомуникационих канала за yслуге телешопинга; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; 

омогућавање приступа рачунарским базама података; 

услуге говорне поште;  пренос честитки путем 

интернета; пренос дигиталних датотека; бежично 

емитовање; услуге видеоконференција; пружање услуга 

онлајн форума; стриминг [проток] података; радио 

комуникације; пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 42:  индустријски дизајн; услуrе дизајнирања 

паковања; инжењерске услуrе; калибрација [мерење]; 

дизајнирање рачунарскоr софтвера; ажурирање 

рачунарскоr софтвера; саветовање у области дизајна и 

развоја рачунаpcкor хардвера; дизајнирање одеће; 

rрафички дизајн ; контрола квалитета; изнајмљивање 

рачунарскоr софтвера; истраживање и развој нових 

производа за друrе; поновно успостављање 

рачунарских података; одржавање рачунарскоr 

софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и одржавање 

веб страница за друrе;  хостинr рачунарских сајтова 

[веб сајтова]; инсталирање рачунарскоr софтвера; 

засејавање облака; конвертовање рачунарских података 

и програма, осим физичког конвертовања; саветовање у 

области рачунарскоr софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање 

алата за претраживање [претраживача] на интернету; 

саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих 

технолоrија; научна истраживања; сервер хостинr; 

чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; пружање 

информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем Интернет странице; картоrрафске 

услуrе; рачунарство у облаку; услуrе спољних фирми 

Ууобласти информационих технологија; саветодавне 

услуrе из области технолоrије; саветодавне услуrе из 

области комјутерске технолоrије; саветодавне услуrе из 

области телекомуникационе технолоrије; саветовање о 

сиryрности рачунара; писање текстова о техници; 

надrледање рачунарских система ради откривања 

кварова; креирање и дизајнирање за друге индекса 
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информација заснованих на интернету (услуге 

информационе технологије); консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања +N4078 података; 

надгледање рачунарских системаради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре.  

Кл. 45:  лиценцирање рачунарског софтвера (правне 

услуге); регистрација имена домена (правне услуге); 

услуге он-лајн друштвених мрежа.  
 

(111) 75260 (181) 29.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1315 (220) 29.08.2017. 

 (151) 17.07.2018. 

(732) Laser-International d.o.o., 1. мај број 70,  

36300 Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 16.01.05; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, зелена (Pantone Orange 021C), Orange 

тамна (CMYK-16,85,100,5).  

(511) Кл. 38:  емитовање радио 

програма[радиодифузија]; слање порука; емитовање 

телевизијских програма; пренос телеграма; телеграфске 

услуге ;  услуге телеграмског комуницирања; 

телефонске услуге; телефонске комуникације; телекс 

услуге; услуге новинских агенција; емитовање 

кабловске телевизије; комуникације мобилним 

телефонима; комуникација преко рачунарских 

терминала ; пренос порука и слика посредством 

рачунара; пренос електронске поште; пренос 

факсимилом ; информације о телекомуникацијама; 

пејџинг услуге, радиом, телефоном или другим видом 

електронског комуницирања); изнајмљивање уређаја за 

слање порука; комуникација преко мреже оптичких 

влакана; изнајмљивање факсимил апарата; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање телефона; 

сателитски пренос ; услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге ); обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мpeжама;  пружање услуга 

телекомуникационих канала за yслуге телешопинга; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; 

омогућавање приступа рачунарским базама података; 

услуге говорне поште;  пренос честитки путем 

интернета; пренос дигиталних датотека; бежично 

емитовање; услуге видеоконференција; пружање услуга 

онлајн форума; стриминг [проток] података; радио 

комуникације; пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 42:  индустријски дизајн; услуrе дизајнирања 

паковања; инжењерске услуrе; калибрација [мерење]; 

дизајнирање рачунарскоr софтвера; ажурирање 

рачунарскоr софтвера; саветовање у области дизајна 

и развоја рачунаpcкor хардвера; дизајнирање одеће; 

rрафички дизајн ; контрола квалитета; изнајмљивање 

рачунарскоr софтвера; истраживање и развој нових 

производа за друrе; поновно успостављање 

рачунарских података; одржавање рачунарскоr 

софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање веб страница за друrе;  хостинr 

рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање 

рачунарскоr софтвера; засејавање облака; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарскоr софтвера; изнајмљивање веб сервера; 

заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање алата 

за претраживање [претраживача] на интернету; 

саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих 

технолоrија; научна истраживања; сервер хостинr; 

чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; пружање 

информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем Интернет странице; картоrрафске 

услуrе; рачунарство у облаку; услуrе спољних фирми 

Ууобласти информационих технологија; саветодавне 

услуrе из области технолоrије; саветодавне услуrе из 

области комјутерске технолоrије; саветодавне услуrе из 

области телекомуникационе технолоrије; саветовање о 

сиryрности рачунара; писање текстова о техници; 

надrледање рачунарских система ради откривања 

кварова; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету (услуге 

информационе технологије); консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања +N4078 података; 

надгледање рачунарских системаради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити личности  
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ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре.  

Кл. 45:  лиценцирање рачунарског софтвера (правне 

услуге); регистрација имена домена (правне услуге); 

услуге он-лајн друштвених мрежа.  
 

(111) 75261 (181) 13.02.2028. 

(210) Ж- 2018-203 (220) 13.02.2018. 

 (151) 18.07.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, 

P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, VG 

(740) Ристић & Малашевић д.о.о., Македонска 32, 

11000 Београд 

(540) 

BRAZILIAN BUM BUM 

(511) Кл. 3:  креме, гелови и немедицински серуми за 

кожу, све од састојака пореклом из Бразила.  
 

(111) 75262 (181) 07.03.2028. 

(210) Ж- 2018-348 (220) 07.03.2018. 

 (151) 18.07.2018. 

(732) Theragenics Corporation, 5203 Bristol Industrial 

Way, Buford Georgia 30518, US 

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

11000 Београд 

(540) 

THERASPHERE 

(511) Кл. 10:  апарати за радиотерапију; хируршки и 

медицински апарати и инструменти за испоруку 

радиофармацеутика и радиоактивног материјала на 

циљана места унутар тела; куглице, укључујући 

микроскопске стаклене куглице, зрачење 

радиоактивним материјалом и које се хируршки 

примењују за лечење канцерогених тумора.   
 

(111) 75263 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-273 (220) 23.02.2018. 

 (151) 18.07.2018. 

(732) Немања Живановић, Кнеза Милоша 23,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 02.09.21; 02.09.25; 26.01.02; 27.05.24  

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

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски прибор (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјал за паковање (који није 

укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи. 

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

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(111) 75264 (181) 19.06.2028. 

(210) Ж- 2018-969 (220) 19.06.2018. 

 (151) 20.07.2018. 

(732) AGRO-KANESHO CO., LTD., 4-2-19 Akasaka, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KANEMITE 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; ветеринарски 

препарати; инсектициди; фунгициди; хербициди; 

препарати за стерилизацију земље; препарати за 

уништавање штеточина.  
 

(111) 75265 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-358 (220) 09.03.2018. 

 (151) 20.07.2018. 

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

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

MARLBORO TOUCH AQUA 

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

зaвијање 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) 75266 (181) 11.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1942 (220) 11.12.2017. 

 (151) 20.07.2018. 
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(732) Vinarija Čoka Plus d.o.o. Subotica, Корзо 1, 

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, 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) 75267 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-195 (220) 09.02.2018. 

 (151) 20.07.2018. 

(732) Виктор Гудало, Пазинска 17/3, Суботица, RS 

(740) Бранко Крстајић, Матије Корвина 17,  

24000 Суботица 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.11.13; 26.15.01; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.12; 29.01.15  

(591) magenta, black, cyan, yellow.  

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

употребу у перионицама; препарати за чишћење; 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе.  
 

(111) 75268 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-359 (220) 09.03.2018. 

 (151) 20.07.2018. 

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

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

MARLBORO TOUCH ONE 

(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) 75269 (181) 08.03.2028. 

(210) Ж- 2018-355 (220) 08.03.2018. 

 (151) 20.07.2018. 

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

74172, Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 5:  храна за бебе; хранљиви додаци 

исхрани; минерални додаци исхрани; додаци 

исхрани који садрже витамине.  

Кл. 29:  месо и месни производи, риба и рибљи 

производи, други морски плодови (неживи) и роба 

израђена од истих, живина и производи од живине, 

дивљач и производи од дивљачи, кобасице и 

сухомеснати производи, шкољке (неживе) и 

производи направљени од истих, екстракти меса, 

рибе, живине, дивљачи и поврћа, воће и поврће, 

укључујући и оно конзервисано у слатком и/или 

киселом сосу и/или нарезано и/или у облику салата, 

воћна пулпа, производи од кромпира свих врста, 

изузев кропмировог брашна и препарата од 

кромпировог скроба (укључених у ову класу), 
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листићи од кромпира; све поменуте робе укључујући 

и у конзервисаном, конзервираном, куваном, 

сушеном и/или замрзнутом облику; прерађено 

орашасто воће, обрађена мешавина језграстог воћа, 

укључујући и са сушеним воћем; желе, џемови, 

мармеладе, воћни пиреи и остали слатки намази на 

бази воћа и/или поврћа (укључених у ову класу); јаја, 

млеко и млечни производи (укључени у ову класу), 

путер, сир и производи од сира, павлака, јогурт, 

сирни намаз; млеко у праху за исхрану, десерти на 

бази јогурта, сирног намаза, павлаке, млека и/или 

воћа; јестива уља и масти; супе, бујони и гулаши, 

укључујући већ готове за сервирање; салате на бази 

меса, рибе, живине, дивљачи, кобасице, морских 

плодова, поврћа и/или воћа; умаци на бази млека, 

јогурта, сира или киселог млека; чипс од кромпира, 

чипс штапићи од кромпира; готова јела и смрзнута 

храна, која се састоје искључиво или су на бази меса, 

рибе, живине, дивљачи, морских плодова, кромпира, 

припремљеног воћа, поврћа и/или сира (укљученог у 

ову класу); дијететска храна (нискокалорични 

прехрамбени производи) за немедицинске сврхе, 

само или претежно састављена од поменутих роба 

(укључених у ову класу).  

Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока, 

саго, замене за кафу; брашно и препарати 

направљени од житарица, житарице, мусли и 

производи од целог зрна; напици на бази кафе, чаја, 

какаа или чоколаде; препарати од кафе и какаа за 

прављење алкохолних и безалкохолних пића, ароме 

за прехрамбене производе; хлеб, пециво и 

посластице, слаткиши (укључујући и направљене 

помоћу замена за шећер), чоколада и чоколадни 

производи, пралине, сладоледи и млечни сладоледи; 

пудинзи; мед, меласа; квасац, прашак за пециво, 

скроб за исхрану; со, сенф; мајонез, кечап; каше од 

поврћа, сирће, сосови (додаци исхрани), преливи за 

салату, сосови и умаци; зачини, екстаркти зачина, 

суво биље; пице и производи од пице, тестенина, 

укључујући већ готове за сервирање и/или 

замрзнуте; сендвичи, векне хлеба и багети; суши; 

готова јела и замрзнута храна, која се састоје 

искључиво или су на бази производа од целог зрна, 

пецива, посластица, пасте и/или пиринча (укљученог 

у класу 30); дијететска храна (нискокалорични 

прехрамбени производи)  за немедицинске сврхе, 

само или претежно састављена од поменутих роба 

(укључених у ову класу).  

Кл. 31:  свеже воће и поврће; орашасто воће.  

Кл. 32:  пиво; безалкохолно пиво, дијетално пиво; 

мешавине пића које садрже пиво; минерална и 

газирана вода и остала безалкохолна пића; пића на 

бази воћа и воћних сокова, воћни сокови; сокови од 

поврћа (пића); сирупи и други препарати за 

прављење пића.  

 

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), укључена у 

класу 33, вина, жестока пића и ликери и мешавине 

алкохолних пића, коктели и аперитиви на бази 

жестоких пића или вина; пића која садрже вино; 

препарати на бази алкохола за прављење пића.  
 

(111) 75270 (181) 26.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1639 (220) 26.10.2017. 

 (151) 20.07.2018. 

(732) ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ 

Акционарско друштво за трговину и производњу, 

Београд (Палилула) - У стечају, Зрењансински пут 

бр. 194, Београд - Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.07.20; 26.05.04; 26.11.09; 26.11.11; 

27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13  

(591) црна, бела, златна.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарат.  
 

(111) 75271 (181) 28.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1635 (220) 28.09.2016. 

 (151) 20.07.2018. 

(732) Medical Plants doo Kreativna laboratorija, 

Француска 1, Пожега, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  бадемово уље, бадемов сапун, ћилибар 

(парфем), сапун, етарско уље аниса, козметички 

препарати за купање, сапун за бријање, ружеви за 

усне, козметичке маске, бергамот уље, креме за 

бељење коже, креме за избељивање коже, 

миришљаво дрво, препарати за испирање уста који 

нису медицински, лак за нокте, препарати за 

шминкање, лосиони за косу, етарска уља кедровог 

дрвета, боје за косу, креме за ципеле, препарати за 

коврџање косе, козметички препарати за трепавице, 

восак за бркове, етарска уља лимуна, колоњска вода, 

боје за тоалетну употребу, козметика за животиње, 

козметички сетови, козметика, памучна вуна за 

козметичку употребу, козметичке оловке, 

козметичке креме, пасте за бријање, препарати за 

уклањање шминке, средства за чишћење зуба (пасте, 
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гелови, течности), дезинфекциони сапуни, вода од 

лаванде, миришљаве воде, тоалетне воде, 

депилатори, препарати за депилацију, восак за 

депилацију, етарске есенције, етарска уља, етертична 

уља, екстракти цвећа (парфеми), шминка, базе за 

цветне парфеме, фумигацијска средства, 

гвалтеријино уље, желе од петролеја за козметичку 

употребу, гераниол, масти за козметичку употребу, 

хидроген пероксид за козметичку употребу, уља за 

козметичку употребу, јасминово уље, уље лаванде, 

уља за чишћење, уља за парфеме и мирисе, ружино 

уље, тоалетна уља, јонон (парфимеријски), лосиони 

за козметичку употребу, млеко за чишћење за 

козметичку употребу, тоалетни производи (средства 

за личну хигијену), течности за чишћење 

ветробранских стакала, мирисна мента (етарско 

уље), мента за парфимеријске производе, 

медицински сапун, козметика за обрве, мошус 

(парфимерија), неутрализатори за трајно коврџање 

косе, шампони, парфеми, препарати за негу ноктију 

парфимерија, козметички препарати за негу коже, 

сапун против знојења ногу, помаде за козметичку 

употребу, пудер за шминкање, препарати за бријање, 

дезодорантни сапуни, кесице са мирисом за рубље, 

комади тоалетног сапуна, комади сапуна, оловке за 

извлачење обрва, козметичке боје, талк пудер за 

тоалетну употребу, препарати против знојења, сапун 

против знојења, бадемово млеко за козметичку 

употребу, препарати за сунчање (козметички), 

ароматична уља (етарска уља), соли за купање које 

нису за медицинску употребу, боје за браду, 

козметички препарати за мршављење, дезодоранси 

за људе или животиње, астригентна средства, 

препарати за бељење (скидање боје) за козметичку 

употребу, препарати за чишћење протеза, шампони 

за кућне љубимце, марамице натопљене са 

козметичким лосионом, препарати за полирање 

протеза, лосиони после бријања, лакови за косу, 

маскаре, потпури (мириси), спрејеви за освежавање 

даха, гелови за избељивање зуба, мирисни штапићи, 

препарати за парфимисање ваздуха, дезодоранси за 

кућне љубимце, препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање (тоалетни производи), 

препарати од алое вере за козметичку намену, гелови 

за масажу који нису за медицинску употребу, сјајеви 

за усне, балзами осим за медицинске сврхе, шампони 

за суво прање косе, препарати за сунчање, етарска 

уља лимуна, кана (козметичка боја), препарати за 

купање не за медицинске сврхе, балзами за косу, 

производи за исправљање косе, марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке, препарати колагена 

за козметичке сврхе.   

Кл. 42:  хемијске анализе, бактериолошка 

испитивања, услуге из области хемије, хемијска 

испитивања, истраживања из области козметике, 

контрола квалитета, истраживање и развој нових 

производа за друге, услуге научних лабораторија, 

научна истраживања, клиничка испитивања.   

Кл. 44:  услуге салона лепоте, фармацеутски савети, 

фармацеутске услуге припремање лекова према 

рецепту.  
 

(111) 75272 (181) 05.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1473 (220) 05.09.2016. 

 (151) 20.07.2018. 

(732) Друштво за трговину и услуге БАЛКАН 

ПРОДУКТ ДОО Београд, Балканска 10/16, 11000 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.04  

(591) светло плава, бела.  

(511) Кл. 29:  џемови, залеђено воће, конзервисано 

поврће, сушено поврће, павлака, сир, смрзнуто воће, 

млеко, сириште, сирило, јогурт, маргарин, 

мармелада, компоти.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти, пиво, але 

пиво од ђумбира, пиво од ђумбира, сладно пиво, 

пивски слад, безалкохолни воћни напици, пића од 

сурутке, препарати за прављење напитака, 

концентрати за прављење напитака, воћни сокови, 

сирупи за пића, воде (пића), препарати за прављење 

газиране воде, литијум вода, минерална вода (пиће), 

препарати за прављење минералне воде, селтерс 

вода, стоне воде, шира, лимунаде, екстракти хмеља 

за производњу пива, сокови од поврћа (пића), сирупи 

за лимунаду, препарати за прављење ликера, 

сладовина, шира(неферментисана), бадемов сируп, 

сода вода, шербети (пића), сок од парадајза (пиће), 

безалкохолна пића, млеко од бадема (пиће), пилуле 

за газирање пића, прашкови за газирање пића, 

газирана вода, сарсапарила (безалкохолни напитак), 

аперитиви безалкохолни, коктели безалкохолни, 

воћни нектар (безалкохолни), изотоници, млеко од 

кикирикија (безалкохолни напитак), сок од јабуке 

безалкохолни, квас (безалкохолни напитак), 

безалкохолни напици на бази меда, смутис (кашасти 

напици од воћа и поврћа), безалкохолна пића од алое 

вере, коктели на бази пива, напици од соје осим 

замене за млеко, напици за спортисте обогаћени 

протеинима, напици на бази пиринча који нису 

замена за млеко,  безалкохолни напици са укусом 

кафе, безалкохолни напици са укусом чаја.  
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Кл. 33:  ликер од пеперминта, воћни екстракти 

алкохолни, битери (горка алкохолна пића), ликер од 

аниса, анисет (ликер), аперативи, арак, дестилована 

пића, јабуковача, коктели, куракао, дигестиви 

(ликери и жестока пића), вино, џин, ликери, 

медовина, киршч вишњевача, жестока пића, бренди, 

пикет, крушковача, саке, виски, алкохолна есенција, 

алкохолни екстракти, алкохолна пића изузев пива, 

алкохолна пића која садрже воће, алкохол од 

пиринча, рум, водка, помешана алкохолна пића која 

нису на бази пива, нира (алкохолно пиће на бази 

шећерне трске), баијиу (кинеско пиће од 

дестилованог алкохола).  
 

(111) 75273 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-306 (220) 28.02.2018. 

 (151) 24.07.2018. 

(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 

House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 

Berkshire RG7 1NT, UK 

(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

PRESIDIUM 

(511) Кл. 5:  пољопривредни пестициди.  
 

(111) 75274 (181) 29.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2071 (220) 29.12.2017. 

 (151) 24.07.2018. 

(732) МИТОС ТРАВЕЛ ДОО, Мајке Јевросиме 4, 

11000 Београд, RS 

(540) 

mitos travel 

(511) Кл. 39: организовање туристичких путовања; 
авио превоз и пружање повезаних информација; 

закуп аутобуса; закуп [чартер] авиона; изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање возила; изнајмљивање, 

резервација и обезбеђивање авиона; информације у 

вези са путовањима и туристичким услугама које се 

пружају путем интернета; компјутеризована 

резервација путовања; консултантске услуге у вези 

са путовањима; консултантске услуге у области авио 

превоза: консултантске услуге у области пословних 

путовања које се пружају путем телефонских 

позивних центара и линија за помоћ; координација 

путних аранжмана за појединце и за групе; 

крстарење излетничким бродовима; национални и 

међународни превоз; обавештења у вези са 

путовањима; организација и резервација крстарења; 

организација дневних излета; организација 

екскурзија као део пакет аранжмана; организација 

изнајмљивања аутомобила као део путних 

аранжмана; организација и резервација екскурзија; 

организација и резервација излета; организација и 

резервација путних аранжмана за пословне потребе и 

потребе разоноде; организација и резервација 

путовања; организација и резервација путовања, 

екскурзија и крстарења; организација превоза; 

организација путовања за пакет аранжмане; 

организација путовања, екскурзија и крстарења; 

организација туристичких путовања; организација 

туристичких путовања и крстарења; организовање 

екскурзија за туристе; организовање крстарења; 

планирање и резервација путовања и превоза, 

електронским путем; превоз аутобусом; превоз 

путника; превоз туриста; пружање информација о 

туристичким путовањима путем интернета; пружање 

информација о туристичким путовањима; пружање 

упутстава за вожњу за туристичке сврхе; путничке 

резервације; резервација превоза; резервација 

превоза преко глобалних рачунарских мрежа; 

резервација превоза преко туристичких агенција; 

резервација путних карата; резервација путовања 

преко агенција; резервација путовања преко 

туристичких канцеларија; резервација услуга 

путовања; услуге возача; услуге лимузине.  

Кл. 43: резервација и услуге резервације за хотеле, 

ресторане и туристички смештај; услуге туристичке 

агенције за резервације хотела; услуге резервисања хотела. 
 

(111) 75275 (181) 11.06.2028. 

(210) Ж- 2018-903 (220) 11.06.2018. 

 (151) 24.07.2018. 

(732) Agrotop komerc d.o.o., Арсенија Чарнојевића 

70, 18400 Прокупље, RS 

(540) 

TIOMEKS 

(511) Кл. 5:  пестицид.  
 

(111) 75276 (181) 26.02.2028. 

(210) Ж- 2018-283 (220) 26.02.2018. 

 (151) 24.07.2018. 

(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) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, сива.  
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(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.   
 

(111) 75277 (181) 13.03.2028. 

(210) Ж- 2018-375 (220) 13.03.2018. 

 (151) 25.07.2018. 

(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона, 

Вилине воде б.б., Београд, RS 

(540) 

CORDICELL 

(511) Кл. 3:  сапуни, етерична уљја, козметика, масти за 

хуману и ветеринарску употребу, козметички препарати 

за негу коже, козметички препарати за мршављење, 

гелови за масажу који нису за медицинску употребу.  

Кл. 5:   фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе 

и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

витамински препарати, медицински чај, додаци за 

минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску 

употребу, хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни 

ферменти за медицинску употребу, културе микро 

организама за медицинску и ветеринарску употребу, 

чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за 

људску и ветеринарску употребу.   

Кл. 30:  кафа, чај, немедицински биљни чајеви, 

какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе, 

брашно и производи од житарлца, 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) 75278 (181) 07.03.2028. 

(210) Ж- 2018-346 (220) 07.03.2018. 

 (151) 26.07.2018. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут б.б., Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.03; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.19; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) cyan, magenta, yellow, black.  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(111) 75279 (181) 30.01.2028. 

(210) Ж- 2018-134 (220) 30.01.2018. 

 (151) 26.07.2018. 

(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) 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. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; козметички и 

тоалетни прибор; артикли који се користе при 

чишћењу; непрерађено или полупрерађено стакло 

(осим стакла која се користе у грађевинарству); 

стакларија, порцелан, грнчарија и лончарија.   

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) 75280 (181) 07.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1060 (220) 07.07.2017. 

 (151) 26.07.2018. 

(732) Институт за стандардизацију Србије, 

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.11; 26.04.19; 27.05.01; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, црвена.  
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(511) Кл. 9:  компакт дискови (аудио-видео), оптички 

компакт дискови (ЦД-ром), оперативни рачунарски 

програми, снимљени, рачунарски софтвер, 

снимљени, електронске оловке (за видео-дисплеје), 

УСБ прикључци.  

Кл. 16:  носачи лепљивих трака (канцеларијски 

прибор), печати са адресом, машине за адресовање, 

папир, постери, оглас ни панои од папира или 

картона, бележнице, нотеси, слике, штампани 

материјал [вискока штампа], машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске, 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, наливпера 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), папир за копирање, 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу, летци, флајери, држачи списа, докумената 

(канцеларијски прибор), транспаренти [банери] од 

папира, украсне папирне заставице.  

Кл. 25:  радне блузе, одела, блузе, кошуље.  

Кл. 35:  пословно управљање и организационо 

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), онлајн 

банкарство.  

Кл. 41:  услуге пружања обуке, издавање 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.   
 

(111) 75281 (181) 07.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1730 (220) 07.11.2017. 

 (151) 27.07.2018. 

(732) Саша Петковић, Светозара Марковића 30, 

Футог, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 26.01.02; 26.01.12; 26.01.18; 26.07.01; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

мармелада; ајвар; парадајз пире.  

Кл. 30:  сосови (као зачини)нарочито: Chili sos,  Curry sos,  

Worcestershire sos, Soja sos, Sweet chili sos,  Ancho hot sos; 

Barbecue sos, сос од парадајза, пире од парадајза; кечап; 

преливи за салату, сенф; зачини; мајонез; додаци јелима; 

сосови за месо; сосови за тестенине.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за производњу пића.  
 

(111) 75282 (181) 06.03.2028. 

(210) Ж- 2018-344 (220) 06.03.2018. 

 (151) 27.07.2018. 

(732) GUDMARK GROUP doo, Хајдук Вељкова б.б., 

Шабац, RS 

(740) Владан Симеуновић, Драгослава Јовановића 7, 

Београд 

(540) 
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(531) 27.01.01; 27.05.02; 27.05.21; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) Кл. 2:  боје, фирнајзи, лакови, средства за 

заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за 

бојење; средства за нагризање; сирове природне 

смоле; метали у облику листова и праха за сликаре, 

декоратере, штампаре и уметнике.  

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама: препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија; етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(111) 75283 (181) 08.03.2028. 

(210) Ж- 2018-353 (220) 08.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) Konnekt point d.o.o., Букурешка 32, Београд-

Звездара, RS 

(740) Небојша Гачић, Мачванска 37, Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 13.01.06; 16.03.17; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.12; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

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

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 75284 (181) 22.02.2028. 

(210) Ж- 2018-265 (220) 22.02.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) USM Holding AG, Pourtalésstrasse 103, CH-3074 

Muri bei Bern, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 14.03.01; 14.03.20; 19.19.00; 26.15.01; 29.01.06  

(591) СРЕБРНА.  

(511) Кл. 20:  намештај; метални намештај; 

канцеларијски намештај; модуларни намештај; 

метални ормани; комоде; полице (намештај); 

сталаже; системи за одлагање; полице за картотеке 

(намештај); витрине (намештај); покретне преграде 

(намештај); модуларни панели за приватност; 

паравани (намештај); огласне табле; штандови; 

столови, укључујући њихове елементе; радни 

столови, укључујући њихове елементе, нарочито 

ноге, прстење за ноге стола, попречне шипке и 

потпорне цеви;столови подесиве висине;  радни 

столови подесиве висине; унутрашња опрема и 

делови за намештај, укључујући фиоке, кутије 

(посуде) за одлагање, врата, кутије, полице, корпе, 

сталаже, он-лане, подметаче, оквире, шипке, 

клинове, ножице, панеле, параване, преграде, 

подупираче за књиге, сталке за књиге; покретни 

носачи за екране; фиксни носачи за екране; носачи за 

процесоре; жичане корпе за каблове (за монтирање 

на намештај); кабловске каналице (за монтирање на 

намештај); панели за приватност (за монтирање на 

намештај); предњи и бочни панели (за монтирање на 

столове и радне столове); опрема за намештај 

(неметална); ормани за картотеке (намештај); 

окретни држачи за оловке (за монтирање на столове 

и радне столове); држачи за лампе (за монтирање на 

столове и радне столове); држачи писаћег прибора 

(за монтирање на столове и радне столове); 

пластичне кутије; пластичне кутије за складиштење.   
 

(111) 75285 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-512 (220) 24.03.2016. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED and A.F.JONES 

EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED, No. 

146, Dawson Street, Colombo 2, LK i No. 146, Dawson 

Street, Colombo 2, LK 

(740) Живко Мијатовић & Пaртнерс, Светогорска 7, 

11000 Београд 

(540) 

EMONA 

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

Кл. 30:  чај.  
 

(111) 75286 (181) 08.02.2028. 

(210) Ж- 2018-173 (220) 08.02.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

NAVY BLUE 

(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) 75287 (181) 04.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1037 (220) 04.07.2017. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 

South, Seattle, Washington 98134, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 26.11.08; 27.05.21  

(511) Кл. 29:  млеко; ароматизовано млеко; 

милкшејкови; прехрамбена пића на бази млека, 

изузев милкшејкова; пића на бази млека која садрже 

кафу; пића на бази млека која садрже воћни сок; 

пића на бази млека која садрже воће; пића на бази 

млека која садрже чоколаду; пића на бази млека која 

садрже чај; прехрамбена пића на бази соје која се 

користе као замена за млеко; енергетска пића на бази 

млека; млеко у праху; мешавине пића на бази 

млечних производа; сојино млеко; грицкалице на 

бази воћа; воћни џемови, компоти, желеи; намаз на 

бази меса, намаз на бази рибе, намаз на бази 

живинског меса, намаз на бази воћа, намаз на бази 

коштуњавог воћа, намаз на бази поврћа, намаз на 

бази млечних производа, кувано поврће; сушено 

поврће; конзервирано поврће; салате од поврћа; 

сушено воће; конзервирано воће; воћне салате; месо; 

воће; живина; дивљач; сухомеснати производи; 

месне прерађевине; припремљени оброци који се 

примарно састоје од меса, соје, живине, морских 

плодова, поврћа, воћа, тофу, и/или сира; супе; јогурт, 

пића на бази јогурта; слатка павлака; сир; јаја; 

припремљене семенке; припремљено коштуњаво 

воће, зачињено коштуњаво воће, пржено коштуњаво 

воће, грицкалице на бази коштуњавог воћа; јестива 

уља и масти.  

Кл. 32:  воћни напици, воћни сокови, и пића на бази 

воћа; нап ици од поврћа, сокови од поврћа, и пића на 

бази поврћа; безалкохолна пића, наиме газирана пића, 

безалкохолна пића, енергетска пића, изотоници; течне 

мешавине за прављење безалкохолних напитака и пића 

на бази воћа; прашкови који се користе у припремању 

безалкохолних напитака и пића на бази воћа; сирупи за 

пића; ароматизована и неароматизована флаширана вода 

за пиће, минерална вода, гази рана вода; пића на бази 

соје која нису замена за млеко; воћни концентрати и 

пиреи који се користе за припрему пића; нутритивно 

обогаћена пића, витамиски обогаћена пића; пиво; 

коктели на бази пива.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 75288 (181) 06.02.2028. 

(210) Ж- 2018-162 (220) 06.02.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) IN TIME EXPRESS D.O.O., Новосадски 

аутопут 53, 11080 Београд-Земун, RS 

(540) 

IN TIME EXPRESS 

(511) Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  
 

(111) 75289 (181) 26.03.2028. 

(210) Ж- 2018-452 (220) 26.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) VEROPHARM A/O, Barabannyy per., 3, 

Moscow 107023, RU 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

EVEN LAB 

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

козметика, фластери за козметичку употребу, 

марамице за козметичку употребу, креме за 

козметичку употребу, лосиони за косу.  

Кл. 5:  фармацеутски производи, медицински 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; фластери, фластери за медицинску 

употребу, марамице за медицинску употребу, креме 

за медицинску употребу, материјали за превијање.   
 

(111) 75290 (181) 02.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1517 (220) 02.10.2017. 

 (151) 30.07.2018. 
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(732) Heineken Srbija doo Zaječar , Железничка 2, 

Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 25.01.06; 25.01.18; 

26.11.13; 28.05.00; 29.01.15  

(591) бела, Pantone 7401C, Pantone 872C, Pantone 632 

C, црна.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 75291 (181) 02.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1519 (220) 02.10.2017. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) Heineken Srbija doo Zaječar , Железничка 2, 

Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.11.13; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00; 29.01.15 

(591) бела, Pantone 7401C, Pantone 872 C, Pantone 632 

C,црна. 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 75292 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-180 (220) 09.02.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) FRIGLO DOO SEČANJ-SUTJESKA, Бориса 

Кидрича 2А, 23244 Сутјеска, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.25; 01.15.17; 25.03.03; 27.05.24; 29.01.13  

(591) плава, зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  кувано поврће; сечено поврће; 

смрзнуто поврће; сушено поврће; замрзнуто сушено 

поврће; конзервирано воће и поврће; кувано воће и 

поврће; прерађено воће и поврће; сушено воће и 

поврће; грашак, обрађен; грашак, припремљен; 

кукуруз шећерац, прерађен; кувани спанаћ; смрзнути 

спанаћ; залеђено воће; млевено воће; нарезано воће; 

прерађено воће; смрзнуто воће; сушено воће; 

аранжмани од обрађеног воћа; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.   

Кл. 31:  свеже воће и поврће.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за воће и 

поврће.  
 

(111) 75293 (181) 05.06.2020. 

(210) Ж- 1976-9190 (220) 22.03.1976. 

 (151) 30.07.2018. 

(300) 22.03.1976. 

(732) Michelin Recherche et Technique S.A.; Route 

Louis-Braille 10 , 1763 Granges-Paccot, CH 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540)  

BFG 

(511) Кл. 12:  гуме, унутрашње гуме и материјали за 

поправку и репарацију гума.  
 

(111) 75294 (181) 22.03.2027. 

(210) Ж- 2017-406 (220) 22.03.2017. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) "MONUS" d.o.o., Александра Дубчека 14, 

11080 Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.13.25; 25.01.01; 26.11.09; 26.11.12; 

27.05.01 

(511) Кл. 34:  дуван; артикли за пушаче; шибице, 

цигарете.  
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(111) 75295 (181) 20.03.2028. 

(210) Ж- 2018-420 (220) 20.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) MAKE UP HOUSE DOO, Патријарха Гаврила 

5, 11111 Београд, RS 

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

Маријана  

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  услуге рекламе, продаје и дистрибуције 

шминке и козметичких производа.  

Кл. 41:  обуке и курсеви за професионално 

шминкање и негу лепоте.  

Кл. 44:  услуге професионалног шминкања и неге 

лепоте.  
 

(111) 75296 (181) 27.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1872 (220) 27.11.2017. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) NECTAR DOO, Новосадски пут број 9, Бачка 

Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.03.14; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна, бела, светло зелена, тамно зелена.  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 75297 (181) 30.01.2028. 

(210) Ж- 2018-132 (220) 30.01.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

(732) Vittorio Dordi, Цара Душана 76/10,  

21000 Нови Сад, RS 

 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.02; 24.09.09; 27.05.07; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22 

(511) Кл. 3:  парфеми.  
 

(111) 75298 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-362 (220) 09.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

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

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

MARLBORO BLACK ONE 

(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) 75299 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-363 (220) 09.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

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

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

паљење; електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за 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) 75300 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-361 (220) 09.03.2018. 

 (151) 30.07.2018. 

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

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

MARLBORO ICE BLAST 

MICRO 

(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) 75301 (181) 07.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1729 (220) 07.11.2017. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Саша Петковић, Светозара Марковића 30, 

Футог, RS 

(540) 

PEMY 

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

мармелада; ајвар; парадајз пире.  

Кл. 30:  сосови (као зачини)нарочито: Chili sos,  Curry sos,  

Worcestershire sos, Soja sos, Sweet chili sos,  Ancho hot sos; 

Barbecue sos, сос од парадајза, пире од парадајза; кечап; 

преливи за салату, сенф; зачини; мајонез; додаци јелима; 

сосови за месо; сосови за тестенине.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за производњу пића.  
 

(111) 75302 (181) 07.03.2028. 

(210) Ж- 2018-349 (220) 07.03.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) UNIVERZAL D.O.O., Булевар војводе Степе 

60, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.09.15; 03.09.24; 29.01.01  

(591) јарко ружичаста, розе, бела, плава, црна.  

(511) Кл. 16:  папир; паус папир; карбон папир; картон; 

омоти за папир; коверте; папир за паковање; папир за 

увијање; штампане публикације; папир за писање; 

столњаци од папира; канцеларијски материјал; папирне 

траке; школска опрема (свеске и прибор за писање); 

стоне салвете; подметачи од папира; налепнице; 

несесери са прибором за писање; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; папир за копирање; држачи 

списа, докумената; папирни и картонски материјали за 

паковање; тоалет папир; убруси од папира.   

Кл. 18:  школске торбе; руксаци; ранчеви.  

Кл. 28:  играчке; коцке (играчке); игре грађења; 

друштвене игре; игре; плишане играчке; пазле; 

макете играчке; фигуре играчке.   
 

(111) 75303 (181) 27.02.2028. 

(210) Ж- 2018-297 (220) 27.02.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(300) 073215  01.09.2017.  JM. 

(732) Delphi Technologies, LLC, 5725 Innovation 

Drive, Troy, Michigan 48098, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Веле Нигринове 16а, 

Београд 

(540) 

APTIV 
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(511) Кл. 7:  компресори (машине) и машински 

алати; мотори и погонске машине (осим за сувоземна 

возила); машинске спојнице и трансмисиони 

елементи (осим за сувоземна возила); 

пољопривредне справе осим оних којима се ручно 

управља; инкубатори за јаја; аутоматске машине за 

продају; алати на моторни погон и машине за 

електричне инсталације и технологију паковања, 

нарочито за причвршћивање, везивање, увезивање, 

повезивање, одвајање, изолацију, сечење, скидање, 

обезбеђивање омота, обележавање и заптивање 

каблова; алати на моторни погон за везивање или 

причвршћивање издужених предмета са везама 

каблова; електрични грејни уређаји за загревање 

калупа за цеви и обликовање, који се могу скупљати; 

кљешта за увијање на моторни погон; машине за 

стављање налепница; штампарске машине; 

штампарске машине за употребу на лиму; машине за 

сечење; грејачи за дизе и моторе; свећице; жице за 

паљење свећица; жице за паљење моторних возила; 

жице за паљење; убризгавачи горива; пумпе за 

гориво за моторе за сувоземна возила; расхладни 

радијатори за моторе са унутрашњим сагоревањем; 

вентилатори за хлађење; електрични генератори; 

компоненте за мерење времена мотора, наиме, 

зупчаници и ланци; уређаји за паљење мотора за 

сувоземна возила; убризгавачи за моторе; филтери за 

уља; филтери за моторе и за чишћење и хлађење 

ваздуха; струјни генератори; мењачи, осим за 

сувоземна возила; склопови мењача, осим за 

сувоземна возила; алтернатори; уређаји за заштиту 

од загађења за моторе и погонске машине; брегаста 

вратила за моторна возила.   

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД и други дигитални носачи података; механизми 

за апарате који се покрећу новцем; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

пожара; канали за електричне каблове; електрични 

проводници; електрични каблови, жице, утикачи и 

прикључни делови; електрични адаптери; спојнице 

за жице (за струју); спојнице, електричне; оптички 

конектори; електричне спојнице; разводни прстенови 

за електричне водове; оплате за електричне каблове; 

каблови за напајање; електричне плоче; оптички 

каблови; производи за структурне каблове за 

комерцијалне и стамбене комуникационе мреже, 

наиме, комуникациони панели, модуларни и оптички 

и електрични прикључци, комуникациони каблови, 

зидне плоче за употребу са утичницама, монтажне 

конзоле, оптички конектори, електричне и оптичке 

спојне кутије и кабловска опрема, контролне плоче и 

ормари за опрему и полице за телекомуникациону 

опрему; утикачи и конектори за оптичке каблове; 

идентификационе оплате за електричне жице; 

рачунарски софтвер за припрему етикета; 

рачунарски штампачи; термални штампачи; ознаке 

за радио-фреквенције (РФИД); читачи ознака за 

радио¬фреквенције (РФИД); батерије, електричне; 

пуњачи за електричне батерије; монитори и 

контролни уређаји за пуњење електричних батерија; 

батерије, електричне за возила и акумулаторе, 

електричне, за возила; конектори за пуњење возила; 

бежични пуњачи; бежични пуњачи за возила и 

електронске уређаје; модерни; бежични рутери; 

мрежни рутери; адаптери, прекидачи, рутери и 

чворишта за компјутерске мреже; електрични 

предајници, пријемници и примопредајници; 

прикључни улази (портови) за прикључивање 

електричних и електронских уређаја на аутомобиле; 

електронска чворишта за повезивање преносних 

електронских уређаја у аутомобилу; електричне 

инсталације За возила; штампане плоче; модули 

интегрисаних кола; електричне кутије са 

осигурачима; кутије за дистрибуцију електричне 

енергије; блокови за дистрибуцију електричне 

енергије; радарски апарати; детектор радарског 

објекта за употребу на возилима; ЛИДАР (апарат за 

детекцију и расподелу светлости); електрични сензор 

за детектовање објеката; радио; радио за возила; 

аудио- и видео пријемници; навигациони апарати за 

возила (рачунари у возилу); уређај за информисање и 

забаву; ГПС навигациони уређај; сензори и 

детектори за употребу у контроли активирања и рада 

аутоматских сигурносних апарата и опреме; систем 

за безбедност и помоћ при вожњи за возила која се 

састоје од електронских сензора и прекидача за 

детекцију близине, камере високе резолуције, 

интегрисана кола у сврху обраде слике и монитори 

за приказивање; рачунарски софтвер и хардвер за 

употребу у вези са напредним системима помоћи 

возачу, полуаутоматским управљачким системима и 

аутоматизованим системима управљања; електрични 

и електронски сензори, актуатори и контролори за 

напредне системе за помоћ возачу, полуаутоматски 

управљачки системи и аутоматизовани управљачки 

системи; електронски уређаји за прикупљање 

података, наиме, електронски записивачи података и 

рачунарски софтвер за употребу са уређајима за 

прикупљање података за коришћење у анализи 

података; комуникациони софтвер и хардвер за 

бежично повезивање возила са возилом, возила са 

инфраструктуром, возила са пешаком, возила са 

уређајем, возила са мрежом; комуникациони софтвер 
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и хардвер за повезивање компоненти и система 

електричних мрежа возила; електронски контролори 

за аутомобилске системе; софтвер за креирање, 

обраду, представљање, приказивање 

дводимензионалног и тродимензионалног визуелног 

садржаја; рачунарски софтвер који се користи за рад 

луминесцентне, рефлективне, трансфлективне, 

пројективне, волуметријске, стереоскопске, 

вишеслојне и тродимензионалне екране; монитори 

(рачунарски хардвер); интерактивни терминали за 

екране на додир (touch screen); електронски прикази 

возила; рачунарски меморијски уређаји; рачунарски 

софтвер, снимљен; апликације за рачунарски 

софтвер, које се могу преузимати за интернета; 

рачунарски хардвер; микропроцесори; апарат за 

проверу брзине за возила; предајници електронских 

сигнала.   

Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води; полуаутономни аутомобили; 

аутономни аутомобили; уређаји за заштиту од крађе 

возила; аларми за заштиту од крађе возила; делови и 

опрема за копнена, ваздушна и водена возила 

укључујући каросерије, моторе и погонске машине, 

хидрауличне турбине, педале гаса, лежајеве, хаубе, 

бранике, цилиндре, блокове цилиндара, шасије, 

педале квачила, кваке за пропулзионе системе, 

погонске течности, резервне точкове и заштитне 

навлаке за гуме, индикаторе смера, ланце за вожњу и 

појасеве, кочионе плочице, кочионе облоге, кочионе 

чељусти, ручице зупчаника, електричне сирене, кола 

за хидрауличне или пнеуматске системе, појасеве 

вентилатора за погонске машине, ланчане 

преноснике, хидротрансформаторе, хидрауличне 

спојнице, осовине, осовине за точкове, наплаци за 

точкове, цеви за гориво, гвожђарију за возила, 

полице за пртљаг, држаче и носаче пртљага, 

ретровизоре, блатобране, штитнике за блатобране, 

зупчанике за моторе, заштитне корице за опруге, 

маске и решетке за хладњаке, амортизере, уређаје за 

заштиту од загађења, тег ове за балансирање 

точкова, пригушиваче, подупираче резервног точка, 

спојнице за опруге, кућишта за механизме за 

управљање, волане, мењаче за копнена возила, 

пнеуматске гуме и пумпе за гуме, квачила, торзионе 

полуге, универзалне спојнице за пропулзионе 

системе, вентиле за гуме, аларме за вожњу уназад, 

затвараче за резервоаре горива и нафте, резервоаре 

горива и уља, облоге за квачила, електронске 

стартере, кутије мењача, мењаче, опруге, 

вентилаторе, пропулзионе механизме за пренос, 

инструмент табле, брисаче ветробрана, механизме за 

управљање, материјале за крпљење гума, 

ветробранска стакала, ветробране и стакла у облику 

прозора, наслоне за главу за седишта, седишта за 

возила и сигурносна седишта за децу, обликоване 

пресвлаке за седишта.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; презентација 

робе на медијима за комуникацију, за потребе 

малопродаје; услуге савета за потрошаче; саветовање 

везано за вођење послова пословног менаџмента; 

услуге набавке за друге; промоције продаје за друге; 

консултације у вези са избором особља; услуге 

пресељења за предузећа; фактурисање; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

(центар за пружање савета потрошачима); 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; дистрибуција информација из рачунарских 

база података; прикупљање статистичких података; 

компјутерско управљање датотекама; претраживање 

података у компјутерским датотекама за друге; 

презентација робе; ажурирање и одржавање података 

у рачунарским базама података; ревизија; 

рачуноводство; тражење спонзорства; повезивање, у 

корист других, различитих роба (изузев њиховог 

транспорта), омогућавајући корисницима да погодно 

погледају и купе ту робу преко малопродајних 

објеката, велепродајних аутлет-а, аутомата за 

продају, каталога за наруџбине, веб страница и 

телевизијских програма за куповину; услуге обраде 

података у области транспорта; вођење он-лајн 

тржишта која садрже податке која генеришу возила, 

податке на основу којих се могу идентификовати 

корисници, сакупљене анонимне податке.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникацијске услуге, 

наиме, електронски пренос гласовних порука и 

података; телекомуникационе услуге које се користе у 

вези са напредним системима за помоћ возачима, 

полуаутоматским системима за вожњу и 

аутоматизованим системима за вожњу; електронски 

пренос података о дијагностици моторних возила преко 

глобалне рачунарске мреже; електронски пренос 

информација о статусу система моторних возила; 

услуге бежичне комуникације, наиме, пренос гласа, 

података, цртежа, слика, звука за употребу у 

телематским апликацијама, укључујући локацију 

возила и праћење, навигацију возила, даљински 

приступ возили ма, хитну помоћ возилима, личну 

сигурност, дијагностику возила; пренос порука и слика 

помоћу компјутера; пренос дигиталних датотека.   

Кл. 40:   прилагођена производња робе према 

наруџбини и спецификацији других, наиме  

прилагођена производња делова и система моторних 

возила према наруџбини и спецификацији других; 

прилагођена производња напредних система помоћи 

возачима према наруџбини и спецификацији других; 

адитивна производња.   

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

истраживања и и пројектовања у вези са њима; 

услуге индустријских анализа и истраживања; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; рачунарско програмирање; пројектовање 
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рачунарског софтвера; пројектовање рачунарског 

система; услуге кодирања података; електронско 

складиштење података; инжењерске услуге; 

инжењерске консултантске услуге које се односе на 

прикупљање података и уређаје за прикупљање 

података; инжењерске консултантске услуге које се 

односе на развој производа у областима пољопривреде, 

одбране, струје и транспорта; инжењерске 

консултантске услуге које се односе на валидацију 

производа у областима пољопривреде, одбране, струје 

и транспорта; инсталација рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

софтвер као услуга (СааС); хостинг компјутерских 

сајтова (веб сајтова); хостинг веб сајтова који 

корисницима омогућавају приступ информацијама о 

статусу оперативних система моторних возила; 

техничко истраживање; ажурирање рачунарског 

софтвера; ажурирање електронских података који се 

налазе у возилу; ажурирање компјутерског софтвера 

преко ваздуха; тестирање исправности возила; набавка 

и прикупљање података за потребе калибрације и 

пројектовања, инжењеринга и саветовања везане за 

моторна возила, делове за моторна возила и системе 

компонената моторних возила; обезбеђивање веб 

странице која садржи податке која генеришу возила, 

податке на основу којих се могу идентификовати 

корисници, сакупљене анонимне податке.   
 

(111) 75304 (181) 18.10.2026. 

(210) Ж- 2016-1751 (220) 18.10.2016. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Daška Jegdić PR Agencija za inženjerske 

delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way 

Kragujevac, Moravska 8/5, Kragujevac, RS 

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

ортачко адвокатско друштво, Ресавска 23, Београд 

(540) 

SUPPORTA 

(511) Кл. 6:  браварски производи, мали метални 

гвожђарски производи, нарочито шарка, прихватни 

лим, брава са кључем и квака.  

Кл. 19:  грађевински материјали (неметални), 

нарочито врата, панели за врата, рамови и кућишта 

за врата.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  услуге инсталирања (постављања).  

Кл. 40:  обрађивање материјала.  
 

(111) 75305 (181) 26.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1647 (220) 26.10.2017. 

 (151) 31.07.2018. 

(300) 2017 33546  03.05.2017.  AZ. 

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

Centerville Road, Suite 300 , Wilmington  Delaware 

19808 , US 

(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

ROLL TO RELEASE   

(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) 75306 (181) 08.01.2028. 

(210) Ж- 2018-17 (220) 08.01.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) РАРИС-Регионална агенција за развој 

источне Србије, Трг ослобођења 1, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.04.03; 26.04.12; 26.11.11; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена: C40, M100, Y70, K10, сива: C0, M0, Y0, K70. 

(511) Кл. 14:  амајлије [накит], наруквице [накит], 

каишеви за сатове, привесци [накит], ситни украси 

[бижутерија], брошеви [накит], огрлице [накит], 

накит, бижутерија, прстење [накит], минђуше.  

Кл. 18:  женске ташне, школске торбе, футроле 

[етуи] за визиткарте, кожни каишеви, кишобрани, 

руксаци, џепни новчаници, актен ташне, ручне 

торбице, путне торбе, кофери, спортске торбе, торбе. 

Кл. 20:  ормани, креденци, колевке, креветићи, 

намештај, мртвачки сандуци, столице, фотеље, 

столови, прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, 

осим постељи не, душеци, столарска роба, кревети, 

декоративни јастучићи, радни сто, клупа, полице 

[намештај], намештај од метала, столови од метала, 

тоалетни сточићи, фигурине од дрвета, воска, гипса 

или пластике, полице за књиге, кревеци за бебе.  

Кл. 25:  обућа, радни комбинезон, одело, капе [за 

главу], чизме, доњи веш, џемпери, блузе, кошуље, 

кошуље кратких рукава, одећа, шешири, одела, 
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кравате, панталоне, рукавице [одећа], шалови, 

мараме, капути, дресови [одећа], сукње, опрема за 

бебе [одећа], пиџаме, хаљине, дрвена обућа, кломпе, 

сандале, гаће, грудњаци, мантили, огртачи, капути, 

јакне [одећа], ципеле, одећа од коже, мајице.  

Кл. 29:  путер, воће, конзервисано, сухомеснати 

производи, чипс од кромпира, кисели купус, џемови, 

залеђено воће, конзервисано поврће, сушено поврће, 

павлака [млечни производ], сир, млеко, месо, шунка, 

производи од млека, сланина, мaрмелада, јетрена 

паштета, кобасице, свињска маст, салате од воћа, 

конзервисане печурке, конзервисана риба, 

конзервисано месо, воће у конзерви, кисело млеко, 

ајвар [конзервисана паприка], компоти, виршле.   

Кл. 30:  тестенина, двопек, кекс, слаткиши [бомбоне], 

вафел производи, кафа, колачи, чај, чоколада, 

слаткиши, сладолед, палачинке, хлеб, мед, пецива.  

Кл. 32:  пиво, воћни сокови, воде [пића], сода вода, 

газирана вода.  

Кл. 33:  дестилована пића, дигестиви [ликери и 

жестока пића], вино, медовина, жестока пића, 

алкохолна пића, изузев пива.  

Кл. 43:  пансионске услуге, услуге изнајмљивања 

кућа за одмор, услуге хотела, услуге кампова за 

одмор [смештај], услуге мотела, кетеринг хране и 

пића, услуге ресторана, , услуге кафеа, услуге 

кафетерија, услуге ресторана за самопослуживање, 

услуге снек-барова.  
 

(111) 75307 (181) 25.01.2028. 

(210) Ж- 2018-121 (220) 25.01.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Trgovinska radnja Divax by Iva, предузетник 

Јевтић Ива, Вршачка 5, Смедерево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; етикете од 

коже; кожне пертле; кожне тракице; кожни каишеви; 

крзна; животињска кожа; прерађена кожа; обојена 

кожа; јарећа кожа; путне торбе; путне торбе за одећу; 

ручне торбице; торбе; футроле од коже; женске 

ташне; кожа од стоке; кожа сирова или 

полуобрађена; кофери; кутије од коже или вештачке 

коже; молескин (имитација коже); огрлице за 

животиње; ознаке за пртљаг; штављена кожа.  

Кл. 25:  готова конфекцијска одећа; грејачи ногу; 

дуги капути; монтони; кратки капути; кратке јакне 

од коже; јакне; капе; капути; крзнени шалови; крзно; 

мале капе за главу; мараме, шалови; одећа од коже; 

папуче; папуче од коже; папуче за купатило; пончо; 

прслуци; прслуци од коже; прслуци са капуљачом; 

рукавице од коже; рукавице; дуге рукавице; јакне са 

капуљачом; шубаре; јакне са капуљачом; кожни 

манитили; кожна покривала за главу; крзно; крзнене 

јакне; крзнена одећа; крзнени капути са капуљачом; 

крзнени капути; одећа од коже; крзнени шалови; одећа 

од имитације коже; одећа од џинса; одећа од плиша; 

пелерине; рукавице без прстију; штитници за уши.  
 

(111) 75308 (181) 23.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1861 (220) 23.11.2017. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) MLEKARA ŠABAC A.D. Šabac, Крсмановача 

бб, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 03.04.24; 05.03.06; 05.09.06; 08.01.06; 

19.03.01; 25.01.06; 26.02.08; 26.11.12; 28.05.00; 

29.01.07; 29.01.15  

(591) зелена, браон, црвена, тегет, бела.  

(511) Кл. 29:  млечни производ-сирни намаз.  
 

(111) 75309 (181) 09.03.2028. 

(210) Ж- 2018-360 (220) 09.03.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Philip Morris S.A., Quai Jeanrenaud 3,  

Neuchâtel 2000, CH 

(740) „Карановић & Николић“ ОАД, адвокат Реља  

Мирков, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

LARK HYBRID 

(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, 
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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) 75310 (181) 20.03.2028. 

(210) Ж- 2018-417 (220) 20.03.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Марковић Драган, Добановачка 69,  

Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.20; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 25:  одећа за мотоциклисте, чарапе које упијају 

зној, доњи веш, доњи веш за упијање зноја, рукавице 

(одећа), дресови (одећа), спортске мајице (дресови), боди 

(доњи веш), мајице, хеланке (панталоне), радни 

комбинезон (одело), чарапе и плетена трикотажа, 

шалови, мушке боксерице, мале капе уз главу, боди 

(женско рубље), кабаница (одећа), качкети, кратке 

чарапе, женске најлонске чарапе (трико), бициклистичка 

одећа, водоотпорна одећа, сокне које упијају зној.  

Кл. 28:  рукавице за борбу, боксерске рукавице, 

рукавице за игру, штитници за потколенице 

(спортска опрема), штитници за зглобове (спортска 

опрема), штитници за колена (спортска опрема), 

заштитни јастучићи (делови спортске опреме).   
 

(111) 75311 (181) 28.06.2028. 

(210) Ж- 2018-1027 (220) 28.06.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) Agrotop komerc d.o.o., Арсенија Чарнојевића 

70, 18400 Прокупље, RS 

(540) 

THIOMEX 25 WG 

(511) Кл. 5:  пестицид.  
 

(111) 75312 (181) 27.03.2028. 

(210) Ж- 2018-460 (220) 27.03.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) FremantleMedia Netherlands BV, Pieter 

Braaijweg 1 , 1114 AJ Amsterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

STO LJUDI, STO ĆUDI 

(511) Кл. 9:  кинематографски филмови; цртани 

филмови; дијафилмови; филмови; магнетни записи; 

оптички записи; магнетно-оптички записи; записи на 

чврстим подлогама; аудио-визуелни апарати за наставу; 

апарати за забаву адаптирани за употребу уз телевизоре; 

електронске књиге и публикације; електронске игрице; 

интерактивне игрице адаптиране за употребу уз 

телевизоре; електрични и видео апарати и инструменти 

за забаву; мултимедијални дискови и публикације; 

мултимедијални записи и публикације; ласерски 

читљиви дискови; видео дискови и публикације; 

софтвери за интерактивне игрице за мобилне телефоне и 

уређаје којима се мануелно рукује; софтвери за 

апликације за мобилне телефоне и уређаје којима се 

мануелно рукује; дигитални записи; медији за чување 

или снимање звука и/или видео записа и/или података 

и/или информација; апарати и инструменти за снимање 

и/или репродуковање звука и/или видео записа и/или 

информација; холограми; флопи дискови; звучни записи; 

преснимљени дискови; снимљени дискови; компакт 

дискови; грамофонске плоче; аудио касете; касете; видео 

касете; ласерски дискови; компакт дискови-

интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални видео дискови 

(ДВД); апарати и инструменти за комуникацију; 

телефони; мобилни телефони; пуњачи; пуњачи за 

мобилне телефоне; хандс-фрее апарати за мобилне 

телефоне; игрице за мобилне телефоне; караоке машине; 

делови и опрема за сву горенаведену робу; дигиталне 

игрице; ДВД игрице.  

Кл. 38:  емитовање телевизијског програма; 

емитовање радио програма; емитовање програма 

сателитске телевизије; емитовање програма 

кабловске телевизије.  

Кл. 41:  услуге образовања и разоноде у форми 

телевизијских програма, радио програма, кабловских, 

сателитских и Интернет програма; продукција и 

презентација радио и телевизијског програма, 

кинематографских филмова, представа, видео 

програма, ДВД програма, кабловских програма, 

сателитских програма и/или Интернет програма; услуге 

организовања представа; изнајмљивање звучних записа 

и претходно снимљених представа, филмова, радио и 

телевизијских перформанса; продукција видео касета и 

видео дискова; услуге забаве преко разних медија, а 

нарочито, услуге забаве путем радија, услуге забаве 

путем телевизије, услуге забаве путем интернета, 

услуге забаве путем биоскопа, услуге забаве путем 

позоришта; забавне емисије које укључују игру 

(такмичење); услуге разоноде путем телевизије које 

укључују и учествовање гледалаца путем телефона; 

интерактивна разонода уз употребу мобилног 

телефона; услуге омогућавања играња игрица путем 

Интернета (он-лине); услуге организовања лотоа и 

игара на срећу; услуге пружања забаве путем игрица; 

услуге игре; услуге клађења; услуге опклада; услуге 

казина; услуге организовања игара са картама и казино 
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турнира, такмичења, надметања, игара и/или догађаја; 

лутрија; омогућавање било које горе наведене услуге на 

мобилним телефонима путем мреже мобилне 

телефоније, сателитском комуникацијом, 

микроталасима или другим електронским, дигиталним 

и аналогним медијом, уживо, електронски, путем 

компјутерске мреже, путем интернета, онлајн или 

путем телевизијског медија; организовање, продукција 

и презентација догађаја у образовне, културне или 

забавне сврхе; организовање, продукција, управљање и 

презентација такмичења, надметања, игара, представа 

које укључују игру, квизова, дана забаве, изложби, 

представа, парада на точковима (роадсхоwс); представа 

на подијумима, рејвова, позоришних перформанса, 

концерата, перформанса уживо и догађаја у којима се 

може учествовати; услуге обезбеђивања организације 

видео клипова путем мобилне телефоније или 

компјутерске мреже за забаву и/или у образовне сврхе.  
 

(111) 75313 (181) 21.02.2028. 

(210) Ж- 2018-269 (220) 21.02.2018. 

 (151) 31.07.2018. 

(732) "ЖИТОПРОМЕТ-РУМА" ДОО, Августа 

Цесарца 32, 22400 Рума, RS 

(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 07.01.09; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.18; 26.04.10; 27.05.01  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока, 

саго, замена кафе; брашно и производи од житарица, 

хлеб, колачи и посластице; квасац, прашак за пеци во; 

со, сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини.   
 

(111) 75314 (181) 07.03.2028. 

(210) Ж- 2018-351 (220) 07.03.2018. 

 (151) 02.08.2018. 

(732) Poly-clip System GmbH & Co. KG, 

Niedeckerstraße 1, 65795 Hattersheim, DE 

(740) Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3, 11040 Београд 

(540) 

clipser 

(511) Кл. 6:  петље и клипсе за затварање од метала.  

Кл. 7:  електрични уређаји и машине за постављање 

петљи и клипса за затварање.  

 

Кл. 8:  уређаји и машине са ручним управљањем за 

постављање петљи и клипса за затварање.  

Кл. 20:  петље и клипсе за затварање од пластике.  
 

(111) 75315 (181) 12.03.2028. 

(210) Ж- 2018-369 (220) 12.03.2018. 

 (151) 02.08.2018. 

(732) TOTTIS-BINGO S.A., Foods Industry, 131-139 

Nea Leoforos Spaton, GR 15344 Gerakas, Athens, GR 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 27.01.08; 27.05.01; 

27.05.03; 29.01.04  

(591) плава, црвена, жута, бела.  

(511) Кл. 30:  наполитанке; наполитанке прекривене 

чоколадом; чоколаде; тзв. бечке наполитанке са 

лешником и какао кремом; тзв. бечке наполитанке; 

кроасани; намаз од лешника; бисквити; жвакаће 

гуме; екструдирани производи; кондиторски 

производи; мале чоколаде (чоколадице); пралине; 

чоколадне пралине; пралине са пуњењем; плочице и 

штапићи са чоколадом; колачићи; цереалије; 

плочице од/са цереалијама; какао напици са млеком.   
 

(111) 75316 (181) 12.03.2028. 

(210) Ж- 2018-370 (220) 12.03.2018. 

 (151) 02.08.2018. 

(732) TOTTIS-BINGO S.A., Foods Industry, 131-139 

Nea Leoforos Spaton, GR 15344 Gerakas, Athens, GR 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 25.05.02; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, кестен-црвена, бела, жута, плава.  

(511) Кл. 30:  наполитанке; наполитанке прекривене 

чоколадом; чоколаде; тзв. бечке наполитанке са 

лешником и какао кремом; тзв. бечке наполитанке; 

кроасани; намаз од лешника; бисквити; жвакаће 

гуме; екструдирани производи; кондиторски 
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производи; мале чоколаде (чоколадице); пралине; 

чоколадне пралине; пралине са пуњењем; плочице и 

штапићи са чоколадом; колачићи; цереалије; 

плочице од/са цереалијама; какао напици са млеком.   
 

(111) 75317 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-383 (220) 14.03.2018. 

 (151) 02.08.2018. 

(732) Предузеће за трговину и услуге АКСА д.о.о. 

Београд, Нова Мокролушка 3, Београд-Вождовац, RS 

(740) Милош Павловић, Др. Зоре Илић Обрадовић 

6/73, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.15.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) светло плава, бела.  

(511) Кл. 35:  услуге промета на мало следећих роба 

за бебе и малу децу: храна, пелене, козметика, одећа, 

обућа, цуцле, флашице, лаже, колица, кревеци, 

оградице, постељина, портикле, играчке и друга роба 

намењена бебама и малој деци.   
 

(111) 75318 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-311 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA 

I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA, 

Индустријско насеље бб, Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј Ана , Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 06.19.11; 19.07.01; 

19.07.16; 26.04.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:   млечни производи наиме јогурт  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75319 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-315 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана, Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.18; 19.03.01; 24.13.22; 25.07.07; 

26.01.14; 26.01.21; 26.04.18; 26.11.21; 27.05.24; 29.01.15 

(591) зелена, плава, бела, наранџаста.  

(511) Кл. 29:  ферментисани производи од млека  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75320 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-307 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана , Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 06.19.11; 

19.03.01; 26.04.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15 

(591) бела, црна, плава, зелена, црвена, жута.  
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(511) Кл. 29:  млечни производи наиме кисела павлака  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75321 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-309 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана, Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 06.19.11; 

19.03.01; 26.04.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  млечни производи наиме кисела павлака  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75322 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-312 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана, Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 06.19.11; 

19.03.01; 26.04.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  млечни производи наиме јогурт  

 

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75323 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-314 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана, Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.22; 06.19.11; 19.07.01; 19.07.16; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, зелена, плава, жута.  

(511) Кл. 29:  млеко  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75324 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-308 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана, Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.03.16; 02.03.18; 19.07.01; 19.07.16; 24.13.22; 

26.01.14; 26.01.21; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, плава, зелена, нијансе наранџасте.  

(511) Кл. 29:  ферментисани производи од млека  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75325 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-310 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана , Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 06.19.11; 

19.03.01; 26.04.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  млечни производи наиме кисело млеко  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75326 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-313 (220) 28.02.2018. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA 

I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA, 

Индустријско насеље бб, Београд-Падинска Скела, RS 

(740) Никшић Ј. Ана , Војводе Миленка 1/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.22; 06.19.11; 19.07.01; 19.07.16; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, зелена, жута.  

(511) Кл. 29:   млечни производи наиме јогурт  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 75327 (181) 28.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2067 (220) 28.12.2017. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) CUBES DOO BEOGRAD, Булевар Михаила 

Пупина 181, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.15.09; 27.05.01  

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

честица; рефлектујуће плоче, које се носе, за 

спречавање несрећа у саобраћај; 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; 
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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 

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 индистријским 

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 
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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 

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;  
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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; 

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 
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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; 

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 уредјаји); апарати за саобраћајно 

осветљење (сигнални уредјаји); додаци за телефоне 
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(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; 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, 
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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) 75328 (181) 12.04.2027. 

(210) Ж- 2017-513 (220) 12.04.2017. 

 (151) 03.08.2018. 

(732) "EYELASH FACTORY DOO Beograd", 

Велемајстора Боре Костића 2, Нови Београд, RS 

(740) Предраг Ђорђевић, Јурија Гагарина 182, 

Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.25; 26.04.02; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) Кл. 3: вештачке трепавице, козметички 

препарати за трепавице, средства за лепљење за 

козметичку употребу,  

памучни штапићи за козметичку употребу, маскара 

четкице за козметичку употребу, мико четкице за 

козметичку употребу.8: пинцете за уклањање длака. 

(111) 75329 (181) 13.03.2028. 

(210) Ж- 2018-376 (220) 13.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, Београдски пут б.б., 26300 Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 

29.01.03  

(591) бела, зелена, наранџаста.  

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

управљање: канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани ( 

монетарни) послови; послови везани за 

непокретности. 

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 75330 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-384 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Предузеће за трговину и услуге АКСА д.о.о. 

Београд, Нова Мокролушка 3, Београд-Вождовац, RS 

(740) Милош Павловић, Др. Зоре Илић Обрадовић 

6/73, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.01.10; 27.01.12; 27.05.17; 29.01.03  

(591) светло сива, бела, зелена.  

(511) Кл. 35:  услуге промета на мало следећих роба 

за бебе и малу децу: храна, пелене, козметика, одећа, 

обућа, цуцле, флашице, лаже, колица, кревеци, 

оградице, постељина, портикле, играчке и друга роба 

намењена бебама и малој деци.   
 

(111) 75331 (181) 13.03.2028. 

(210) Ж- 2018-385 (220) 13.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Небојша Станковић, Радоја Дакића 051/7, 

18000 Ниш, RS 
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(540) 

 

(531) 02.03.22; 07.05.25; 17.03.01; 23.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11  

(591) златна, црна.  

(511) Кл. 35:  анализирање и истраживање тржишта: 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

систематизацију особља, запошљавање и управљање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге у вези са 

запошљавањем; консултације у вези са људским 

ресурсима; консултације у вези са пословним 

преузимањима; консултације у вези са пословним 

спајањима; преговарање о пословним уговорима за 

друге; професионалне пословне консултације; 

систематизација и запошљавање особља  

Кл. 45:  адвокатске услуге; давање стручних правних 

мишљења; заступање и помоћ у правним споровима 

пред арбитражним телима, телима за посредовање и 

решавање спорова алтернативним путем; 

истраживање у правним стварима; консултантске и 

правне услуге у области закона, прописа и захтева о 

приватности и безбедности; консултације о 

интелектуалној својини; консултације у вези 

лиценцирања жигова; консултације у вези са 

заштитом ауторских права; консултације у вези са 

заштитом жигова; консултације у вези са заштитом 

индустријског дизајна; консултације у вези са 

заштитом нових врста биљака; консултације у вези 

са заштитом ознака географског порекла; 

консултације у вези са заштитом патената; 

консултације у вези са индустријском својином; 

консултације у вези са лиценцирањем интелектуалне 

својине; консултације у вези са лиценцирањем 

патената; консултације у вези са лиценцирањем 

рачунарских програма; консултације у вези са 

личним правним питањима: консултације у вези са 

правима индустријске својине; консултације у вези 

са прописима безбедности на раду; консултације у 

вези са регистрацијом интернет домена; 

консултације у вези са управљањем ауторским 

правима; консултације у вези са управљањем 

интелектуалном својином; консултације у вези са 

управљањем интелектуалном својином и ауторским 

правима; консултације у области крађе података и 

идентитета; консултације у области спорова; 

коришћење индустријских и ауторских права путем 

лиценцирања [правне услуге]; лиценирање 

рачунарског софтвера [правне услуге]; лиценирање 

трећим лицима коришћења права индустријске 

својине и ауторских права; лиценцирање ауторских 

права [правне услуге]; лиценцирање база података 

[правне услуге]; лиценцирање везано за право 

извођења [правне услуге]; лиценцирање везано за 

производњу робе [правне услуге]; лиценцирање 

заштитних знакова [правне услуге]; лиценцирање 

истраживања и развоја [правне услуге]; лиценцирање 

концепата франшизног пословања [правне услуге]; 

лиценцирање музичких дела [правне услуге]; 

лиценцирање патената и патентних пријава [правне 

услуге]; лиценцирање патената [правне услуге]; 

лиценцирање патентних пријава [правне услуге]; 

лиценцирање права индустријске својине и 

ауторских права [правне услуге]; лиценцирање права 

на коришћење фотографија [правне услуге]; 

лиценцирање права на филмску, телевизијску и 

видео продукцију [правне услуге]; лиценцирање 

права у области аудио продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области видео продукције 

[правне услуге]; лиценцирање права у области 

телевизијске продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области телевизијских, видео и 

радио програма, продукција и формата [правне 

услуге]: лиценцирање права у области филма [правне 

услуге]; лиценцирање [правне услуге] у оквиру 

издавања софтвера; лиценцирање радио и 

телевизијског програма [правне услуге]; 

лиценцирање рачунарских програма и права на 

индустријску својину [правне услуге]; лиценцирање 

рачунарских програма [правне услуге]; лиценцирање 

регистрованог дизајна [правне услуге]; лиценцирање 

технологије [правне услуге]; лиценцирање у области 

музичког издаваштва [правне услуге]; лиценцирање 

филмова, тв програма и видеа [правне услуге]; 

лиценцирање штампаног материјала [правне услуге]; 

надгледање жигова [правне услуге]; парничне 

услуге; посредовања, услуге медијације; 

посредовање у правним поступцима; правна помоћ у 

састављању уговора; правне услуге; правне услуге 

везане за заштиту и коришћење ауторских права за 

филм, телевизију, позориште и музичку продукцију; 

правне услуге везане за коришћење додатних права у 

области филма, телевизије, видеа и музичке 

продукције; правне услуге везане за коришћење 

права радиодифузије; правне услуге везане за 

лиценцирање ауторских права; правне услуге везане 

за оснивање и регистрацију предузећа; правне услуге 

везане за преговарање и сачињавање уговора у 

области права интелектуалне својине; правне услуге 

везане за регистрацију заштитних знакова; правне 

услуге везане за управљање, контролу и додељивање 

лиценцних права; правне услуге за поступке који се 
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односе на права индустријске својине; правне услуге 

које се односе на коришћење ауторских права на 

штампани материјал; правне услуге које се односе на 

коришћење патената; правне услуге које се односе на 

коришћење права индустријске својине и ауторских 

права; правне услуге које се односе на коришћење 

права интелектуалне својине; правне услуге које се 

односе на коришћење права преноса; правне услуге 

које се односе на коришћење филмских ауторских 

права; правне услуге које се односе на управљање и 

коришћење ауторских и додатних права; правне 

услуге које се пружају у вези са парницама; правне 

услуге у вези са преговарањем о уговорима за друге; 

правне услуге у одговарању на позиве за подношење 

понуда; правне услуге управљања потраживањем за 

осигуравајуће компаније, агенте осигурања и 

индустријска предузећа; правни савети у вези са 

франшизама; правно саветовање; правно саветовање 

и заступање; правно саветовање у вези са правима 

интелектуалне својине; правно саветовање у вези са 

телевизијским оглашавањем, телевизијским 

забавним програмом и спортом; праћење права 

интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе; 

припрема правних извештаја у области људских 

права; провера правног статуса некретнине; 

професионално правно саветовање у вези са 

франшизама; регистрација домена за 

идентификацију корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; регистрација имена домена 

[правне услуге]; саветовање, заступање и помоћ у 

споровима и административним и правним 

поступцима у области интелектуалне својине и 

повезаних права; саветовање у вези са лиценцирањем 

ауторских права; саветовање у споровима; 

саветодавне услуге које се односе на интелектуалну 

својину за непрофитне организације; саветодавне 

услуге које се односе на интелектуалну својину за 

универзитете и истраживачке институције; 

саветодавне услуге које се односе на интелектуалну 

својину у области патената и патентних пријава; 

саветодавне услуге у вези са правима интелектуалне 

својине; стручно саветовање у вези са правним 

питањима; судско извештавање [правне услуге]; 

управљање и коришћење права индустријске својине 

и ауторских права путем лиценцирања за трећа лица 

[правне услуге]; услуге лиценцирања музике [правне 

услуге]; услуге мирног решавања спорова; услуге 

подршке у споровима; услуге правне подршке: 

услуге правног истраживања; услуге припреме 

правних докумената.   
 

(111) 75332 (181) 29.03.2028. 

(210) Ж- 2018-468 (220) 29.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 238, 

Luna ArenA, 1101 CM, Amsterdam, NL 

(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd 

(540) 

G-TECHNOLOGY 

(511) Кл. 9:  научни апарати и инструменти; рачунарски 

хардвер; рачунарске периферне јединице; рачунарске 

компоненте; хардвер за рачунарске мреже; електрични 

каблови; рачунарски софтвер; програми за 

похрањивање података; рачунарски софтвер за 

омогућавање преузимања података; рачунарски 

софтвер за кодирање; рачунарски софтвер за 

компресију података; апликације које се могу преузети 

за употребу на мобилним уређајима; рачунарски 

софтвер за даљинско управљање и анализу који се 

може преузети; рачунарски софтвер за праћење 

рачунарских система; каблови за пренос података; 

прикључне станице; интерфејси за рачунаре; 

интегрисана кола; картице са електронским 

интегрисаним  колом; торбе за преношење рачунарских 

периферних јединица; торбе за екстерни хард диск; 

торбе за екстерне ССД дискове; торбе за интерне хард 

дискове; торбе за интерне ССД дискове; кућишта за 

интерне хард дискове; кућишта за интерне ССД 

дискове; апарати за снимање медија; уређаји за 

складиштење података; рачунарска меморија; магнетни 

носачи података, дискови за снимање; електронске 

меморије; меморијске картице; УСБ прикључци; флеш 

меморија; адаптери за флеш картице; читачи флеш 

картица; празни УСБ прикључци; флеш меморијска 

картица; празне флеш меморијске картице; преносиви 

уређаји флеш меморије; полупроводнички меморијски 

уређаји; рачунарски диск драјвери; хард дискови; ССД 

дискови; бацкуп драјвери за рачунаре (драјвери за 

чување резервних копија); публикације које се могу 

преузимати; електронска обавештења (билтени) која се 

могу преузимати.  

Кл. 16:  папир; самолепљиви папир; папир за употребу у 

производњи кеса и паковања; канцеларијски материјал; 

штампане ствари; штампани приручници; штампани 

проспекти; каталози; папирне етикете; натписи од 

папира или картона; кутије од папира; картонске кутије; 

приручници из области рачунарске технологије, 

рачунарског хардвера, рачунарског софтвера, 

складиштења података и спецификације рачунарских 

производа; штампани памфлети, дијаграми, брошуре, 

приручници, књиге, књижице, пропагандни листићи, 

информативни рекламни материјал, информативни 

листови и билтени, самолепљиве налепнице и комплети 

који се састоје искључиво од једног или више претходно 

наведених материјала из области рачунарске 

технологије, рачунарског хардвера, рачунарског 

софтвера, складиштења података, и спецификације 

рачунарских производа; упутства из области рачунарске 

технологије, рачунарског хардвера, рачунарског 
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софтвера, складиштења података, и спецификације 

рачунарских производа; штампани материјал за обуку из 

области рачунарске технологије, рачунарског хардвера, 

рачунарског софтвера, складиштења података, и 

спецификације рачунарских производа; папир за 

умотавање и паковање; пластична пуцкетава фолија за 

умотавање и паковање; пластичне или папирне кесе за 

паковање робе, коверте и врећице; пластична фолија за 

паковање; папирне ролне за паковање.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге; услуге 

електронског похрањивања за архивирање база података, 

слика и других електронских података; саветовање у 

области информационе технологије; дизајн и развој 

рачунарског софтвера; дизајн, одржавање, развој и 

ажурирање рачунарског софтвера; услуге техничког 

саветовања које се односе на информациону 

технологију; пружање услуга техничког саветовања које 

се односе на рачунарски хардвер и софтвер; утврђивање 

проблема рачунарског софтвера (техничка подршка); 

услуге миграције података; чување резервне копије 

података ван мреже; поновно успостављање 

рачунарских података; пружање информација које се 

односе на рачунарску технологију и програмирање.  
 

(111) 75333 (181) 27.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2052 (220) 27.12.2017. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Danube Petfoods d.o.o., Антифашистичке Борбе 

4/8, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 31:  храна за псе, храна за мачке, храна за 

птице, храна за голубове.  
 

(111) 75334 (181) 08.05.2027. 

(210) Ж- 2017-627 (220) 08.05.2017. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) TRI D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 464 BANJA, , RS 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 26.03.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.07; 

27.05.17; 29.01.05; 29.01.06  

(591) бело-љубичаста.  

(511) Кл. 2:  боје; уља за заштиту дрвета; уља против 

рђе; боје отпорне на ватру; тонери.  

Кл. 6:  катанци; затварачи врата; браве од метала; 

кваке од метала; мердевине металне; шарке.  

Кл. 7:  пољопривредне машине; машина за мешање 

бетона; компресори; косилице травњака; машине за 

дување или вентилатори; апарати за дизање; ручни 

алат на механичко покретање; машине за бушење; 

електричне ручне бушилице; копачи; моторна 

тестера; машине за прање под високим притиском; 

агрегати за резервно напајање.  

Кл. 8:  тестере за сечење гвожђа; секире за 

издубљивање; зидарски чекић; маказе; перорез; 

тестере; велике маказе; француски кључеви за 

матице; кључеви (ручни алат);  секире; ручни алат; 

клешта за ексере; прибор за брушење; тоцила; алат за 

обраду ивица; турпије,ручни алат; секачи,ручни алат 

; клешта хватаљке.   
 

(111) 75335 (181) 17.01.2028. 

(210) Ж- 2018-54 (220) 17.01.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(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. 9:  суве батерије; фотонапонске ћелије и 

модули; литијумске батерије; батерије; комплети 

батерија; батерије за возила; акумулатори, 

електрични, за возила; батерије (мокре); анодне 

батерије; горивне ћелије; батерије за аутомобиле; 

батерије за електрична возила; елекртричне батерије 

за напајање електричних возила; енергетске јединице 

(батерије); мрежни прикључни апарати (батерије); 

електричне батерије; електрични акумулатори; 

пуњиве батерије; уређаји за непрекидно напајање 

(батерије); покретачи (стартери) акумулатора; 

адаптери за батерије; батеријски водичи; каблови за 

пуњаче акумулатора.  

Кл. 35:  услуге велепродаје батерија; услуге 

малопродаје батерија; услуге посредовања у продаји 

батерија; услуге велепродаје електричних батерија; 
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услуге малопродаје електричних батерија; услуге 

посредовања у продаји електричних батерија; услуге 

велепродаје електричних акумулатора (батерија); 

услуге малопродаје електричних акумулатора 

(батерија); услуге посредовања у продаји 

електричних акумулатора (батерија); услуге 

велепродаје батерија за аутомобиле; услуге 

малопродаје батерија за аутомобиле; услуге 

посредовања у продаји батерија за аутомобиле; 

услуге велепродаје батерија за возила; услуге 

малопродаје батерија за возила; услуге посредовања 

у продаји батерија за возила; услуге велепродаје 

електричних акумулатора за возила; услуге 

малопродаје електричних акумулатора за возила; 

услуге посредовања у продаји електричних 

акумулатора за возила.  
 

(111) 75336 (181) 22.02.2028. 

(210) Ж- 2018-266 (220) 22.02.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) NATURPHARMA BULGARIA EOOD, 

Lozenets district, 21 Yanko Sofijski voivoda Str. , en. A, 

SOFIA, BG 

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

11070, Београд 

(540) 

URIMIL 

(511) Кл. 1:  протеини за употребу у производњи 

додатака исхрани; антиоксиданти за употребу у 

производњи додатака исхрани; витамини за употребу 

у производњи додатака исхрани.  

Кл. 5:  додаци исхрани; медицински додаци исхрани; 

дијететски додаци исхрани; додаци за минералну 

исхрану; анти-оксиданти као додаци исхрани; 

минерални додаци прехрамбеним производима; 

додаци исхрани ѕа ветеринарску употребу; витамини 

и минерали као додаци исхрани; додаци исхрани ѕа 

дијететске сврхе; додаци исхрани за медицинске 

сврхе; додаци исхрани ѕа животиње који садрже  

антибиотике; таблете калцијума као додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже  амино киселине; 

додаци исхрани који садрже  микроелементе; додаци 

исхрани за немедицинске сврхе; медицински додаци 

исхрани за храну ѕа животиње; додаци здравој 

исхрани која углавном садржи витамине; додаци 

здравој исхрани која углавном садржи минерале; 

дијететски додаци исхрани који се користе за 

мршављење, за време држања дијете и за време 

поста; природни витамински препарати као додаци 

исхрани; пчелињи полен за употребу као додатак 

исхрани; додаци здравој исхрани намењен особама 

са посебним дијететским потребама;  адитиви за 

храну (медицински) ѕа животиње; медицински 

адитиви за храну за животиње; медицински адитиви 

за прехрамбне производе, за ветеринарску употребу; 

нутритивни адитиви за прехрамбене производе за 

животиње, за медицинске сврхе; медицински 

адитиви за храну ѕа животиње; препарати за 

употребу као адитиви за храну, за људску употребу, 

у медицинске сврхе; глукоза за употребу као адитив 

за храну, у медицинске сврхе.  
 

(111) 75337 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-282 (220) 23.02.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Жељко Ристић, Добривоја Радосављевића 141, 

19350 Књажевац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.07; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, црвена.  

(511) Кл. 7:  филтери за чишћење расхлађеног 

ваздуха за моторе; грејачи за дизел моторе; заштитни 

поклопци-делови машина; убризгавачи за моторе; 

ременице; стартери за моторе и машине; пумпе-

делови машина и мотора.  

Кл. 9:  браве, електричне;  каблови за стартовање 

мотора; електронски кључеви као даљински 

управљачи; снопови електричних жица за 

аутомобиле.   

Кл. 12:  осовине за точкове возила; квачила за 

сувоземна возила; брисачи ветробранских стакала; 

украсни поклопци за точкове возила (раткапне); 

кочнице за возила; кочионе плочице за возила; 

показивачи правца за возила ; дизачи за гепек; 

кочиони дискови за возила;опруга за ублажавање 

удара за возила; поклопци мотора возила.  
 

(111) 75338 (181) 02.03.2028. 

(210) Ж- 2018-327 (220) 02.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) "PLANET BIKE Co", Љубице Иваношевић 

Димитров 53, Београд, RS 

(740) Душица Кнежевић, Нехруова 133, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24 
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(511) Кл. 6:  катанци; кључеви, браве од метала осим 

електричних; опруге; браве.   

Кл. 9:  батерије за осветљавање; наочаре против 

заслепљивања; визири и ободи затамњени;; 

штитници против заслепљивања; узице за наочаре; 

компаси (мерни инструменти); мерачи (инструменти 

за мерење); апарати за мерење; динамометри; мерни 

инструменти електрични; наочаре (оптика); наочаре; 

стакла за наочаре; манометар; заштитне маске; 

апарати за мерење брзине( фотографски); рамови за 

наочаре; оквири за наочаре; инструменти за 

осматрање; звона (упозоравајући уређаји); кутије за 

наочаре; хронографи (апарати за бележење времена); 

наочаре за сунце; контролни сатови (уређаји за 

евиденцију времена); спортске наочаре; заштитне 

кациге за спорт; торбе за лаптопове; навлаке за 

лаптопове; сигурносни рефлектујући прслуци; 

паметне наочаре; паметни сатови; штитници главе за 

спорт.   

Кл. 11:  светла за бицикле: расипачи, дифузори 

светла.   

Кл. 12:  бицикли; показивачи 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); држачи панталона-

трегери; кабанице (одећа); качкети; каишеви (одећа); 

кошуље; кошуље кратких рукава; одећа; шешири; 

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.   
 

(111) 75339 (181) 03.03.2028. 

(210) Ж- 2018-329 (220) 03.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

 

(732) Жељко Спасојевић, Трг краља Александра 

Првог 1/7, 34220 Лапово, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13  

(591) црна, бела, наранџаста.  

(511) Кл. 1:  ензими за индустрију хране.  

Кл. 29:  сириште, сирило.  
 

(111) 75340 (181) 02.03.2028. 

(210) Ж- 2018-331 (220) 02.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Зумоко доо, Војвођанских бригада 28,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.07.05; 27.01.01; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава-Р:20, Г:78, Б:139, светло плава-Р:39, Г: 

168, Б: 224.  

(511) Кл. 9:  софтвер за проширену стварност; 

софтвер за проширену стварност за коришћење на 

мобилним уређајима; софтвер за проширену 

стварност за коришћење у мобилним уређајима за 

интеграцију електронских података са стварним 

окружењима; софтвер за виртуелну реалност; 

софтвер за надзор индустријског процеса; софтвер за 

оптичко препознавање знакова; рачунарски софтвер 

за претварање слика докумената у електронске 

формате; рачунарски софтвер за употребу у 

аутоматизацији и управљању пословним процесима; 

рачунарски софтвер за пројектовање потпомогнуто 

рачунаром/производњу потпомогнуту рачунаром 

[CAD/САМ]; рачунарски софтвер за симулацију у 

две или три димензије за употребу у пројектовању и 

развоју индустријских производа; рачунарски 

софтвер за обраду слика; рачунарски програми и 

софтвер за обраду слика; рачунарски софтвер за 

обраду дигиталних слика; софтвер за обраду слика, 

графика и текстова; рачунарски програми и софтвер 

за обраду слика који се користе за мобилне телефоне.   

Кл. 42:  развој и тестирање компјутерских метода, 

алгоритама и софтвера; дизајн и развој софтвера 

виртуелне реалности; креирање софтвера; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/8 

Intellectual Property Gazette  2018/8 

108 ЗИС / RS / IPO 

 

дизајнирање, развој и имплементација софтвера; 

дизајнирање, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера; прилагођено дизајнирање 

рачунарског хардвера и софтвера; дизајнирање, 

развој, одржавање и ажурирање рачунарског 

софтвера за обраду текста, обраду података и 

контролу процеса; инжењерско истраживање; 

инжењеринг у области информационе технологије; 

дизајн и развој мултимедијалних производа; дизајн и 

развој рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и 

имплементација софтвера; развој нових технологија 

за друге; услуге истраживања и развоја које се 

односе на рачунарски хардвер и софтвер; развој и 

испитивање метода израчунавања, алгоритама и 

софтвера за обраду телекомуникационих и 

навигационих сигнала; научне и технолошке услуге 

и истраживање и развој у вези са тим; дизајн и развој 

софтвера и хардвера за производњу, снимање и 

обраду дигиталних и аналогних сигнала; дизајн и 

развој софтвера и хардвера за обраду и дистрибуцију 

мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера за 

рачунарске игре и софтвера за виртуелну реалност; 

дизајн и развој оперативног софтвера за приступ и 

коришћење мреже рачунарства у облаку; дизајн и 

развој рачунарског хардвера и софтвера за 

индустријску примену; дизајн и развој рачунарског 

хардвера за произвођачку индустрију; дизајнирање и 

испитивање за развој нових производа; дизајн и 

развој система за навигацију; дизајнирање софтвера 

за обраду слике.  
 

(111) 75341 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-386 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Preduzeće za proizvodnju, promet I usluge 

"MAXIMA" d.o.o., Драгише Мишовића 16, 32240 

Лучани, RS 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 29.01.13  

(591) наранџаста, црна, бела.  

(511) Кл. 2:  боје.  
 

(111) 75342 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-387 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) ARYSTAL LIFESCIENCE REGISTRATIONS 

GREAT BRITAIN LTD, 198 Golden Hullock Road, 

Birmingham, B11 2PN, UK 

 

(740) Адвокати Гордана Павловић, Миливоје 

Павловић , Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

ELASTIQ 

(511) Кл. 1:  ђубрива; препарати за регулисање раста 

биљака; биостимуланси; бионутријенти; 

пољопривредни биолошки производи; хемикалије за 

производњу фармацеутских, агрохемијских и/или 

пољопривредних биолошких производа; хемикалије 

за прављење мешавина за крајњу примену у 

пољопривреди, хортикултури, силвикултури 

(шумарству), нези травњака и украсног биља, и/или у 

кући и врту.   
 

(111) 75343 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-389 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 

41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, TW 

(740)  Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

KMC 

(511) Кл. 12:  ваљкасти ланци за возила; тихи ланци 

за возила; преносна вратила за копнена возила; 

ланчаници за возила; зупчаници за возила, ремење за 

возила, ременице за возила; затезачи за возила; 

водилице ланца за возила; делови и опрема за 

бицикле, нарочито, ланци за бицикле, ланчаници за 

бицикле, зупчаници за бицикле, преносна вратила за 

бицикле, ремење за бицикле, ременице за бицикле, 

затезачи за бицикле, водилице ланца за бицикле; 

делови и опрема за мотоцикле, нарочито, ланци за 

мотоцикле, тихи ланци за мотоцикле, ланчаници за 

мотоцикле, зупчаници за мотоцикле, преносна 

вратила за мотоцикле, ремење за мотоцикле, 

ременице за мотоцикле, затезачи за мотоцикле, 

водилице ланца за мотоцикле; делови и опрема за 

аутомобиле, нарочито, ланци за аутомобиле, тихи 

ланци за аутомобиле, ланчаници за аутомобиле, 

зупчаници за аутомобиле, преносна вратила за 

аутомобиле, ремење за аутомобиле, ременице за 

аутомобиле, затезачи за аутомобиле, водилице ланца 

за аутомобиле.   
 

(111) 75344 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-390 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 

41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, TW 

(740)  Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 24.17.08; 26.01.06; 26.01.19; 27.05.22  

(511) Кл. 12:  ваљкасти ланци за возила; тихи ланци 

за возила; преносна вратила за копнена возила; 

ланчаници за возила; зупчаници за возила, ремење за 

возила, ременице за возила; затезачи за возила; 

водилице ланца за возила; делови и опрема за 

бицикле, нарочито, ланци за бицикле, ланчаници за 

бицикле, зупчаници за бицикле, преносна вратила за 

бицикле, ремење за бицикле, ременице за бицикле, 

затезачи за бицикле, водилице ланца за бицикле; 

делови и опрема за мотоцикле, нарочито, ланци за 

мотоцикле, тихи ланци за мотоцикле, ланчаници за 

мотоцикле, зупчаници за мотоцикле, преносна 

вратила за мотоцикле, ремење за мотоцикле, 

ременице за мотоцикле, затезачи за мотоцикле, 

водилице ланца за мотоцикле; делови и опрема за 

аутомобиле, нарочито, ланци за аутомобиле, тихи 

ланци за аутомобиле, ланчаници за аутомобиле, 

зупчаници за аутомобиле, преносна вратила за 

аутомобиле, ремење за аутомобиле, ременице за 

аутомобиле, затезачи за аутомобиле, водилице ланца 

за аутомобиле.   
 

(111) 75345 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-391 (220) 14.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(300) 017560178  04.12.2017.  EM. 

(732) Krypto Labs Limited, Of Office No. 135-FD, 

Level 1, Incubator Building, Masdar City, Abu Dhabi, AE 

(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнез Михајлова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

KRYPTO LABS 

(511) Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; 

пословна администрација; канцеларијски послови; 

помоћ у пословном управљању; помоћ у пословном 

управљању предузетницима, компанијама у 

настајању и стартап компанијама; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање и организационо саветовање за 

предузетнике, компаније у настајању и стартап 

компаније; стручне услуге о пословној ефикасности; 

пословне процене; пословне информације; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном или индустријском управљању за 

предузетнике, компаније у настајању и стартап 

компаније; услуге посредовања у трговини; 

прикупљање информација у компјутерске услуге; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

професионалне пословне консултације; консултације 

у вези са пословним организовањем; ревизија 

пословања; рачуноводство; маркетиншке студије; 

маркетиншка истраживања; организација изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе; организација 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге подуговарања 

[помоћ у пословању]; консултације у вези са избором 

особља; односи са јавношћу; објављивање 

рекламних текстова; изнајмљивање огласних 

материјала; продајне промоције за друге; пружање 

помоћи у стартап пословном управљању за друге 

послове; консултантске, саветодавне и 

информативне услуге за предузетнике, компаније у 

настајању и стартап компаније; маркетиншке и 

промотивне услуге; услуге онлајн пословног 

умрежавања; професионалне пословне консултације; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

услуге канцеларијског управљања; комерцијално 

управљање за канцеларије, канцеларијски простор и 

комерцијалне непокретности; пословне услуге 

подршке канцеларијском пословању; канцеларијске 

услуге; умножавање докумената; проналажење 

особља; услуге пословних инкубатора; комерцијално 

управљање пословним инкубаторима; саветодавне, 

консултантске и информационе услуге које се односе 

на све горе поменуте услуге.   

Кл. 36:  услуге у вези са некретнинама; послови у 

вези са некретнинама; изнајмљивање, лизинг и 

управљање комерцијалним некретнинама, 

канцеларијама и канцеларијским простором; 

обезбеђивање канцеларијског простора, канцеларија 

и комерцијалних непокретности које се од ржавај у и 

којима се управља; инвестиционе услуге; услуге 

инвестирања капитала; услуге инвестирања ризичног 

капитала; услуге финансијских процена; финансијске 

процене компанија; саветовање у вези са 

финансијским управљањем; саветовање у вези са 

финансијским управљањем за предузетнике, 

компаније у настајању и стартап; финансијске 

анализе; финансијске анализе за компаније; 

финансијске информације; финансијске информације 

у вези са компанијама; финансијске информације за 

предузетнике, компаније у настајању и стартап 

компаније; услуге пословних анђела за предузетнике, 

компаније у настајању и стартап компаније; 

финансијско спонзорисање; финансијско 

спонзорисање за предузетнике, компаније у 

настајању и стартап компаније; обезбеђивање 

финансијских информација путем интернет 
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странице; обезбеђивање информација у вези са 

комерцијалним инвестирањем, путем интернет 

страница; инвестирање средстава; управљање 

средствима; консалтинг услуге у вези са 

инвестицијама; саветовање у вези са инвестицијама; 

консултације у вези са инвестицијама; анализе у вези 

са инвестицијама; посредовање у вези са 

инвестицијама; истраживање у вези са 

инвестицијама; управљање инвестицијама; 

управљање инвестиционим портфолијима; 

администрирање инвестиционих средстава и 

капиталних инвестиционих средстава; саветодавне, 

консалтинг и информационе услуге у вези са 

инвестирањем капитала; управљање капиталним 

инвестиционим средствима; обезбеђивање 

финансирања предузетницима, компанијама у 

настајању и стартап компанијама; услуге 

инвестирања ризичног капитала за предузетнике, 

компаније у настајању и стартап компаније; 

управљање ризичним капиталом; услуге 

инвестирања ризичног капитала за компаније и 

предузетнике; саветодавне, консултационе и 

информационе услуге које се односе на све горе 

поменуте услуге.   
 

(111) 75346 (181) 15.03.2028. 

(210) Ж- 2018-394 (220) 15.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) BROX DESIGN D.O.O.Beograd-Savski venac, 

Дипломатска колонија 10, 11000 Београд, RS 

(740) Владимир Рајковић, Браничевска 8,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.21; 29.01.02  

(591) златна.  

(511) Кл. 16:  магазини [периодични]; новине; 

периодичне публикације.  

Кл. 18:  актен ташне; актовке; етикете од коже; 

женске ташне; имитација коже; јеленска кожа, која 

није за чишћење; кишобрани; кожни каишеви; кожни 

ремени за ношење преко рамена; козметичке 

торбице, празне; компресоване торбе прилагођене за 

пртљаг; кофери; кофери са точкићима; кутије за 

визит карте; кутије од коже или вештачке коже; мали 

кофери; мрежасте торбе за куповину; носиљке за 

бебе, торбе "кенгури"; ознаке за пртљаг; путне торбе; 

путне торбе за одећу; путни комплети [кожна роба]; 

ранци; ранчеви за камповање; ранчеви за 

планинарење; руксаци; ручке за кофере; ручне 

торбице; спортске торбе; торбе за куповину; торбе за 

куповину са точкићима; торбе за музичке. партитуре; 

торбе за плажу; футроле [етуи] за визиткарте; 

футроле за кључеве; футроле за кредитне картице 

[новчаници]; футроле од коже или вештачке коже; 

џепни новчаници; школске торбе.  

Кл. 25:  бадемантили; беретке; бициклистичка одећа; 

блузе, кошуље; боди [женско рубље]; визири, 

штитници од сунца [покривала за главу]; виндјакне; 

гаће; гаћице за бебе [доњи веш]; готова, 

конфекцијска одећа; грудњаци; доњи веш; дресови 

[одећа]; држачи чарапа; дуги капути са крзненим 

оковратником; ешарпе за ношење; женске најлонске 

чарапе, трико; женске поткошуље; женске чарапе; 

јакне [одећа]; каишеви [одећа]; капе [за главу]; 

капути; качкети; килоте [доњи веш]; комплети 

[одећа]; корсети; корсети [доњи веш]; кошуље 

кратких рукава; кравате; кратке панталоне бермуде; 

кратке чарапе; крзнени шалови; крзно [одећа]; 

купаће гаће; мајице; мале капе уз главу; мараме, 

шалови; мушке боксерице; неглижеи [доњи веш]; 

огртачи, капути; одела; одећа; одећа за гимнастику; 

одећа за купање; одећа за мотоциклисте; одећа за 

плажу; одећа од коже; опрема за бебе [одећа]; 

панталоне; пелерине; пиџаме; плетена одећа [одећа]; 

подсукње; појасеви за ношење новца [одећа]; пончо, 

одећа; прслуци; пуњене јакне [одећа]; рукавице без 

прстију; рукавице за скијање; рукавице [одећа]; 

сандале; слипови [доњи веш]; собни огртачи; спољна 

одећа; спортске мајице, дресови; спортске трегер 

мајице; спортске ципеле; сукње; сукње-панталоне; 

траке за главу [одећа]; трегери; трикои; хаљине; 

хаљине на трегере; хеланке [панталоне]; ципеле; 

чарапе и плетена трикотажа; џемпери; џепне 

марамице; шалови; шалови мараме; шешири; 

штитници за уши [одећа].  

Кл. 42:  графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; дизајнирање одеће; израда и 

одржавање веб страница за друге; индустријски 

дизајн; стилизација [индустријски дизајн]; 

унутрашњи дизајн; услуге дизајнирања паковања. 

Кл. 43:  услуге барова; услуге вашоку ресторана; 

услуге кантина; услуге кафеа; услуге мотела; услуге 

пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова; 

услуге хотела.  
 

(111) 75347 (181) 15.03.2028. 

(210) Ж- 2018-395 (220) 15.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) THE GLEASON WORKS, 1000 University 

Avenue, Rochester, New York 14692-2970, US 
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(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

GLEASON 

(511) Кл. 7:  машине, наиме машински алати; машине 

за обраду метала; машине за сечење; секачи 

[машине]; машине за завршну обраду; машине за 

млевење; машине за оштрење; алати који имају 

погонско управљање; алати [делови машина]; 

приручни апарати за утовар и истовар; приручне 

машине, аутоматске [манипулатори]; индустријски 

роботи; машинске спојнице и трансмисиони елементи 

(осим за сувоземна возила); зупчаници (осим за 

сувоземна возила); мењачке кутије (осим за сувоземна 

возила); спојнице (осим за сувоземна возила); квачила 

(осим за сувоземна возила); редуктори зупчастог 

преносника (осим за сувоземна возила).  

Кл. 9:  апарати за мерење и инструменти; апарати за 

прецизна мерења; паметне наочаре; оптички апарати 

и инструменти; апарати за тестирање који нису за 

медицинску употребу; компјутерски софтвер; 

снимљени компјутерски софтвер; компјутерске 

софтверске апликације, које се могу доунлоудовати.  

Кл. 12:  зупчаници за сувоземна возила; зупчаници за 

бицикле; мењачке кутије за сувоземна возила; 

спојнице за сувоземна возила, квачила за сувоземна 

возила; редуктори зупчастог преносника за 

сувоземна возила.  

Кл. 37:  инсталирање, одржава ње и поправка 

машина; рестаурација машина које су истрошене или 

делимично уништене.  

Кл. 40:  склапање материјала по наруџбини за 

другога; обрађивање метала; брушење.   
 

(111) 75348 (181) 15.03.2028. 

(210) Ж- 2018-398 (220) 15.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

ESHepa 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, дијететски 

додаци (додаци исхрани).  
 

(111) 75349 (181) 15.03.2028. 

(210) Ж- 2018-399 (220) 15.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500 Обреновац, RS 

 

(540) 

CorFYT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, дијететски 

додаци (додаци исхрани).  
 

(111) 75350 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-400 (220) 16.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Worts Team d.o.o., Бечменских илегалаца 7, 

Београд-Бечмен, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) црна, зелена.  

(511) Кл. 7:  апарати за точење пива под притиском; 

апарати за прављење газираних пића, шишачи, 

електрични; маказе/електричне; шишачи [машине];  

ножеви/електрични; апарати за прављење газиране 

воде; машине за сецкање меса; машине за прање 

судова; апарати за прање; машине за прање веша; 

машине за цеђење веша; пресе за пеглање; кухињске 

дробилице, електричне; млинови за употребу у 

домаћинсгву, којима се не управља ручно; машине и 

апарати за чишћење/ електрични; отварачи за 

конзерве, електрични; отварачи за конзерве/ 

електрични; машине за сечење хлеба; машине за 

производњу тестенина; млинови за бибер, изузев 

оних којима се управља ручно; машине, 

електромеханичке, за припремање пића; машине за 

пеглање; машине за прављење кобасица миксери, 

електрични; млинови за кафу/ којима се не управља 

ручно; машине за прераду хране/ електромеханичке 

кухињске машине, електричне; пресе за воће, 

електричне, за употребу у домаћинству; прерађивачи 

хране/ електрични ; уређаји за чишћење који користе 

пару; црева за усисиваче; усисивачи за прашину; 

кесе за усисиваче; аутоматске машине за продају; 

аутоматске машине за дистрибуцију; кухињски 

млинови, електрични; четке за усисиваче 

соковници/електрични.  

Кл. 8:  справе за спирално сечење поврћа, 

електричне; шишачи за браду; ручне справе за 

увијање косе; секачи поврћа; ножеви за поврће; 

сецкалице за поврће; тримери (маказице); прибор за 

бријање; турпије; бријачи, електрични или не -

електрични; турпије за нокте, електричне; апарати за 
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полирање ноктију, електрични или неелектрични; 

справе за полирање ноктију, електричне или 

неелектричне; апарати за шишање за личну 

употребу, електрични и неелектрични; пегле; прибор 

за маникирање; уређаји за депилацију, електрични и 

неелектрични; прибор за маникирање, електрични; 

апарати за плетење косе, електрични.  

Кл. 9:  ваге; прецизне ваге; џепни калкулатори; ваге 

са анализатором телесне масе; ваге за мерење тежине 

и анализу телесне масе; ваге за купатила.  

Кл. 11:  пећи на топао ваздух; апарати за 

дезодорисање ваздуха; апарати за хлађење ваздуха; 

грејачи ваздуха; исушивачи ваздуха; апарати на врућ 

ваздух; упаљачи за плин; лампе са светлосним 

луком; електричне лампе; расхладне кутије; 

хладњаци за пећи; опрема за купатила; грејачи за 

купатила; лампе; пећи за сушење; поклопци за 

радијаторе; електричне светиљке; електричне лампе; 

грејачи воде; пекарске пећи; вентилатори [за 

климатизацију]; справе за пржење кафе; апарати за 

грејање; апарати за грејање на чврста, течна или 

гасна горива; апарати за грејање, електрични; 

радијатори за централно грејање; грејна тела; грејачи 

за пегле; грејачи стопала, електрични или 

неелектрични; грејачи за ноге, електрични; фенови за 

косу уређаји за сушење клима уређаји замрзивачи  

кухињске справе, електричне шпорети; штедњаци; 

апарати и инсталације за кување; дозатори за 

дезинфекцију за тоалете; распршивачи за тоалете;  

апарати за дезинфекцију; апарати за хлађење пића; 

апарати за дестилацију; апарати за филтрирање воде 

фонтане; танкови за воду под притиском; 

стерилизатори воде; апарати и инсталације за 

осветљавање; радијатори, електрични; испаривачи; 

пећи [апарати за грејање]; пећи, рерне, које нису за 

лабораторијску употребу; пећи, осим за 

лабораторијску употребу; украсни додаци за пећи; 

решетке за пећи; апарати и машине за хлађење; 

лампе за увијање косе; пекачи за воће; машине и 

апарати за лед; преносни фрижидери, електрични 

рингле; тостери; тостери за хлеб; грилови [кухињски 

уређај]; апарати за печење; роштиљи [кухињски 

уређај]; јонизујући апарати за обраду ваздуха или 

воде; сигурносне лампе; лампе рефлектори ; 

оветлећи бројеви за куће; радијатори, [грејни]; грејне 

плоче рефлектори; кухињски шпорети [пећи]; 

апарати и машине за пречишћавање ваздуха; рингле 

за кување; грејачи воде [апарати]; расхладни уређаји 

и инсталације; пригушивачи [за пару]; ражњеви; 

санитарни апарати и инсталације; апарати и 

инсталације за сушење апарати у перионицама за 

ручно сушење; апарати за осветљавање за возила; 

пекачи; апарати и инсталације за омекшавање воде; 

стерилизатори ваздуха; уређаји за кување под 

притиском, електрични; аутоклави [експрес 

лонци],електрични, за кување грејачи, електрични, за 

флашице за храњење; справа за печење вафла, 

електрична; филтери за кафу, електрични; машине за 

кафу, електричне; стандардне лампе; роштиљи; 

фритезе, електричне; фрижидери; апарати за парење 

лица [сауне]; боце за топлу воду;  чајници, 

електрични; ћебад, електрична, која нису за 

медицинску употребу; електрични уређаји за 

прављење јогурта; аспиратори за неутралисање 

мириса и паре у кухињама; електрични фенови, за 

личну употребу; сушачи веша, електрични; 

микроталасне пећи [уређаји за кување]; камен лаве за 

роштиље; машине за печење хлеба; расхладне 

витрине; парне машине за пеглање тканина; уређаји 

за прављење хлеба; ЛЕД диоде, уређаји за 

осветљење; вишенаменски електрични лонци; 

електрични парни лонац; пресе за тортиље, 

електричне; чоколадне фонтане, електричне; вински 

подруми [фрижидери], електрични; лампе за 

маникир; апарати за кување у вакууму, електрични; 

грејни и расхладни апарати за точење топлих и 

хладних напитака; уређаји за прављење колача од 

пиринчаног брашна, електрични, за кућну употребу; 

електричне плоче за кување; фритезе на врућ ваздух; 

машине за прављење сладоледа.   
 

(111) 75351 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-405 (220) 16.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 

29.01.13  

(591) зелена, бела, црна.  

(511) Кл. 6:  мердевине металне, сушилице(металне), 

цеви(металне).  

Кл. 7:  пумпе (машине), центрифугалне пумпе, моторне 

тестере, косилице травњака, распршивачи(машине), 

тримери(за баштенску употребу), агрегати(за резервно 

напајање), машине за прање под високим притиском, 

дувач -усисивач за лишће.  

Кл. 8:  маказе и ручни алати.  

Кл. 12:  виљушкари,  ручна колица и гуме и точкови 

за наведене.  

Кл. 19:  комарници(неметални).  

Кл. 20:  неметалне мердевине.  
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Кл. 21:  апарати за сакупљање прашине 

неелектрични.  

Кл. 22:  полиестерске вреће за паковање производа, 

цираде, мреже.  

Кл. 24:  мрежа за комарце.  

Кл. 28:  смањени модели возила (играчака).  
 

(111) 75352 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-406 (220) 16.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL,  

Rotterdam, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

COOL TOUCH 

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

козметика; колоњска вода, тоалетна вода, 

парфимисани спреј за тело; уља, креме и лосиони за 

кожу; пена за бријање, гел за бријање, лосиони за пре 

и после бријања; талк пудер; препарати за купање и 

туширање; лосиони за косу; шампони и балзами; 

производи за стилизовање косе; средства за чишћење 

зуба; немедицински препарати за испирање уста; 

дезодоранси; препарати против знојења за личну 

употребу; немедицински тоалетни препарати.  
 

(111) 75353 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-407 (220) 16.03.2018. 

 (151) 06.08.2018. 

(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

Toronto, Ontario M5A 1R4, CA 

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

11000 Београд 

(540) 

THE ABNORMAL BEAUTY 

COMPANY 

(511) Кл. 3:  козметички препарати за негу тела; 

производи за негу коже и тела, нарочито средства за 

хидратацију лица, средства за хидратацију тела, 

третмани против старења коже лица; производи 

против старења коже тела, нарочито креме против 

старења коже, лосиони, гелови, уља, средства за 

чишћење, сапуни за тело, пилинзи, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу, средства за 

омекшавање коже и препарати за негу коже за 

уклањање бора; топикални третмани за врат, 

нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за 

чишћење, пилинзи, средства за хидратацију, 

регенератори за кожу, средства за омекшавање коже 

и препарати за негу коже за уклањање бора за врат; 

немедицински третмани против стрија, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за 

кожу, средства за омекшавање коже и препарати за 

негу коже за уклањање бора за третман стрија; 

немедицински третмани против целулита, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу за 

смањење целулита; третмани за бељење и/или 

посветљавање коже, нарочито лосиони, креме, 

гелови, уља, средства за чишћење, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и 

посветљавање коже; производи за негу косе, 

нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе, 

регенератори за косу и гелови за косу; козметика; 

препарати за чишћење, препарати за бељење и друге 

супстанце за употребу при прању веша, нарочито 

избељивач за веш, прашак за веш и восак за веш; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

нагризање; сапуни, нарочито антиперспирантни 

сапуни, сапуни за тело, сапун за купку и сапун за 

руке; етерична уља, лоси они за косу; пасте за зубе, 

креме за лице и тело, купке за тело, шампони, 

средства за хидратацију тела, колоњска вода; 

тоалетна вода; парфеми; дезодоранси за личну 

употребу.  

Кл. 35:  услуге малопродајних објеката у области 

козметике, производа за личну негу, производа за 

негу коже, лица и тела и производа за негу лепоте; 

онлајн малопродајне услуге у области козметике, 

производа за личну негу, производа за негу коже, 

лица и тела и производа за негу лепоте.   
 

(111) 75354 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-404 (220) 16.03.2018. 

 (151) 07.08.2018. 

(732) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S 

MANUFACTURING LIMITED, Rua Dos Pescadores, 

N 66, Bloco II, 3 Andar-a, MO 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040  Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 07.01.16; 27.03.15; 27.05.01  

(511) Кл. 34:  дуван; цигарете; електронске цигарете; 

кутије шибица; упаљачи за пушаче.  
 

(111) 75355 (181) 19.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2012 (220) 19.12.2017. 

 (151) 07.08.2018. 
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(732) YUCO HEMIJA DOO, Цара Лазара бб,  

Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 26.04.07; 27.05.12; 27.05.21; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, reflex blue (pantone).  

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

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика нарочито: 

креме за лице, мицеларни тоник, шампони за косу, 

лосиони за тело, butter за тело, лосиони за косу; 

пасте за зубе.   
 

(111) 75356 (181) 13.03.2028. 

(210) Ж- 2018-379 (220) 13.03.2018. 

 (151) 08.08.2018. 

(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

Toronto, Ontario M5A 1R4, CA 

(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

DECIEM 

(511) Кл. 3:  козметички препарати за негу тела; 

производи за негу коже и тела, нарочито средства за 

хидратацију лица, средства за хидратацију тела, 

третмани против старења коже лица; производи 

против старења коже тела, нарочито креме против 

старења коже, лосиони, гелови, уља, средства за 

чишћење, сапуни за тело, пилинзи, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу, средства за 

омекшавање коже и препарати за негу коже за 

уклањање бора; топикални третмани за врат, 

нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за 

чишћење, пилинзи, средства за хидратацију, 

регенератори за кожу, средства за омекшавање коже 

и препарати за негу коже за уклањање бора за врат; 

немедицински третмани против стрија, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за 

кожу, средства за омекшавање коже и препарати за 

негу коже за уклањање бора за третман стрија; 

немедицински третмани против целулита, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу за 

смањење целулита; третмани за бељење и/или 

посветљавање коже, нарочито лосиони, креме, 

гелови, уља, средства за чишћење, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и 

посветљавање коже; производи за негу косе, 

нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе, 

регенератори за косу и гелови за косу; козметика; 

препарати за чишћење, препарати за бељење и друге 

супстанце за употребу при прању веша, нарочито 

избељивач за веш, прашак за веш и восак за веш; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

нагризање; сапуни, нарочито антиперспирантни 

сапуни, сапуни за тело, сапун за купку и сапун за 

руке; етерична уља, лосиони за косу; пасте за зубе, 

креме за лице и тело, купке за тело, шампони, 

средства за хидратацију тела, колоњска вода; 

тоалетна вода; парфеми; дезодоранси за личну 

употребу.   

Кл. 35:  услуге малопродајних објеката у области 

козметике, производа за личну негу, производа за 

негу коже, лица и тела и производа за негу лепоте; 

онлајн малопродајне услуге у области козметике, 

производа за личну негу, производа за негу коже, 

лица и тела и производа за негу лепоте.   
 

(111) 75357 (181) 09.05.2028. 

(210) Ж- 2018-676 (220) 09.05.2018. 

 (151) 08.08.2018. 

(732) Medochemie L.td., 1-10 Constantinopoleos Street 

3505, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, Кнеза Милоша 16/3-11, 

11000 Београд 

(540) 

ARNETIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, хемијско-

фармацеутски препарати, лекови за медицинску 

употребу, хемијски препарати за фармацеутску 

употребу, лекови за људску употребу, хемијски 

препрати за медицинску употребу.  
 

(111) 75358 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-447 (220) 23.03.2018. 

 (151) 08.08.2018. 

(732) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 

Oaks Parkway, 95119, San Jose, California , US 

(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd 

(540) 

UPTHERE 

(511) Кл. 9:  апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слика; аудио музички 

плејери; апарати за снимање медија; уређаји за аудио 

репродукцију; јединице за чување резервне копије за 

рачунаре; празне флеш меморијске картице; празни 
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УСБ прикључци; торбе за пренос рачунарског 

хардвера (опреме); апарати за рачунарску анализу, 

наиме, интегрисани хардвер рачунара који садржи 

систем фирмвера и софтвера за управљање центрима 

података великих размера, анализу података, 

складиштење података, и анализу перформанси 

система складиштења; диск драјвери за рачунаре; 

рачунарски хардвер и софтвер за складиштење 

података; рачунарски хардвер који обухвата шасију, 

кућиште, напајање, каблове; рачунарски хардвер за 

отпремање, складиштење, проналажење, 

преузимање, пренос и испоруку дигиталног 

садржаја; рачунарски хардвер, наиме, јединице хард 

дискова и полупроводничких дискова; рачунарски 

хардвер; рачунарска меморија; уређаји рачунарске 

меморије; уређаји за складиштење рачунарских 

мрежа, наиме, медијски плејери, празни дигитални 

медији за складиштење, преносиви хард дискови, 

јединице полупроводничких дискова, флеш 

меморијске јединице, хибридне диск јединице и 

компјутерске периферне јединице за складиштење и 

чување резервних електронских података било 

локално или преко телекомуникационе мреже или 

преко облака; уређаји за складиштење рачунарске 

мреже, односно складиштење и чување резервних 

електронских података било локално или преко 

телекомуникационе мреже; футроле за пренос 

компјутерских периферних јединица; компјутерске 

периферне јединице; рачунарски производи који се 

користе за пренос, прослеђивање, приказивање и 

репродукцију текстова, података, аудио и видео 

датотека, дигиталних слика и мултимедијалног 

садржаја са уређаја за складиштење података, хард 

дискова, дискова и рачунарских периферних 

јединица на телевизоре, видео мониторе, пројекторе, 

рачунаре и мобилне уређаје, наиме, рачунарске 

таблете, паметне телефоне, лаптопове; рачунарски 

софтвер који омогућава проналажење података; 

рачунарски софтвер; уређаји за чување података на 

рачунару, наиме, уређаји за мрежно похрањивање 

података за дељење датотека и чување резервних 

датотека у облаку; уређаји за чување података на 

рачунару, наиме, хардвер за рачунарску меморију, 

хард дискови за рачунаре и полупроводнички (ССД) 

уређаји за рачунаре; уређаји за чување података на 

рачунару, наиме, системи или подсистеми за 

складиштење и архивирање електронских података; 

хардвер за складиштење на рачунару у облику 

система или подсистема за складиштење и 

архивирање електронских података; компоненте 

рачунара; каблови за пренос података за употребу у 

рачунарству; софтвер за компресију података; 

опрема за обраду података; уређаји за складиштење 

података, наиме, јединице хард дискова, јединице 

дигиталних дискова, медијски плејери, празни 

дигитални медији за складиштење, преносиве 

јединице хард дискова, јединице  полупроводничких 

дискова, флеш меморијске јединице, јединице 

хибридних дискова и компјутерске периферне 

јединице; уређаји за складиштење података; 

програми за складиштење података; дијагностички 

апарати, који нису за медицинску употребу, наиме 

уређаји који се користе за анализу и оптимизацију 

рачунарских система; меморијски дискови; диск 

драјвери; прикључне станице за уређаје за 

складиштење података, наиме, јединице хард 

дискова, преносиве јединице хард дискова, јединице 

полупроводничких дискова и јединице хибридних 

дискова; рачунарски софтвер за даљински надзор и 

анализу који се може преузети; електронски билтени 

за преузимање; мобилне апликације за преузимање; 

публикације које се могу преузети; електричне 

интегрисане картице; електронске компоненте за 

рачунаре; електронске меморије; футроле за екстерне 

хард дискове; футроле за екстерне полупроводничке 

дискове; читачи меморијских флеш картица; флеш 

прикључци; меморијске флеш картице; флеш 

меморијски чипови; флеш меморија; чипови 

интегрисаних кола; интегрисана кола; интерфејси за 

рачунаре; кућишта интерних хард дискова; футрола 

унутрашњих полупроводничких јединица; кућишта 

унутрашњих полупроводничких јединица; магнетни 

носачи података, дискови за снимање; меморијске 

картице; мп3 плејери; преносиве флеш меморије; 

електрични каблови; јединице за електрично 

напајање; штампана кола; научни апарати и 

инструменти; полупроводничке меморије и 

меморијски контролори; софтвер за приступ видео 

записима и подацима који се чувају на 

дистрибуираним рачунарским уређајима за 

складиштење; софтвер за компресовање података; 

софтвер за анализу и оптимизацију рачунарских 

система; софтвер за шифровање података; софтвер за 

максимално складиштење података; софтвер за 

управљање и администрирање уређаја за чување 

података; полупроводничке јединице; уређаји за 

складиштење података и њихово проналажење; 

структурална кућишта за електронску и дата опрему; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; компјутерске прикључне станице; рачунарски 

хардвер за системску анализу са фирмвером и 

софтвером за управљање центрима података великих 

размера, анализом података, складиштењем 

података, и анализом перформанси система 

складиштења; хардвер за рачунарске мреже; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 

софтвер за праћење компјутерских система; уређаји 

за чување података на рачунару, наиме, хардвер за 

мрежно похрањивање података; електронски уређаји 

за складиштење података, наиме, јединице хард 

дискова, јединице дигиталних дискова, празни 

дигитални медији за складиштење, преносиви хард 
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дискови, јединице полупроводничких дискова, флеш 

меморијске јединице, хибридне диск јединице и 

компјутерске периферне јединице; адаптери флеш 

картица; јединице хард дискова; футроле интерних 

хард дискова; монтажна постоља прилагођена за 

рачунарски хардвер; покретни системи за чување 

резервних података, наиме, компјутерска опрема која 

се састоји пре свега од јединица хард дискова и 

полупроводничких дискова, а секундарно од 

рачунарског софтвера; систем за чување резервних 

података заснован на покретном хард диску; УСБ 

прикључци.  

Кл. 38:  електронски пренос података и докумената 

преко рачунарских мрежа.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; саветовање у 

области рачунарског софтвера; анализа рачунарских 

система; дизајнирање рачунарских система; саветовање 

у области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

услуге дизајна, развоја, ажурирања и одржавања 

података са хард дискова (ХДД), полупроводничких 

дискова (ССД) и рачунарских уређаја за похрањивање 

података; електронско похрањивање података; 

индустријска истраживања у области анализе система и 

оптимизације уређаја са постојаном флеш меморијом, 

центара за чување и обраду података, 

хиперскалабилних  рачунарских система и система 

рачунарства у облаку (клауду); пружање информација о 

рачунарским технологијама; инсталирање рачунарског 

софтвера; одржавање уграђеног софтвера (фирмвера) и 

софтвера; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; чување резервне копије (бекаповање) 

података ван мреже; пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању; услуге 

техничке подршке у области рачунарског хардвера и 

софтвера; услуге техничке подршке у области 

рачунарског хардвера, похрањивања рачунарских 

података, похрањивања информација, умрежавање 

рачунара и интерфејсова, као и диск драјвова, 

рачунарских диск драјвова и електонске меморије; 

научне и технолошке услуге, истраживање и 

дизајнирање у вези са истим; научне и технолошке 

услуге у виду анализе система и оптимизације уређаја 

са постојаном флеш меморијом, центара за чување и 

обраду података, анализе хиперскалабилних 

рачунарских система (рачунарски системи који имају 

могућност додавања нових процесора, хард дискова 

и/или меморије постојећем рачунарском и/или 

дистрибутивном окружењу, карактеристични за 

сервере са великим бројем рачунара) и анализа система 

рачунарства у облаку (клауду) и оптимизација, 

истраживање и дизајн свега у вези са горенаведеним; 

сервер хостинг; услуге техничке подршке, наиме, 

техничка администрација серверима за друге и 

решавање проблема у виду дијагностиковања проблема 

сервера; услуге техничке подршке, наиме, решавање 

проблема рачунарског софтвера; ажурирање уграђеног 

софтвера (фирмвера) и софтвера; рачунарство у облаку 

(клауду); услуге компјутерског и електронског 

похрањивања података; услуге компјутерске 

технолошке подршке; услуге електронског 

похрањивања података за архивирање база података, 

слика и других електронских података; праћење 

рачунарских система даљинским приступом да би се 

обезбедио правилан рад и оптимизација наведених 

система; услуге платформи преко рачунарских 

софтверских платформи; поновно успостављање 

(опоравак) рачунарских података; услуге техничког 

саветовања у области информационе технологије; 

услуге техничке подршке, наиме, услуге миграције дата 

центара, сервера и апликација база података. 
 

(111) 75359 (181) 07.03.2028. 

(210) Ж- 2018-350 (220) 07.03.2018. 

 (151) 09.08.2018. 

(732) Pickerr doo, Гандијева 31а, блок 64,  

11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.22; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, између црвене и розе.  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 75360 (181) 06.02.2028. 

(210) Ж- 2018-160 (220) 06.02.2018. 

 (151) 09.08.2018. 

(732) Марија Милетовић Ђурковић, Херцега 

Стјепана 4, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) светло плава #aeef, црна #000000.   

(511) Кл. 3:  козметика, козметика за децу, 

козметички препарати за негу коже, козметички 

сетови, козметичке креме, козметички препарати за 

купање, масти за козметичку употребу, уља за 

козметичку употребу, лосиони за козметичку 

употребу, помаде за козметичку употребу, шампони, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/8 

Intellectual Property Gazette  2018/8 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

117 

соли за купање које нису за медицинску употребу, 

козметички препарати за мршављење, дезодоранси 

за људе и животиње, препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање (тоалетни 

производи), препарати за сунчање, препарати за 

купање не за медицинске сврхе, балзами за косу, 

средства за чишћење за интимну личну хигијену 

немедицинска, средства за вагинално испирање за 

личну хигијену или дезодорисање. 

Кл. 5:  фармацеутски препарати, додаци исхрани, 

културе микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу, препарати од 

микроорганизама за медицинску или ветеринарску 

употребу, дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене, храна за бебе, фармацеутски 

препарати за негу коже, додаци исхрани са 

козметичким дејством, медицинска средства за 

хигијену, средства за вагинално испирање за 

медицинске сврхе, препарати за туширање за 

медицинску намену, бомбоне медицинске, масти за 

медицинску употребу, помаде за медицинску 

употребу, лосиони за фармацеутске намене, 

медицински шампони.   
 

(111) 75361 (181) 26.03.2028. 

(210) Ж- 2018-457 (220) 26.03.2018. 

 (151) 09.08.2018. 

(732) Tricontinental Export Import, Peka Pavlovića 1 

, 81250 Cetinje, ME 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MILLENNIUM  

(511) Кл. 29:  конзервисана туњевина.  
 

(111) 75362 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-178 (220) 09.02.2018. 

 (151) 09.08.2018. 

(732) The Headhunter DOO Beograd-Novi Beograd, 

Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.02; 27.05.17; 29.01.05  

(591) пинк и плава.   

(511) Кл. 9:  Оперативни рачунарски програми, 

снимљени, рачунарски софтвер, рачунарски 

програми (софтвери који се могу преузимати), 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.  

Кл. 35:  услуге агенција за запошљавање, обавештења 

о пословима, проналажење особља, преговарање о 

пословним уговорима за друге, психолошко 

тестирање за избор запослених, консултације у вези са 

избором особља, писање радних биографија за друге, 

помоћ у пословном управљању, услуге агенција за 

пружање информација, професионалне пословне 

консултације, пословно управљање и организационо 

саветовање, консултације у пословном управљању, 

стручне услуге о пословној ефикасности, 

истраживање тржишта, пословне процене, пословна 

испитивања, консултације у вези са пословним 

организовањем, саветодавне услуге у пословном 

управљању, пружање пословних информација путем 

Интернет странице, услуге заказивања састанака 

(канцеларијске услуге), услуге подсећања на 

уговорене састанке (канцеларијски послови).  

Кл. 41:  професионално усмеравање (саветовање у 

вези са образовањем или обуком), услуге 

професионалне преквалификације, настава, обука, 

образовне услуге, услуге пружања обуке.   
 

(111) 75363 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-382 (220) 14.03.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Еуробанк акционарско друштво Београд, 

Вука Караџића 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.01  

(591) црвена.  

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

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 

магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт диско ви, ДВД и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунари; рачунарски софтвер; 

апарати за гашење пожара.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање и 

материјали за уметнике; кичице; материјали за обуку и 
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наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица.   
 

(111) 75364 (181) 29.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1884 (220) 29.11.2017. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Љиљана Жупац, Булевар Зорана Ђинђића 45Е, 

Београд, RS 

(540) 

 

(511) Кл. 16:  картонске и папирне украсне кутије за 

поклоне свих облика; папирне и картонске поклон 

кесе ; папир за умотавање производа и поклона; 

оловке; налепнице.  

Кл. 28:  играчке; плишане играчке; меде, играчке.  

Кл. 39:  паковање поклона; достава поклон-корпи са 

предметима одабраним према одређеној прилици 

или теми.  
 

(111) 75365 (181) 13.06.2028. 

(210) Ж- 2018-908 (220) 13.06.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) ГАЛЕНИКА а.д., Батајнички друм б.б.,  

11080 Београд-Земун, RS 

(540) 

АKNOVA АКНОВА 

(511) Кл. 5:  фармацеутскии препарати.  
 

(111) 75366 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-278 (220) 23.02.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

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

74172, Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.13; 27.05.03; 29.01.04; 29.01.08  

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

(511) Кл. 30:  хлеб, колачи и посластице, пецива, 

бисквити, чајно пециво (хрскави кекс), торте; 

укључујући све горепоменуте производе са 

чоколадом и/или са заменама за шећер.  
 

(111) 75367 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-437 (220) 23.03.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Dubai Aviation Corporation (trading as 

flydubai), flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. Box 

353, Dubai, AE 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

FLYDUBAI 

(511) Кл. 39:  услуге авиокомпанија, услуге 

ваздушног превоза, услуге изнајмљивања авиона 

(чартер услуге); путничке услуге; курирске услуге; 

услуге руковања теретом; услуге складиштења 

терета; услуге превоза терета; испорука робе 

ваздушним путем; пратња путника; посредовање у 

услугама шпедиције и шпедитерске услуге; услуге 

земаљског опслуживања аеродрома; паковање и 

складиштење робе; услуге агенција за путне 

резервације; услуге путничких агенција; резервације 

летова; организовање летова; организовање 

аранжмана за одморе; услуге пакет аранжмана; 

услуге туристичких информација; пружање помоћи у 

вези са пријављивањем за лет (check-in) и 

туристичким аранжманима; информације и 

саветодавне услуге у вези са свим наведеним 

услугама које припадају класи 39.   
 

(111) 75368 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-438 (220) 23.03.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Dubai Aviation Corporation (trading as 

flydubai), flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. Box 

353, Dubai, AE 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) наранџаста, светло плава, тамно плава.  

(511) Кл. 39:  услуге авиокомпанија, услуге 

ваздушног превоза, услуге изнајмљивања авиона 

(чартер услуге); путничке услуге; курирске услуге; 

услуге руковања теретом; услуге складиштења 

терета; услуге превоза терета; испорука робе 

ваздушним путем; пратња путника; посредовање у 

услугама шпедиције и шпедитерске услуге; услуге 

земаљског опслуживања аеродрома; паковање и 

складиштење робе; услуге агенција за путне 

резервације; услуге путничких агенција; резервације 

летова; организовање летова; организовање 

аранжмана за одморе; услуге пакет аранжмана; 

услуге туристичких информација; пружање помоћи у 

вези са пријављивањем за лет (check-in) и 

туристичким аранжманима; информације и 

саветодавне услуге у вези са свим наведеним 

услугама које припадају класи 39.   
 

(111) 75369 (181) 26.02.2028. 

(210) Ж- 2018-280 (220) 26.02.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Menjačnica Alta d.o.o., Угриновачка 212, 

11080, Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.11; 27.05.07; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.13  

(591) црна, црвена, сива, бела.  

(511) Кл. 36:  услуге мењачница; услуге 

информисања у вези са страним валутама; девизно 

трговање; девизне трансакције; услуге девизног 

трговања и размене; реализација девизних 

трансакција за друге; обрада електронског девизног 

плаћања; пружање финансијских информација 

везаних за курс валута; пружање информација које се 

односе на девизне трансакције; трговање валутама; 

електронски пренос виртуелних валута; онлајн 

трговање девизама у реалном времену; електронски 

пренос виртуелних валута за коришћење од стране 

чланова он-лајн заједнице путем глобалне 

рачунарске мреже.  
 

(111) 75370 (181) 26.02.2028. 

(210) Ж- 2018-281 (220) 26.02.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) Menjačnica Alta d.o.o., Угриновачка 212, 

11080, Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.12; 

27.05.17; 29.01.13  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 36:  новчани (монетарни) послови; вођење 

новчаних трансакција; финансијске и новчане 

трансакције; услуге преноса новца; пренос новчаних 

потраживања; финансијски послови, новчани 

послови и послови у вези са некретнинама; пружање 

информација које се односе на финансијске и 

монетарне послове; клириншки послови [финансије]; 

услуге саветовања у вези са задуживањем; услуге 

агенција за наплату дугова; електронски пренос 

средстава; финансијске анализе; финансијске 

консултације; финансијске информације; 

финансијско управљање; онлајн банкарство; услуге 

залагаоница.  
 

(111) 75371 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-432 (220) 22.03.2018. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 

Racine, WI 53403, US 

(740) Петошевић Душан, адвокат, Козјачка 15,  

11040 Београд 

(540) 

OCEAN ADVENTURE 

(511) Кл. 3:  препарати за парфемисање просторија 

или атмосфере; есенцијална уља за атмосферу; 

препарати за ароматизацију ваздуха; препарати за 

парфимисање ваздуха; потпури; тамјан.  

Кл. 5:  свеће; парфимисане свеће.  
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(111) 75372 (181) 27.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1868 (220) 27.11.2017. 

 (151) 13.08.2018. 

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION, a corporation organized 

and existing under the laws of Japan, Manufacturers 

and Merchants of, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, 590-8522, 

Sakai City, Osaka, JP 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) Кл. 7:  машински алати; мотори и погонске 

машине (осим за сувоземна возила); машинске 

спојнице и трансмисиони елементи (осим за 

сувоземна возила); пољопривредне справе осим оних 

којима се ручно управља; инкубатори за јаја; 

аутоматске машине за продају; електрични 

усисивачи за кућну употребу; аутоматски усисивачи 

(самоходни) који користе системе рачунарства у 

облаку за кућну употребу; аутоматски усисивачи 

(самоходни) за кућну употребу; аутоматски 

усисивачи (самоходни), наиме, роботи који користе 

системе рачунарства у облаку за одржавање 

домаћинства и који имају јонизирајућу функцију; 

електрични аутоматски усисивачи (самоходни), 

наиме, роботи за одржавање домаћинства; 

електрични усисивачи за футон (јапанске душеке) за 

кућну употребу; електричне машине за прање веша 

за кућну употребу; електричне машине за прање 

веша које имају опцију сушења веша, за кућну 

употребу; машине за прање посуђа за кућну 

употребу; електричне машине за полирање воском за 

кућну употребу; електрични прерађивачи хране за 

кућну употребу; машине за мешање хране за кућну 

употребу; електрични блендери за кућну и 

индустријску употребу; уређаји за сецкање хране, 

електрични; машине за сецкање меса; машине за 

млевење меса; електрични соковници за кућну 

употребу; соковници ниске брзине за кућну 

употребу; електричне пресе за воће, за употребу у 

домаћинству; електрични усисивачи за индустријску 

употребу; аутоматски усисивачи (самоходни) који 

користе системе рачунарства у облаку за 

индустријску употребу; аутоматски усисивачи 

(самоходни) за индустријску употребу; аутоматски 

усисивачи (самоходни), наиме, роботи који користе 

системе рачунарства у облаку за индустријску 

употребу и који имају јонизирајућу функцију; 

електрични аутоматски усисивачи (самоходни), 

наиме, роботи за индустријску употребу; аутоматски 

усисивачи (самоходни), наиме, роботи за чишћење 

модула соларних ћелија; електричне машине за 

прање веша за индустријску употребу; машине за 

прање посуђа за индустријску употребу; соковници, 

електрични; електрични соковници за индустријску 

употребу; машине за стругање воћа; машине за 

мешање хране за индустријску употребу; машине за 

љуштење хране за индустријску употребу; машине за 

сечење, резање и ситњење хране за индустријску 

употребу; машине за припрему хране и прераду 

напитака; млинови за кафу којима се не управља 

ручно; машине за глодање (глодалице); машине за 

полирање воском, електричне, за индустријску 

употребу; роботи за носаче пртљага; елеватори 

(лифтови); опрема за уклањање статичког 

електрицитета; аутоматске машине за дистрибуцију. 

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

управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи; 

бријачи, електрични; електричне машинице за 

бријање; електрични уређаји за депилацију.  

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови; 

ДВД дискови; дигитални носачи података; 

механизми за апарате који се покрећу новцем; 

регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду 

података, рачунари; рачунарски софтвер; апарати за 

гашење пожара; соундбарови (звучни системи у 

облику полуге); опрема за кућни биоскоп; 

слушалице, интернет радио апарати, грамофони; 

ЛЦД телевизијски пријемници; смартфони (паметни 

телефони) у облику робота; смартфони (паметни 

телефони); мобилни телефони; телефони; делови и 

опрема за телефоне; таблет рачунари; преносиви 

дигитални помоћници у облику таблет рачунара; 

преносиви дигитални помоћници у облику ручних 

часовника; преносиви дигитални помоћници; 

интегрисане интерактивне табле; интерактивне 

табле, интегрисане интерактивне табле са екранима 

на додир; интерактивне табле са екранима на додир; 

апликацијски софтвер за смартфоне (паметне 

телефоне) и дигиталне помоћнике у облику таблет 

рачунара; апликацијски софтвер; 

телекомуникацијски апарати; апарати који се 

користе у електроници и њихови делови; батерије; 

електричне жице и каблови; машине и апарати за 

дистрибуцију и/или контролу електричне енергије; 
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самоходни роботи за надзор безбедности; самоходни 

роботи за надзор који се користе у сигурносне сврхе; 

роботи за надзор који се користе у безбедносне 

сврхе; машине и инструменти са аутоматском 

контролом на основу температуре и регистровања 

покрета, за потребе климатизације или замрзавања; 

регулатори јачине светлости за расветна тела; 

струјни контролери за расветна тела; машине и 

инструменти за мерење или тестирање температуре, 

влажности и атмосферског притиска; аутоматски и 

даљински управљачи за сврхе мерења, надгледања и 

контролисања за клима уређаје; камере за сврхе 

надгледања; камере за видео надзор; противпровални 

и противпожарни упозоравајући апарати; сензори 

покрета; апарати за праћење, електрични; камере за 

надгледање са сензорима покрета; носачи података 

за пренос и складиштење на уређајима са 

електронском меморијом, бежично или помоћу 

кабла; аудио-пријемници; апарати за пренос звука 

или слика; апарати за снимање звука или слика; 

апарати за упозоравање са могућношћу надгледања 

покрета беба помоћу камкордера или сензора; 

електронски преводиоци на основу звука; 

електронски преводиоци; унапред снимљени носачи 

података за системе за препознавање гласа; плејери 

за репродуковање звука; звучници; апарати за 

снимање компјутерских података; апарати за обраду 

података; рачунарски програми који се могу 

преузети путем интернета; рачунарски програми 

(софтвери који се могу преузимати); рачунари и 

рачунарски софтвер; фотонапонски модули ћелија; 

соларне батерије; фотонапонски апарати и 

инсталације; телевизијски пријемници са екраном 

који може да се употребљава као огледало; монитори 

са екраном који може да се употребљава као 

огледало; безбедносни противпровални аларми за 

врата; аларми за цурење гаса; аларми за дим; аларм 

за цурење воде; аларми против крађе; електронски 

механизми за закључавање сефова; струјни 

контролери на даљинско управљање; ватметри; 

трансформатори електричне енергије; апарати за 

мерење напона електричне струје; детектори 

микроба; сензори микроба; машине и инструменти за 

мерење и испитивање; бројачи корака; бројачи; 

сензори вибрација; видео записи попут унапред 

снимљених видео дискова и видео трака; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; датотеке 

слика које се могу преузимати; звучни записи или 

слике који се могу преузимати; рачунарски 

апликативни софтвер за преносиве дигиталне 

помоћнике; рачунарски софтвер за рачунарство у 

облаку; апликативни софтвер; апликацијски 

програми за смартфоне који користе бежичну 

локалну мрежу за управљање електричним уређајима 

у домаћинству; програми за игре за мобилне 

телефоне који се могу преузимати; програми за 

рачунарске игре који су преузети са интернета; 

програми за преносиве игре са екраном од течних 

кристала који су преузети са интернета; рачунарски 

софтвер који се може пеузети; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

публикације; сензори АГЕ (завршних продуката 

гликације); апарати за анализу протеина; уређаји за 

електрофорезу; уређаји за блот; апарат за 

флуоресценцију; уређаји за анализу земљишта; ваге 

за купатила.  

Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови, 

очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки материјали 

за зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за 

хендикепиране особе; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад; апарати, уређаји и 

производи за сексуалне активности; апарати за масажу 

за тело; апарати за масажу за лице.  

Кл. 11:  апарати за осветљавање, грејање, 

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе; 

јонизатори за употребу у домаћинству; електрични 

аутоматски апарати за јонизацију (самоходни) за 

употребу у домаћинству; електрични аутоматски 

апарати за јонизацију (самоходни) који користе 

системе рачунарства у облаку, за употребу у 

домаћинству; клима уређаји за употребу у 

домаћинству; прочишћивачи ваздуха за кућну 

употребу; исушивачи влаге за кућну употребу; 

овлаживачи за кућну употребу; електрични 

вентилатори; електрични вентилатори за 

вентилацију; кухињски аспиратори; електрични 

шпорети; машине за дување које садрже јонизујуће 

уређаје за потребе климатизације; електричне 

машине за дување за потребе климатизације; сушачи 

за футон (јапански душек) за кућну употребу; 

електричне машине за сушење веша за кућну 

употребу; електрични фрижидери за кућну употребу; 

парне пећнице са суперзагревањем за кућну 

употребу; парне пећнице са суперзагревањем са 

функцијом микроталасне пећнице, за кућну 

употребу; парни тостери-пећнице са 

суперзагревањем за кућну употребу; микроталасне 

пећи; електричне пећнице; електромагнетни 

индукцијски шпорети за кућну и индустријску 

употребу; електрични роштиљи; грејачи за кување 

који се загревају помоћу индукције; плоче за кување 

и уградне микорталасне рерне; електричне грејне 

фиоке; електрични апарати за кување пиринча за 

кућну употребу; електрични тостери за хлеб; 

електрични тостери-пећнице; електрични тигањи; 

електричне шерпе за кување; електрични лонци за 

кување; електрично кувало; шерпе, електричне; 

електрична посуда за загревање хране; електрични 

парни лонац; електричне машине за кафу; 
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електрични апарати за прављење топлих сендвича; 

електричне фритезе; електрични уређаји за припрему 

супе; електрични уређаји за припрему јогурта; 

апарати за прављење хлеба; електрични апарати за 

чај; електричне посуде за припрему топлих напитака; 

електрични уређаји за кување под притиском; јонски 

генератори за кациге, чистачи кацига; електрични 

апарати за лице за производњу паре са јонизирајућом 

функцијом; електрични апарати за лице са 

јонизирајућом функцијом; фенови за косу за кућну 

употребу; електротермички уређаји за потребе 

лепоте или за санитарне потребе, за кућну употребу; 

електротермички уређаји за кућну употребу; 

расветне инсталације са диодама које емитују светло 

(ЛЕД); електричне лампе и уређаји за расвету; 

улична расвета; улична расвета која се састоји од 

модула соларних ћелија; расхладне витрине; машине 

и апарати за замрзавање за индустријску употребу; 

витрине за хлађење и/или замрзавање; електрични 

чајници; електрични грејачи воде; електрични 

горионици за индустријску употребу; гасни 

горионици за индустријску употребу; електрични 

грејачи за кување за индустријску употребу; машине 

за сушење судова за индустријску употребу; апарати 

за дезинфекцију судова за индустријску употребу; 

апарати за сушење; апарати за грејање пода; апарати 

за климатизовање и грејање; електрични апарати за 

грејање; клима уређаји за индустријску употребу; 

јонизатори за индустријску употребу; апарати за 

филтрирање воде; апарати за пречишћавање воде; 

електрични аутомати за воду; електрични аутомати 

за врућу воду; грејачи воде за каду за купање; 

електрични апарати за туширање који се састоје од 

грејача за воду и главе туша; електрични апарати за 

туширање који се састоје од грејача за воду, главе 

туша и пумпе; тоалетне шоље са биде функцијом; 

електрични апарати за грејање и сушење за 

купатило; електрични апарати за сушење за 

купатило; апарати за грејање и сушење на гас за 

купатило; апарати за сушење на гас за купатило; 

електрични диспензери за пиће за кућну употребу; 

електрични диспензери газираних пића за 

индустријску употребу; електрични диспензери за 

пиће за индустријску употребу; тоалетне шоље са 

уређајем за испирање; тоалетне шоље; даске за 

употребу са тоалетним шољама у јапанском стилу; 

фенови за косу за индустријску употребу; уређај за 

прављење течног натријум хипохлорита; електрични 

јонизатори воде за кућне потребе; електрични 

јонизатори воде.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

необрађено или полуобрађено стакло, осим 

грађевинског стакла; стакларија, порцелан и 

грнчарија; електричне даске за пеглање.  

(111) 75373 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-303 (220) 28.02.2018. 

 (151) 14.08.2018. 

(732) McDonald's International Property Company, 

Ltd., 251 Little Falls Drive, 19808, Wilmington, 

Delaware, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

McOBROK 

(511) Кл. 29:  храна припремљена од месних, 

свињских, рибљих и живинских производа, 

конзервисано и кувано воц е и поврц е, јаја, сир, 

млеко, млечни производи, туршија, дезерти, јогурт и 

пића на бази јогурта.  

Кл. 30:  јестиви сендвичи, сендвичи са месом, 

сендвичи са свињетином, сендвичи са рибом, 

сендвичи са пилетином, бисквити, хлеб, колачи, 

кекс, чоколада, кафа, замена кафе, чај, сенф, зобена 

каша, пецива, сосови, шећер.  

Кл. 32:  безалкохолна пиц а, сирупи и други препарати за 

производњу пиц а, воћни сокови и сок од јабука, 

флаширана пијаћа вода, смути-ји (смоотхиес).  

Кл. 43:  услуге које пружају ресторани.  
 

(111) 75374 (181) 21.02.2028. 

(210) Ж- 2018-252 (220) 21.02.2018. 

 (151) 14.08.2018. 

(732) Ave Pharmaceutical doo, Устаничка 17, 

Београд, RS 

(540) 

AVEMICIN 

(511) К.л 5: фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати. 
 

(111) 75375 (181) 13.03.2028. 

(210) Ж- 2018-381 (220) 13.03.2018. 

 (151) 15.08.2018. 

(732) Александра Китановић and Дејан Минић, 

Тетовска 62, Београд, RS i Олге Петров 39г, Београд, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, Београд 

(540) 
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(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.12; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.14 

(591) зелена, плава, сива, црна.  

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

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер; компјутерски софтверски оперативни 

системи; електронске публикације (које су подобне 

за преузимање - downloadabIe);   

Кл. 10:  медицински апарати и уређаји.  

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе.   
 

(111) 75376 (181) 08.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1414 (220) 08.08.2017. 

 (151) 15.08.2018. 

(732) Љубомир Шћепановић, Баја Пивљанина 41, 

Београд, RS 

(740) Синиша Чолевић, Сремска 4/2, Нови Сад 

(540) 

Lusso 

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

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе; 

абажури; абажури за лампе; акумулатори на пару; 

акумулатори топлоте; апарат за пречишћавање гаса; 

апарат за пречишћавање уља; апарати за вртложење 

воде; апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; апарати за грејање на чврста, течна или 

гасна горива; апарати за дезинфекцију ; апарати за 

дезинфекцију за употребу у медицини; апарати за 

дезодорисање ваздуха; апарати за дезодорисање, који 

нису за личну употребу; апарати за дестилацију; 

апарати за дехидратацију прехрамбеног отпада; 

апарати за каде за хидромасажу; апарати за 

осветљавање за возила; апарати за парење лица 

[сауне]; апарати за печење; апарати за потапање 

водом; апарати за пуњење котлова за грејање 

;апарати за пуњење пећи; апарати за снабдевање 

водом; апарати за стерилизацију књига; апарати за 

сушење сточне хране; апарати за тамњење коже 

[соларијуми]; апарати за филтрацију акваријума; 

апарати за филтрирање воде; апарати за хлађење 

ваздуха; апарати за хлађење пића; апарати за 

хлорисање базена за пливање; апарати и инсталације 

за кување; апарати и инсталације за омекшавање 

воде; апарати и инсталације за осветљавање; апарати 

и инсталације за сушење; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; апарати и машине за 

пречишћавање воде; апарати и машине за хлађење; 

апарати на врућ ваздух; апарати у перионицама за 

ручно сушење; аспиратори за неутралисање мириса и 

паре у кухињама; аутоматске инсталације за одвод 

пепела; ацетиленске светиљке; ацетиленски 

генератори; ацетиленски горионици; бакље; 

бензински горионици; бидеи; бојлери за перионице; 

боце за топлу воду; ваздушни вентил и за 

инсталације грејане паром; вентилатори за димњаке; 

вентилатори [за климатизацију]; вентилациони 

поклопци ; вентили за контролу нивоа у танковима; 

вински подруми [фрижидери], електрични; висеће 

лампе; вишенаменски електрични лонци; водоводне 

инсталације; водоводне инсталације за купатила; 

водокотлићи; гасне лампе; гасни бојлери; гасни 

горионици; гасни кондензатори [који нису делови 

машина]; гермицидне лампе за пречишћавање 

ваздуха; горионици; горионици за лампе; горионици 

за уље; горионици за уништавање бактерија; 

горионици на алкохол; горионици са жарним 

нитима; грејачи акваријума; грејачи ваздуха; грејачи 

воде; грејачи воде [апарати]; грејачи, електрични, за 

флашице за храњење; грејачи за возила; грејачи за 

купатила; грејачи за ноге, електрични; грејачи за 

одлеђивање прозора на возилима; грејачи за пегле; 

грејачи који се потапају; грејачи кревета; грејачи 

стопала, електрични или неелектрични; грејна тела; 

грејне витрине; грејне нити, електричне грејне плоче; 

грла електричних сијалица; даске за тоалетне шоље; 

делови за пећи од несагориве иловаче; дестилатори; 

димноводни канали за димњаке; димњаци за котлове 

за грејање; димњаци за одвод пламена у нафтној 

индустрији; дозатори за дезинфекцију за тоалете; 

експанзиони судови за инсталације централног 

грејања; електричне лампе; електрични лонци за 

кување под притиском; електрични парни лонац; 

електрични термофори [подлоге] који нису за 

медицинску употребу; електрични уређаји за 

прављење јогурта; електрични фенови, за личну 

употребу; електрично грејане ;простирке; 

еркондишни за возила; замрзивачи; заптивачи за 

славине за воду; зубарске пећи; измењивачи топлоте, 

осим оних који су делови машина; инсталације за 

вентилацију [климатизацију] возила; инсталације за 

водоснабдевање, аутоматске инсталације за грејање; 

инсталације за грејање [воде]; инсталације за 

дистрибуцију воде; инсталације за климатизацију; 

инсталације за обраду нуклеарног горива нуклеарног 

омекшаног материјала; инсталације за осветљавање 

за ваздушна возила; инсталације за полимеризацију; 

инсталације за пречишћавање воде; инсталације за 

пречишћавање отпада; инсталације за производњу 

паре; инсталације за сауне; инсталације за 

снабдевање водом; инсталације за таложење у 

дуванској индустрији; инсталације за филтрирање 

ваздуха; инсталације за хлађење воде; инсталације за 

хлађење млека; инсталације и апарати за вентилацију 

[климатизацију]; инсталације и машине за хлађење ; 

иригацијски уређаји за натапање кап по кап;  

испаривачи ; исушивачи ваздуха; јонизујући апарати 
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за обраду ваздуха или воде; кабине за тушеве; кабине 

турских купатила, преносиве каде за бање ; каде за 

купање; каде за седење за купатила; калемови, 

намотаји [делови инсталација за дестилацију, 

грејање или хлађење]; камен лаве за роштиље; камин 

[у домаћинству]; кинески фењери, лампе; клима 

уређаји; ковачка огњишта, преносива колоне за 

дестилацију; коморе за стерилизацију; контејнери за 

хлађење, хладњаче; котлови за грејање; котлови, који 

нису делови машина; кугле лампи; кухињске справе, 

електричне кухињски шпорети [пећи]; 

лабораторијске лампе; лабораторијски горионици; 

лавабои [делови санитарних инсталација]; лампе; 

лампе за увијање косе; лампе рефлектори; лампе са 

светлосним луком; лампе са ултра-љубичастим 

зрацима, који нису за медицинску употребу; 

лампиони за декорације прослава; 

лампице,електричне, за јелке; ЛЕД диоде, уређаји за 

осветљење; магнезијумске нити за осветљавање; 

машине за кафу, електричне; машине за 

наводњавање у пољопривреди; машине за печење 

хлеба, машине и апарати за лед; микроталасне пећи 

за индустријску намену; микроталасне пећи [уређаји 

за кување]; нити за електричне сијалице; носачи 

абажура; носачи за гасне горионике; нуклеарни 

реактори; овлаживачи за радијаторе централног 

грејања; огњишта; одлеђивачи за возила; опрема за 

купатила; опрема за купатила са топлим ваздухом; 

опрема и инсталације за хлађење; опрема против 

заслепљивања за аутомобиле; опрема против 

заслепљивања за возила [опрема за светла]; 

осветљење за роњење; парне машине за пеглање 

тканина; парни котлови, који нису делови машина; 

пастеризатори; пекарске пећи; пекачи ; пекачи за 

воће; перлатор, аератор за славине пећи[апарати за 

грејање]; пећи за сушење; пећи на топао ваздух; 

пећи, осим за лабораторијску употребу ;писоари 

[санитарни]; пиштољи за врели ваздух; плафонска 

светла; плочасти грејачи, плотне; поклопци за 

вентилацију за лабораторије; поклопци за 

радијаторе; постоља за керамичке пећи; постројења 

за десалинизацију; посуде за загревање, посуде за 

пепео у пећима; пресе за тортиље, електричне 

пречистачи [делови гасних инсталација]; 

пречишћавајући стубови за дестилацију; пржионице 

за слад; пригушивачи [за пару]; пржионици дувана; 

просторије за хлађење; пумпе за грејање; радијатори, 

[грејни]; радијатори, електрични; радијатори за 

централно грејање; ражњеви; ражњеви за печењаре; 

рамови од метала за пећи; расипачи, дифузори 

светла; расхладне витрине; расхладне инсталације за 

течности; расхладне кутије; расхладне кутије, 

електричне; расхладни уређаји и инсталације; 

регенератори топлоте; регулациони и сигурносни 

уређаји за апарате на воду; регулациони и 

сигурносни уређаји за гасне апарате; регулациони и 

сигурносни уређаји за гасне цеви; регулациони 

уређаји за водене или гасне апарате и цеви; 

рефлектори; рефлектори за возила; решетке за пећи; 

рингле; рингле за кување; роштиљи; рударске лапме; 

санитарни апарати и инсталације; светла за 

акваријуме; светла за аутомобиле; светла за бицикле; 

светла за возила, светла за мотоцикле; светлеће цеви 

за осветљавање; светлећи бројеви за куће; 

сигурносне лампе, сигурносни уређаји за водене или 

гасне апарате и цеви; сијалице; сијалице, електричне; 

сијалице за мигавце за аутомобиле; сијалице за 

мигавце за возила; славине; славине [вентили] за 

цеви; славине са мешачем за водоводне цеви; 

соларне пећи; соларни топлотни колектори [за 

грејање]; справа за печење вафла, електрична; справе 

за пржење кафе; стаклена цев за лампу; стакло за 

лампу; стандардне лампе; стерилизатори; 

стерилизатори ваздуха; стерилизатори за воду; 

судопере сушачи веша, електрични танкови за воду 

под притиском; термостатски вентили [делови 

инсталација за грејање]; тоалети ; тоалети, покретни; 

тоалетне шоље; тостери за хлеб; тушеви; ћебад, 

електрична, која нису за медицинску употребу; 

угљен за електролучне лампе; украсне фонтане; 

украсни додаци за пећи; уљне лампе; упаљачи; 

упаљачи за плин; уређај за дезинфекцију димљењем 

и кађењем који нису за медицинску употребу; 

уређаји за загревање лепка; уређаји за исушивање; 

уређаји за кување под притиском, електрични 

уређаји за прављење хлеба; уређаји за спаљивање 

отпада; уређаји за сушење; фарови за аутомобиле; 

фарови за возила; фен за косу; фенови [делови 

инсталација за климатизацију]; фењери за 

осветљавање; филтери за кафу, електрични; филтери за 

климатизацију; филтери за пијаћу воду; фонтане; 

фрижидери; фрикциони упаљачи за плин; фритезе, 

електричне; хидранти; хидрооксигенски горионици; 

хладњаци за пећи; хроматографски апарати [за 

индустријску употребу]; цеви [делови санитарних 

инсталација]; цеви за котлове за инсталације за грејање; 

цеви са електричним пражњењем, за осветљавање 

чајници, електрични; чарапе, електрично грејане; 

чололадне фонтане, електричне; џепни грејачи ; шипка 

за окретање ражња; шпорети; веш. 

Кл. 19:  грађевински материјали [неметални]; 

неметалне круте цеви за градњу; асфалт, катран и 

битумен; неметалне преносиве конструкције; 

споменици, неметални; азбестни малтер; азбестни 

цемент акваријуми [конструкције]; алабастер; 

алабастер стакло; асфалт; асфалтни плочници; 

базени за пливање [конструкције], неметалне 

балустраде, неметалне бетон; бетонски грађевински 

елементи; бисте од камена, бетона или мермера;  

битумен; битуменске облоге, премази за кровове 

битуменски производи за грађевине блиндирана 

врата, неметална ; блокови за поплочавање, 
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неметални; ватростални грађевински материјали, 

неметални; везивни агенси за производњу брикета; 

везивни материјал за поправку путева; вентил и за 

цевоводе, не од метала или пластике; вештачки 

камен; винил за облагање фасада врата, неметална; 

газишта за степенице, неметална; геотекстили; гипс; 

глина; горски кристал; грађевине, неметалне; 

грађевински камен; грађевински камен, ломљени; 

грађевински картон; грађевински материјали 

неметални; грађевински панели, неметални; 

грађевински папир; грађевинско стакло; гранит;  

грануле стакла за обележавање путева; греде изнад 

врата, које нису од метала; гредице [столарија]; 

грнчарска глина; гробнице, неметалне;   

гробови, неметални; грог [ватростални материјал]; 

гумена лежишта за сеизмичку изолација 

грађевинских објеката; даске за скакање у воду, 

неметалне; димњаци, неметални; дрвене даске за 

грађевинарство; дрвене летвице за облагање дрвене 

подлоге за поплочавање; дрвени панели;  

дрвна грађа; дрво за бурад; дрво за израду кућних 

потрепштина; дрво,полупрерађено; емајлирано 

стакло, за грађевинарство; жалузине, неметалне; 

железничке везе, споне, неметалне; заклони на 

димњацима, неметални затварачи, који нису од 

метала; земља за цигле; зидани резервоари; зидне 

плочице, неметалне; знаци, неметални, који нису 

светлећи и механички ;изолационо стакло за 

грађевинарство; иситњена пулпа шећерне трске 

[грађевински материјал]; јарболи за заставе, 

неметални; јарболи [стубови], неметални; кабине за 

бојење; распршивањем, неметалне кабине, 

неметалне; кадице за птице; (конструкције], 

неметалне; калупи за грађевинарство, неметални; 

калупи за украсне рељефне венце, неметални камен; 

канализационе цеви, неметалне; капије, неметалне; 

картон превучен битуменом за грађевинарство; 

катран; катранисане траке за грађевинарство; катран 

каменог угља; кварц; кесони за грађевинске радове 

под водом клизалишта [конструкције], неметална; 

клинкер шљунак; кокошињци, неметални;  

колибе, бараке ; комарник, заштитник од инсеката, 

неметални; креч; кречни камен; кречњачки лапорац; 

кровишта, неметална, са уграђеним соларним 

ћелијама; кровна шиндра; кровнеплочице неметалне; 

кровни олуци, неметални; кровни опшиви за 

избацивање воде, неметални; кровни покривачи, 

неметални; кровни шкриљац кровови, неметални; 

круте цеви, неметалне, за грађевинарство ксилолит; 

ламперија, неметална; летвице за малтерисање, 

неметалне; ливачки калупи, неметални; лонци на 

димњацима, који нису од метала; лончарска глина 

[сирова]; магнезијумов цемент; малтер; малтер за 

грађевине; материјали за облагање путева; 

материјали за ојачавање, неметални, за грађевине; 

атеријали за прављење и заштиту путева; 

меморијалне плоче, неметалне; мермер мозаик за 

грађевинарство; монтажне куће [опрема], неметалне; 

надгробне плоче, неметалне надгробни споменици; 

надгробни стећци, неметални; неметална обртна 

врата, рампе, неметалне греде; неметалне зидне 

оплате, за грађевинарство; неметалне цеви за 

вентилационе и климатизационе инсталације 

неметални; рекламни стубови; неметални састави 

[делови степеништа]; немталне облоге за зидове, за 

грађевинарство; носачи, неметални, за 

грађевинарство; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде за 

гробове и споменике, неметалне ограде, неметалне; 

ограде од коља, неметалне; ограде против судара, 

сигуроносне, неметалне, за путеве одводне цеви, 

неметалне ; оквири грађевинских конструкција, 

неметални; оквири камина [полице над камином], 

неметални; оклопна заштита, неметална; оливин за 

грађевине; опека; оплате, неметалне, за бетон; 

оплате, неметалне, за грађевинарство; опшив за 

грађевине, неметални; панели за врата, неметални; 

паркети; паркетне подне даске; песак за акваријуме; 

песак, осим ливачког песка; пешчар за 

грађевинарство; пластични ивичњаци за травњаке 

платформе, плутајуће површине, неметалне 

плафони,неметални; плоче за поплочавање, 

неметалне; плоче, неметалне, за грађевинарство 

плочице за подове, неметалне плочице, неметалне, за 

грађевине; плутајући докови за усидрење чамаца, 

неметални; подне дрвене плоче; подне плочице, 

неметалне; подови, неметални 

подупирачи,неметални; поклопци шахтова, 

неметални попречне греде, које нису од метала; 

порфир [камен]; постоља, подијуми прерађени, који 

нису од метала; поштански сандучићи, зидани; 

прагови, симсови, неметални; прах од шкриљца; 

преграде, неметалне преградне цеви, неметалне; 

предмети исклесани од камена; преклопна врата, која 

нису од метала; премази [грађевински материјали]; 

преносиве грађевине [конструкције], неметалне; 

преносиве стаклене баште, који нису од метала; 

прерађено дрво; пресована плута за грађевинарство; 

пречке за птице прибоји, неметални; пристанишни 

стубови, неметални; продужни делови за оџаке, 

неметални; прозори, неметални; прозорски рамови, 

неметални; прозорско стакло за грађевинарство; 

профилисано дрво; птичји кавези [конструкције], 

неметални; ракетне лансирне платформе, неметалне; 

рамови за врата, неметални; рамови за прозоре, 

неметални; рамови за стаклене баште, неметални; 

рачвасте цеви, неметалне; решетке, неметалне; 

сајамске кућице; саобраћајни знаци, несветлећи, 

немеханички, неметални; светлеће коцке за 

поплочавање; свињци, неметални; сенице 

[конструкције], неметалне; сигнал не табле, 

неметалне, које нису светлеће ни механичке; 
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сигурносно стакло; силицијум [кварц]; силоси, 

неметални; сирова креда; сифони [вентили], 

неметални и не од пластике; скеле, неметалне; слеме 

крова, спој кровних равни; смола; спољне ролетне, 

не од метала и текстила; споменици, гробнице, 

неметалне; споменици, неметални; сребрни песак; 

стакло за прозоре, које није прозорско стакло за 

возила; стакло [прозорско] за грађевинарство; сталци 

за паркирање бицикала, неметални; статуе од камена, 

бетона или мермера; степеништа, неметална; стрехе 

[конструкције], неметалне; стругана дрвна грађа; 

стубови за електричне водове, неметални; стубови, 

неметални; стубови, неметални, за грађевинарство; 

табле; дрвене пулпе за грађевинарство; телеграфски 

стубови, неметални; телефонске кабине, неметалне; 

теракота; трска за грађевинарство; туф [врста стене]; 

туцаник, макадам; угаони профили, неметални; 

украсни рељефни венци за грађевине, неметални 

;улични одводи, неметални; уметничка дела од 

камена, бетона или мермера; упозоравајуће ознаке, 

неметалне, несветлеће фигурине [статуете] од 

камена, бетона или мермера; филц за 

грађевинарство; фолије и траке од синтетичких 

материјала за обележавање путева; фурнирано дрво; 

фурнири, дрвени; цеви димњака, неметалне цеви за 

воду, неметалне цеви од пешчаника; цемент; цемент 

за високе пећи; цемент за пећи; цементне плоче; 

цементни премази за заштиту од ватре; цементни 

стубови, греде; цигле; црепови, неметални шкриљац 

шкриљевци; шљака шљака [грађевински материјал]; 

шљунак; шљунак за акваријуме; шперплоча; штале, 

неметалне. 

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена; 

ћилибар; алке за завесе алке, неметалне, за кључеве 

амбалажа [гајбе] од дрвета за флаше;  америчка 

палма бамбус; бисте од дрвета, воска, гипса или 

пластике; бове за усидрење, пловци, неметални; 

болнички кревети; браве, које нису од метала, за 

возила браве, неелектричне, које нису од метала; 

бурад, која нису од метала; бурад, неметална; бурад 

од дрвета за претакање вина; велике плетене корпе за 

бебе; вентилатори за личну употребу, неелектрични 

вентили за водене цеви од пластике; вентили, 

неметални, који нису делови машина; вешалица за 

одећу; високе столице за бебе; витрине [намештај]; 

водени хидростатички кревети који нису за 

медицинску употребу; врата за намештај; гардеробни 

ормани; граничници за врата, неметални и не од гуме 

граничници за прозоре, не од метала или гуме; греде 

за гребање за мачке; дактилографски столови; даске 

за сечење [табле]; декоративни јастучићи; декорације 

од пластике за храну; делови за мртвачке сандуке, 

неметални делови од дрвета за кошнице; дивани и 

софе; дозатори за врећице за псећи измет, 

фиксирани, неметални; дрвене траке; држачи завеса, 

који нису од текстила; држачи за пешкире, 

неметални, причвршћени држачи ташни, неметални; 

дугмад, неметална; душек од сламе; душеци; душеци 

на надувавање, који нису за медицинску употребу; 

етикете од пластике; животињска копита; 

жживотињске канџе; животињски рогови; жута 

амбра, ћилибар завеса од перли, украсна завесе од 

бамбуса; завесе од дрва плетене [покућство]; 

завртњи, неметални; закивци, које нису од метала 

запушачи, неметални; запушачи од плуте; затварачи 

врата, неметални; затварачи за прозоре, неметални; 

затварачи, који нису од метала, за контејнере, 

посуде; затварачи крила, неметални, за прозоре; 

затварачи са навојем, неметални, за флаше; заштитна 

ограда за кревете са оградом, осим постељине; 

заштитне преграде за камине [намештај]; звекири за 

врата, неметални; звона за врата неметална, не-

електрична звонца покретана ветром; [украсна] 

идентификационе наруквице неметалне; имитација 

корњачине коре; јасле за сточну храну ; јастук; 

јастуци; јастуци за кућне љубимце; јастуци на 

надувавање који нису за медицинску употребу; 

јастуци на надувавање, који нису за медицинску 

употребу; јеленски рогови; калемови за намотавање 

немеханички, за еластична црева, који нису од 

метала; калемови немеханички, за еластична црева, 

који нису од метала; калемови од дрвета за пређу, 

свилу, гајтане; канабе; канистери, неметални; 

канцеларијски намештај; канцеларијски столови; 

канцеларијски столови за стајање кваке, које нису од 

метала; кинетичке скулптуре (декорација]; китова 

кост, необрађена или полуобрађена; кућице за птице; 

клизачи за гарнишне ; клинови за ципеле, неметални; 

клинови, неметални клупе+N6409 [намештај]; књиге-

полице за књиге колевке; колица за сервирање чаја 

комоде; конзолни столови; конструкције кревета;  

контејнери за течно гориво, неметални; контејнери, 

посуде који нису од метала [за складиштење, 

транспорт] корал; корита која нису од метала за 

мешање малтера корњачина кора; корпе за ношење 

ствари; корпе за рибу корпе, неметалне корпе, 

пекарске, за хлеб кошнице; кревети; креветци за 

бебе; креденци за посуђе; кројачке лутке; куке за 

одећу које нису од метала; куке које нису од метала 

за вешање одеће; кукице за завесе; кутије за алате, 

неметалне, празне кутије за излагање накита; кутије 

од дрвета или пластике кућице за кућне љубимце; 

кућице за псе; кућни бројеви који нису од метала, 

несветлећи; лавабои са ормарићем, комодом 

[намештај]; лајсне за рамове за слике; легла и 

кућице; легла и кућице за кућне љубимце; лежајеви 

за кућне љубимце; летве за одређивање ширине при 

утовару за железничке вагоне, које нису од метала; 

летвице за рамове за слике; матице, навртци који 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/8 

Intellectual Property Gazette  2018/8 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

127 

нису од метала мердевине, од дрвета или пластике; 

морска пена, сепиолит; мотке, стубови, неметални; 

мртвачки сандуци; навлаке за одећу [гардеробне]; 

навлаке за одећу [за чување] намештај; намештај за 

вагон ресторане; намештај на надувавање; намештај 

од метала; наслони за главу [намештај]; наслони за 

раме; наслоњаче, лежаљке; натписи од дрвета или 

пластике; ногаре за сечење дрва; ноге за намештај; 

ногице за намештај; носачи, неметатални, за 

намештај; обручи за бурад, неметални; обручи, 

неметални, за причвршћивање цеви огласне табле; 

огледала; оградице за бебе; оквири кревета [дрвени] ; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; ормани за документа; ормани за 

картотеке [намештај] ормани, креденци; ормарићи за 

лекове; ормарићи са бравицама; палете за претовар 

робе, које нису од метала; палете за транспорт, 

неметалне; палете за утовар, које нису од метала; 

папирне ролетне, застори; параван, преграда 

[намештај]; писаћи столови; плакати од дрвета или 

пластике; пластичне кант траке за намештај; 

пластичне копче за затварање торби; пластичне 

пропусне картице, некодиране и немагнетске; 

пластични кључеви; плетарски радови, од прућа; 

плетена слама, изузев асуре; плетенице од сламе; 

плочасте унутрашње ролетне; плоче од обрађеног 

ћилибара; плочице за име, које нису од метала; 

плочице од огледала; плочице са бројевима, које 

нису од метала; плута за флаше; плутајући 

контејнери, који нису од метала; погребне урне; 

подлоге за саће у пчелињацима; подлоге за спавање; 

подметачи за пресвлачење беба; подметачи за 

судопере; замењиви поклопци за флаше; неметални 

поклопци; неметалне покретне преграде [намештај]; 

покретне степенице за укрцавање, неметални за 

путнике; покретни столови за компјутере [намештај]; 

полице; полице за библиотеке; полице за картотеке; 

полице за књиге; полице за намештај; полице за 

складиштење полице [намештај]; послужавници; 

неметални постоља за кишобране; постоља за 

костиме; постоља за рачунске машине; постоља за 

саксије; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

постоља за шешире; посуде пластичне за амбалажу; 

прекривачи; јоргани; јастуци за кревете осим 

постељине; препариране птице; пречке од дрвета; 

пултови [столови]; пуњене животиње; радне клупе за 

стеге [намештај]; радни сто, клупа; рамови за вез; 

рамови за слике ратан, трска; резе за врата, 

неметалне; резервоари, неметални; резервоари, 

неметални, незидани рекламни предмети на 

надувавање; ременице од пластике за завесе; рог, 

необрађени или полуобрађени; рукохвати за каду, 

неметални; ручке врата-неметалне; ручна колица 

[намештај]; ручна огледала [тоалетна огледала]; 

сагови за ограђени простор за малу децу; сандуци, 

гајбе; сандуци за алат, неметални, празни сандуци за 

играчке; сандуци за месо сандуци, неметални; 

сандучићи за писма, не од метала или зидани; саће; 

седеф [необрађен или полуобрађен]; седишта од 

метала; сифони [вентил и] од пластике славине, 

неметалне, за бурад; сламни поруби, ивице; 

слоновача, непрерађена или полупрерађена; софе; 

споне за цеви или каблове, неметалне; споне и затеге 

за каблове, који нису од метала; сребрно стакло 

[огледала]; сталак за убрусе [намештај]; сталци за 

боце; сталци за бурад, који нису од метала; сталци за 

новине; сталци за одела; сталци за пушке; сталци за 

читање, пултови сталци [намештај]; сталци, постоља, 

штандови; статуе од дрвета, воска, гипса или 

пластике; степеник-столице, неметалне; степенице 

[мердевине], неметалне; столарска роба столице; 

столице за лежање [лигештули];  столови; столови за 

пресвлачење беба причвршћени за зид; столови за 

тестерисање [намештај]; столови за цртање; столови 

од метала; табле за држање кључева; табле за поруке; 

табле за столове; табуреи; текстилне ролетне за 

прозоре, унутрашње; типлови за ципеле, неметални; 

тоалетни сточићи; точкићи за кревете, који нису од 

метала; точкићи за намештај, неметални; трска 

[материјал за плетење]; улошци за четке; уметничка 

дела од дрвета, воска, гипса или пластике; 

унутрашње прозорске ролетне [намештај]; фигурине, 

статуете од дрвета, воска, гипса или пластике; 

фотеље; фризерске столице хоклице; чепови за боце, 

неметални ;чепови за зидове, неметални; чивилуци; 

шарке, које нису од метала; шаторски кочићи, који 

нису од метала; шеталице за бебе; шине за завесе 

[гарнишне]; шипке за завесе [гарнишне]; шипке за 

степеништа; шипке од обрађеног ћилибара; школски 

намештај; шкољке; шкољке острига; шнале и траке 

за држање завеса; шрафови, неметални ; штандови; 

штандови за новине штапови, кочићи за подупирање 

биљака или дрвећа, неметални.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

чешљеви и сунђери; четке [изузев кичица]; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

необрађено или полуобрађено стакло, осим 

грађевинског стакла; стакла рија, порцелан и 

грнчарија; абразивни сунђери за кожу; абразивни 

сунђери за кухињску употребу; авани за кухињску 

употребу; аератори за вина; аеросолни распршивачи 

који нису за медицинску употребу; апарати за 

скупљање прашине, неелектрични; апарати за 

уклањање мириса за личну употребу; апарати на 

воду за чишћење зуба и десни; бисте од порцелана, 

керамике, теракоте или стакла; бојена стакларија; 

бокали; боце за пиће за спортове боце и чутуре; 

вадичепи, електрични и неелектрични; вазе; вакум 

гума за отпушавање одвода; вешалице за одећу; 

вишенаменски електрични лонци; војничке посуде 

[мањерке]; вртне прскалице; врчеви и кригле; главе 
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за електричне четкице за зубе; грејачи за флашице за 

храњење, неелектрични, грнчарија; даске за пеглање; 

даске за прање; даске за сечење хлеба; декоративни 

бокали; длака за четке; дрвени калупи за ципеле 

[растезачи]; дрвени калупи за чизме [растезачи]; 

држачи за јеловнике; држачи за сапуне; држачи за 

свеће; држачи за тоалет папир; држачи за чачкалице; 

држачи сунђера; држачи тоалетног папира; експрес 

лонци, неелектрични; дршке за метле; електричне 

четке, изузев делова машина; електрични уређаји за 

привлачење и уништавање инсеката; електрични 

чешљеви; емајлирано стакло, не за грађевинарство; 

животињска длака [четкарска роба]; жице за мућење, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; замке за 

инсекте; замке за мишеве [мишоловке]; замке за 

муве; замке за пацове; затварачи поклопаца за лонце; 

земљано посуђе; излетничке корпе заједно са 

посуђем; изувачи за чизме; инструменти за чишћење, 

ручни; јасле за животиње; јеленска кожа за чишћење; 

кавези за кућне љубимце; кавези за птице; кадионице 

кадице за бебе, преносиве кадице за купање птица; 

казани, котлови  калупи за коцке леда; калупи, модле 

[кухињски прибор]; канделабри [свећњаци]; канта за 

искоришћен папир; канте за заливање; канте за 

смеће; касице "прасице"; кафански послужавници; 

кашике за мешање [кухињски прибор]; кашике за 

обување ципела; кашике за преливање [кухињски 

прибор]; кашике за сладолед; керамика за употребу у 

домаћинству; кожа за полирање; козметичке 

шпатуле; козметички прибор; комплети посуда за 

кување; конац за чишћење зуба; коњска длака за 

четке; корита за пиће; корита за прање веша; корита 

за храњење; корпе за домаћинство; корпе за хлеб за 

кућну употребу; кофе; кофе за лед; кофе за цеђење 

мопа; кофе од тканих влакана; коцкице леда за 

вишекратну употребу; кригле за пиво; кристал 

[стакларија]; крпе за брисање прашине са намештаја; 

крпе за полирање; крпе за прање подова; крпе за 

прашину; крцкалице за орахе; куварске модле; 

куварски шприцеви за преливање; кукице за 

закопчавање; кутије за држање папирних убруса; 

кутије за сапун; кутије за слаткише; кутије за 

употребу у домаћинству или кухињи; кутије за хлеб; 

кутије за храну; кутије за чај; кутије за чешљеве; 

кутије од стакла; кутије простирке за кућне 

љубимце; кутлаче за вино; кућне потрепштине; 

кућни акваријум; кућни тераријуми [виваријуми]; 

кухињске даске за сецкање; кухињске посуде, 

кухињски млинови, неелектрични; кухињски 

прибори; кухињски ражњићи од метала; кухињско 

посуђе; кучина, кудеља за чишћење лавори [посуде]; 

левци; лонци; лончићи за кување филтер кафе, не-

електрични; лопатице за употребу у домаћинству; 

мајолика материјали за полирање, изузев препарата, 

папира и камена за полирање материјали за 

прављење четки;машине за резанце, ручне; метална 

средства за рибање, чишћење за тигање; метле; 

механичке метле; мешалице, не-електричне, за кућну 

употребу; млазнице за канте за заливање; млазнице 

за црева за заливање; млатилица за муве; млечно 

стакло; млин за бибер, ручни; млинови за кафу 

ручни; млинови за употребу у домаћинству, ручни; 

модле за колаче; мозаици од стакла, који нису за 

грађевине; мопови; мутилице, не-електричне; 

навлаке за даске за пеглање; натписи [ознаке] од 

порцелана или стакла; неелектричне машине и 

апарати за полирање, за кућну употребу; 

неелектричне справе за полирање ципела воском; не-

електрични авани; неелектрични апарати за 

полирање воском; не-електрични парни лонци; нити 

од фибергласа, које нису за употребу у текстилу; 

ножев за колаче [бисквите]; ножеви за теста; носачи 

за цвеће и биљке [цветни аранжмани]; ноћне посуде; 

ознаке за декантере [посуде за вино]; оклагије 

[кућне]; омоти, навлаке за саксије, који нису од 

папира; опал стакло; отварачи за флаше, електрични 

и неелектрични; отпаци вуне за чишћење; оцеђивачи 

мопа; памучни отпад за чишћење; папирни тањири; 

пекачи вафли, неелектрични; пенасти раздвајачи 

прстију [сепаратори] за педикир; перјане пајалице; 

пипете [тестери вина]; плетени балони за пића; 

плочасто стакло [сировина]; плочице за спречавање 

кипења млека; пљоске; подметач за шерпе; 

подметачи за печење; подметачи, који нису од 

папира и текстила; одметачи, не од папира и 

текстила подметачи [стони прибор] поклопци за 

акваријуме; поклопци за кутије за путер; поклопци за 

лонце; поклопци за посуде са сиром; поклопци за 

храну; полози [вештачки] ;порцеланска роба; 

посластичарске шприц кесе за украшавање; 

послужавници за домаћинство; послужавници од 

папира, за домаћинство; постоља за четкице за 

бријање; постоље за роштиљ; посуде за бибер; 

посуде за воће; посуде за колаче; посуде за кување 

[без електричног загревања] ;посуде за кување кафе 

[џезве], не-електричне; посуде за лепак; посуде за 

мешање коктела; посуде за пиће; посуде за поврће; 

посуде за путер; посуде за сапун; посуде за 

скупљање масти од печења; посуде за чување хране, 

топлотно изоловане; посуде од метала за прављење 

леда и ледених пића; посуде [чиније]; посуђе; 

прахери [ручне справе] прекривачи, навлаке за 

чајнике; преносне расхладне кутије, неелектричне; 

преса за бели лук [кухињски прибор]; пресе за воће, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; пресе за 

кравате; пресе за панталоне; пресе за тортиље, 

неелектричне [кухињксе справе]; прибор за скидање 

шминке; прибор за скупљање мрвица; прибори за 

кување, не-електрични; прозорске кутије за цвеће; 

прскалице за заливање цвећа и биљака; прстенови за 

живину; прстенови за птице; прстенови за салвете; 

прстенови за свеће; пудријере пуфна за пудрирање; 
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расладне торбе и кесе; распршивачи мириса; 

растезачи рукавица; растопљен силицијум 

[полупроизвод], изузев за грађевинарство;  расхладне 

боце; расхладне патроне за хлађење јела и пића; 

ренда за кућну употребу; решетке за пепео [за 

употребу у домаћинству]; рогови за пиће; ротирајућа 

тацна; послужавник роштиљ [кухињски прибор] 

;рукавице за баштованство; рукавице за полирање; 

рукавице за прање кола; рукавице за рерну; рукавице 

за употребу у домаћинству ;саксије; свињска длака 

[чекиње] за четке; севиси за кафу [стоно посуђе]; 

сепаратор за јаја, неелектрични, за употребу у 

домаћинству; сервери, лопатице, за питу; сервирне 

кутлаче; сервиси за ликер; сервиси за чај [стоно 

посуђе]; сервиси [посуђе]; сетови за зачине; сетови 

флашица за уље и сирће; сипачи пића [пурери]; сита 

[кућне посуде]; сифонске боце за сода воду; сламке 

за пиће; сланици; собни тераријуми [за узгајање 

биљака]; справе за гашење свећа; справе за 

распршивање ; стакла за прозоре возила 

[полупрерађени производ]; стаклена вуна осим оне за 

изолацију; стаклена силиконска влакна, која нису за 

текстилну употребу; стаклене боце [посуде]; 

стаклене бочице [посуде]; стаклене посуде; стаклене 

тегле; стаклене чиније; стаклени затварачи; стаклени 

прах за украшавање; стакло, необрађено или 

полуобрађено [осим грађевинског стакла]; стакло са 

уграђеним електричним проводницима; сталци за 

пегле; сталци за сушење веша; статуе од порцелана, 

керамике, печене глине или стакла; статуете од 

порцелана, керамике, печене глине или стакла; стоне 

украсне вазне; стони држачи ножева; стони држачи 

салвета; стони подметачи за јело, који нису од 

папира или текстила; стоно посуђе [изузев кашика, 

виљушки, ножева]; сунђери за прање; сунђери за 

употребу у домаћинству; сунђери за шминкање; 

тањири; тањири за једнократну употребу; тацне; 

термоси; тигањи; тоалетни несесери; тоалетни 

прибор; тоалетни сунђери; топлотно-изолационе 

посуде; топлотно изоловане посуде за пића; тучак за 

кухињску употребу; украси од порцелана; уметничка 

дела од порцелана, керамике, теракоте или стакла; 

упијачи дима, за кућну употребу; уређаји за 

уклањање длачица са одеће, електрични и 

неелектрични; урне; утични распршивачи за средства 

против комараца;  фиберглас, осим за изолацију или 

текстилну употребу филтери за кафу, не-електрични; 

филтери за чај; флаше [боце]; флашице за уље и 

сирће фритезе, неелектричне; хватаљке за лед; 

хватаљке за салату; хватаљке за шећер; цедиљке за 

употребу у домаћинству; цедиљке за чај; цедиљке 

[кухињске справе] чајници; чајници, неелектрични 

чачкалице; чаше за пиће чаше, папирне или 

пластичне; чашице за јаја; челична вуна за чишћење; 

четкарска роба; четке; четке за воскирање скија; 

четке за катран, са другом ручком; четке за коње; 

четке за обрве; четке за обућу; четке за прање 

судова; четке за рибање; четке за стаклене лампе; 

четке за тоалет; четке за чишћење резервоара и 

посуда; четке за шминку; четкице за бријање; 

четкице за зубе; четкице за зубе, електричне; четкице 

за нокте; четкице за пециво; четкице за трепавице 

чешагије; чешљеви; чешљеви за животиње; чешљеви 

за косу са великим зупцима; чиније за салату; чиније 

за супу; чиније за шећер; шерпе ; шипке и прстенови 

за пешкире; шоље; шољице; шпатуле за кухињу; 

штапићи за јело; штапићи за коктеле; штедне касице; 

штипаљке за веш. 

Кл. 27:  теписи, асуре, простирке и отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова; 

прекривачи за зидове [нетекстилни]; вештачки 

травњаци линолеум; неклизајуће простирке; 

отирачи; отирачи за врата; подлоге за вежбаонице; 

подметачи за тепихе; подне простирке за 

аутомобиле; подне простирке, отпорне на ватру, за 

камине и роштиље; покривачи за подове од винила; 

прекривачи за подове; простирке за јогу; простирке 

за купатила; простирке ткане од конопца за скијашке 

стазе; сламне простирке; тапете; текстилне тапете; 

теписи; украсне зидне декорације, нетекстилне.   
 

(111) 75377 (181) 08.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1415 (220) 08.08.2017. 

 (151) 15.08.2018. 

(732) Љубомир Шћепановић, Баја Пивљанина 41, 

Београд, RS 

(740) Синиша Чолевић, Сремска 4/2, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

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

производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе; 

абажури; абажури за лампе; акумулатори на пару; 

акумулатори топлоте; апарат за пречишћавање гаса; 

апарат за пречишћавање уља; апарати за вртложење 

воде; апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; апарати за грејање на чврста, течна или 

гасна горива; апарати за дезинфекцију ; апарати за 

дезинфекцију за употребу у медицини; апарати за 

дезодорисање ваздуха; апарати за дезодорисање, који 

нису за личну употребу; апарати за дестилацију; 

апарати за дехидратацију прехрамбеног отпада; 

апарати за каде за хидромасажу; апарати за 

осветљавање за возила; апарати за парење лица 
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[сауне]; апарати за печење; апарати за потапање 

водом; апарати за пуњење котлова за грејање 

;апарати за пуњење пећи; апарати за снабдевање 

водом; апарати за стерилизацију књига; апарати за 

сушење сточне хране; апарати за тамњење коже 

[соларијуми]; апарати за филтрацију акваријума; 

апарати за филтрирање воде; апарати за хлађење 

ваздуха; апарати за хлађење пића; апарати за 

хлорисање базена за пливање; апарати и инсталације 

за кување; апарати и инсталације за омекшавање 

воде; апарати и инсталације за осветљавање; апарати 

и инсталације за сушење; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; апарати и машине за 

пречишћавање воде; апарати и машине за хлађење; 

апарати на врућ ваздух; апарати у перионицама за 

ручно сушење; аспиратори за неутралисање мириса и 

паре у кухињама; аутоматске инсталације за одвод 

пепела; ацетиленске светиљке; ацетиленски 

генератори; ацетиленски горионици; бакље; 

бензински горионици; бидеи; бојлери за перионице; 

боце за топлу воду; ваздушни вентил и за 

инсталације грејане паром; вентилатори за димњаке; 

вентилатори [за климатизацију]; вентилациони 

поклопци ; вентили за контролу нивоа у танковима; 

вински подруми [фрижидери], електрични; висеће 

лампе; вишенаменски електрични лонци; водоводне 

инсталације; водоводне инсталације за купатила; 

водокотлићи; гасне лампе; гасни бојлери; гасни 

горионици; гасни кондензатори [који нису делови 

машина]; гермицидне лампе за пречишћавање 

ваздуха; горионици; горионици за лампе; горионици 

за уље; горионици за уништавање бактерија; 

горионици на алкохол; горионици са жарним 

нитима; грејачи акваријума; грејачи ваздуха; грејачи 

воде; грејачи воде [апарати]; грејачи, електрични, за 

флашице за храњење; грејачи за возила; грејачи за 

купатила; грејачи за ноге, електрични; грејачи за 

одлеђивање прозора на возилима; грејачи за пегле; 

грејачи који се потапају; грејачи кревета; грејачи 

стопала, електрични или неелектрични; грејна тела; 

грејне витрине; грејне нити, електричне грејне плоче; 

грла електричних сијалица; даске за тоалетне шоље; 

делови за пећи од несагориве иловаче; дестилатори; 

димноводни канали за димњаке; димњаци за котлове 

за грејање; димњаци за одвод пламена у нафтној 

индустрији; дозатори за дезинфекцију за тоалете; 

експанзиони судови за инсталације централног 

грејања; електричне лампе; електрични лонци за 

кување под притиском; електрични парни лонац; 

електрични термофори [подлоге] који нису за 

медицинску употребу; електрични уређаји за 

прављење јогурта; електрични фенови, за личну 

употребу; електрично грејане ;простирке; 

еркондишни за возила; замрзивачи; заптивачи за 

славине за воду; зубарске пећи; измењивачи топлоте, 

осим оних који су делови машина; инсталације за 

вентилацију [климатизацију] возила; инсталације за 

водоснабдевање, аутоматске инсталације за грејање;  

инсталације за грејање [воде]; инсталације за 

дистрибуцију воде; инсталације за климатизацију; 

инсталације за обраду нуклеарног горива нуклеарног 

омекшаног материјала; инсталације за осветљавање 

за ваздушна возила; инсталације за полимеризацију; 

инсталације за пречишћавање воде; инсталације за 

пречишћавање отпада; инсталације за производњу 

паре; инсталације за сауне; инсталације за 

снабдевање водом; инсталације за таложење у 

дуванској индустрији; инсталације за филтрирање 

ваздуха; инсталације за хлађење воде; инсталације за 

хлађење млека; инсталације и апарати за вентилацију 

[климатизацију]; инсталације и машине за хлађење ; 

иригацијски уређаји за натапање кап по кап;  

испаривачи ; исушивачи ваздуха; јонизујући апарати 

за обраду ваздуха или воде; кабине за тушеве; кабине 

турских купатила, преносиве каде за бање ; каде за 

купање; каде за седење за купатила; калемови, 

намотаји [делови инсталација за дестилацију, 

грејање или хлађење]; камен лаве за роштиље; камин 

[у домаћинству]; кинески фењери, лампе; клима 

уређаји; ковачка огњишта, преносива колоне за 

дестилацију; коморе за стерилизацију; контејнери за 

хлађење, хладњаче; котлови за грејање; котлови, који 

нису делови машина; кугле лампи; кухињске справе, 

електричне кухињски шпорети [пећи]; 

лабораторијске лампе; лабораторијски горионици; 

лавабои [делови санитарних инсталација]; лампе; 

лампе за увијање косе; лампе рефлектори; лампе са 

светлосним луком; лампе са ултра-љубичастим 

зрацима, који нису за медицинску употребу; 

лампиони за декорације прослава; 

лампице,електричне, за јелке; ЛЕД диоде, уређаји за 

осветљење; магнезијумске нити за осветљавање; 

машине за кафу, електричне; машине за 

наводњавање у пољопривреди; машине за печење 

хлеба, машине и апарати за лед; микроталасне пећи 

за индустријску намену; микроталасне пећи [уређаји 

за кување]; нити за електричне сијалице; носачи 

абажура; носачи за гасне горионике; нуклеарни 

реактори; овлаживачи за радијаторе централног 

грејања; огњишта; одлеђивачи за возила; опрема за 

купатила; опрема за купатила са топлим ваздухом; 

опрема и инсталације за хлађење; опрема против 

заслепљивања за аутомобиле; опрема против 

заслепљивања за возила [опрема за светла]; 

осветљење за роњење; парне машине за пеглање 

тканина; парни котлови, који нису делови машина; 

пастеризатори; пекарске пећи; пекачи ; пекачи за 

воће; перлатор, аератор за славине пећи[апарати за 

грејање]; пећи за сушење; пећи на топао ваздух; 

пећи, осим за лабораторијску употребу ;писоари 

[санитарни]; пиштољи за врели ваздух; плафонска 

светла; плочасти грејачи, плотне; поклопци за 
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вентилацију за лабораторије; поклопци за 

радијаторе; постоља за керамичке пећи; постројења 

за десалинизацију; посуде за загревање, посуде за 

пепео у пећима; пресе за тортиље, електричне 

пречистачи [делови гасних инсталација]; 

пречишћавајући стубови за дестилацију; пржионице 

за слад;  пригушивачи [за пару]; пржионици дувана; 

просторије за хлађење; пумпе за грејање; радијатори, 

[грејни]; радијатори, електрични; радијатори за 

централно грејање; ражњеви; ражњеви за печењаре; 

рамови од метала за пећи; расипачи, дифузори 

светла; расхладне витрине; расхладне инсталације за 

течности; расхладне кутије; расхладне кутије, 

електричне; расхладни уређаји и инсталације; 

регенератори топлоте; регулациони и сигурносни 

уређаји за апарате на воду; регулациони и 

сигурносни уређаји за гасне апарате; регулациони и 

сигурносни уређаји за гасне цеви; регулациони 

уређаји за водене или гасне апарате и цеви; 

рефлектори; рефлектори за возила; решетке за пећи; 

рингле; рингле за кување; роштиљи; рударске лапме; 

санитарни апарати и инсталације; светла за 

акваријуме; светла за аутомобиле; светла за бицикле; 

светла за возила, светла за мотоцикле; светлеће цеви 

за осветљавање; светлећи бројеви за куће; 

сигурносне лампе, сигурносни уређаји за водене или 

гасне апарате и цеви; сијалице; сијалице, електричне; 

сијалице за мигавце за аутомобиле; сијалице за 

мигавце за возила; славине; славине [вентили] за 

цеви; славине са мешачем за водоводне цеви; 

соларне пећи; соларни топлотни колектори [за 

грејање]; справа за печење вафла, електрична; справе 

за пржење кафе; стаклена цев за лампу; стакло за 

лампу; стандардне лампе; стерилизатори; 

стерилизатори ваздуха; стерилизатори за воду; 

судопере сушачи веша, електрични танкови за воду 

под притиском; термостатски вентили [делови 

инсталација за грејање]; тоалети ; тоалети, покретни; 

тоалетне шоље; тостери за хлеб; тушеви; ћебад, 

електрична, која нису за медицинску употребу; 

угљен за електролучне лампе; украсне фонтане; 

украсни додаци за пећи; уљне лампе; упаљачи; 

упаљачи за плин;  уређај за дезинфекцију димљењем 

и кађењем који нису за медицинску употребу; 

уређаји за загревање лепка; уређаји за исушивање; 

уређаји за кување под притиском, електрични 

уређаји за прављење хлеба; уређаји за спаљивање 

отпада; уређаји за сушење; фарови за аутомобиле; 

фарови за возила; фен за косу; фенови [делови 

инсталација за климатизацију]; фењери за 

осветљавање; филтери за кафу, електрични; филтери 

за климатизацију; филтери за пијаћу воду; фонтане; 

фрижидери; фрикциони упаљачи за плин; фритезе, 

електричне; хидранти; хидрооксигенски горионици; 

хладњаци за пећи; хроматографски апарати [за 

индустријску употребу]; цеви [делови санитарних 

инсталација]; цеви за котлове за инсталације за 

грејање; цеви са електричним пражњењем, за 

осветљавање чајници, електрични; чарапе, 

електрично грејане; чололадне фонтане, електричне; 

џепни грејачи ; шипка за окретање ражња; шпорети; 

веш. 

Кл. 19:  грађевински материјали [неметални]; 

неметалне круте цеви за градњу; асфалт, катран и 

битумен; неметалне преносиве конструкције; 

споменици, неметални; азбестни малтер; азбестни 

цемент акваријуми [конструкције]; алабастер; 

алабастер стакло; асфалт; асфалтни плочници; 

базени за пливање [конструкције], неметалне 

балустраде, неметалне бетон; бетонски грађевински 

елементи; бисте од камена, бетона или мермера;  

битумен; битуменске облоге, премази за кровове 

битуменски производи за грађевине блиндирана 

врата, неметална ; блокови за поплочавање, 

неметални; ватростални грађевински материјали, 

неметални; везивни агенси за производњу брикета; 

везивни материјал за поправку путева; вентил и за 

цевоводе, не од метала или пластике; вештачки 

камен; винил за облагање фасада врата, неметална; 

газишта за степенице, неметална; геотекстили; гипс; 

глина; горски кристал; грађевине, неметалне; 

грађевински камен; грађевински камен, ломљени; 

грађевински картон; грађевински материјали 

неметални; грађевински панели, неметални; 

грађевински папир; грађевинско стакло; гранит; 

грануле стакла за обележавање путева; греде изнад 

врата, које нису од метала; гредице [столарија]; 

грнчарска глина; гробнице, неметалне;  гробови, 

неметални; грог [ватростални материјал]; гумена 

лежишта за сеизмичку изолација грађевинских 

објеката; даске за скакање у воду, неметалне; 

димњаци, неметални; дрвене даске за 

грађевинарство; дрвене летвице за облагање дрвене 

подлоге за поплочавање; дрвени панели;  дрвна 

грађа; дрво за бурад; дрво за израду кућних 

потрепштина; дрво,полупрерађено; емајлирано 

стакло, за грађевинарство; жалузине, неметалне; 

железничке везе, споне, неметалне; заклони на 

димњацима, неметални затварачи, који нису од 

метала; земља за цигле; зидани резервоари; зидне 

плочице, неметалне; знаци, неметални, који нису 

светлећи и механички ;изолационо стакло за 

грађевинарство; иситњена пулпа шећерне трске 

[грађевински материјал]; јарболи за заставе, 

неметални; јарболи [стубови], неметални; кабине за 

бојење; распршивањем, неметалне кабине, 

неметалне; кадице за птице; (конструкције], 

неметалне; калупи за грађевинарство, неметални; 

калупи за украсне рељефне венце, неметални камен; 

канализационе цеви, неметалне; капије, неметалне; 

картон превучен битуменом за грађевинарство; 

катран; катранисане траке за грађевинарство; катран 
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каменог угља; кварц; кесони за грађевинске радове 

под водом клизалишта [конструкције], неметална; 

клинкер шљунак; кокошињци, неметални; колибе, 

бараке ; комарник, заштитник од инсеката, 

неметални; креч; кречни камен; кречњачки лапорац; 

кровишта, неметална, са уграђеним соларним 

ћелијама; кровна шиндра; кровнеплочице неметалне; 

кровни олуци, неметални; кровни опшиви за 

избацивање воде, неметални; кровни покривачи, 

неметални; кровни шкриљац кровови, неметални; 

круте цеви, неметалне, за грађевинарство ксилолит; 

ламперија, неметална; летвице за малтерисање, 

неметалне; ливачки калупи, неметални; лонци на 

димњацима, који нису од метала; лончарска глина 

[сирова]; магнезијумов цемент; малтер; малтер за 

грађевине; материјали за облагање путева; 

материјали за ојачавање, неметални, за грађевине; 

материјали за прављење и заштиту путева; 

меморијалне плоче, неметалне; мермер мозаик за 

грађевинарство; монтажне куће [опрема], неметалне; 

надгробне плоче, неметалне надгробни споменици; 

надгробни стећци, неметални; неметална обртна 

врата, рампе, неметалне греде; неметалне зидне 

оплате, за грађевинарство; неметалне цеви за 

вентилационе и климатизационе инсталације 

неметални; рекламни стубови; неметални састави 

[делови степеништа]; немталне облоге за зидове, за 

грађевинарство; носачи, неметални, за 

грађевинарство; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде за 

гробове и споменике, неметалне ограде, неметалне; 

ограде од коља, неметалне; ограде против судара, 

сигуроносне, неметалне, за путеве одводне цеви, 

неметалне ; оквири грађевинских конструкција, 

неметални; оквири камина [полице над камином], 

неметални; оклопна заштита, неметална; оливин за 

грађевине; опека; оплате, неметалне, за бетон; 

оплате, неметалне, за грађевинарство; опшив за 

грађевине, неметални; панели за врата, неметални; 

паркети; паркетне подне даске; песак за акваријуме; 

песак, осим ливачког песка; пешчар за 

грађевинарство; пластични ивичњаци за травњаке 

платформе, плутајуће површине, неметалне 

плафони,неметални; плоче за поплочавање, 

неметалне; плоче, неметалне, за грађевинарство 

плочице за подове, неметалне плочице, неметалне, за 

грађевине; плутајући докови за усидрење чамаца, 

неметални; подне дрвене плоче; подне плочице, 

неметалне; подови, неметални 

подупирачи,неметални; поклопци шахтова, 

неметални попречне греде, које нису од метала; 

порфир [камен]; постоља, подијуми прерађени, који 

нису од метала; поштански сандучићи, зидани; 

прагови, симсови, неметални; прах од шкриљца; 

преграде, неметалне преградне цеви, неметалне; 

предмети исклесани од камена; преклопна врата, која 

нису од метала; премази [грађевински материјали]; 

преносиве грађевине [конструкције], неметалне; 

преносиве стаклене баште, који нису од метала; 

прерађено дрво; пресована плута за грађевинарство; 

пречке за птице прибоји, неметални; пристанишни 

стубови, неметални; продужни делови за оџаке, 

неметални; прозори, неметални; прозорски рамови, 

неметални; прозорско стакло за грађевинарство; 

профилисано дрво; птичји кавези [конструкције], 

неметални; ракетне лансирне платформе, неметалне; 

рамови за врата, неметални; рамови за прозоре, 

неметални; рамови за стаклене баште, неметални; 

рачвасте цеви, неметалне; решетке, неметалне; 

сајамске кућице; саобраћајни знаци, несветлећи, 

немеханички, неметални; светлеће коцке за 

поплочавање; свињци, неметални; сенице 

[конструкције], неметалне; сигнал не табле, 

неметалне, које нису светлеће ни механичке; 

сигурносно стакло; силицијум [кварц]; силоси, 

неметални; сирова креда; сифони [вентили], 

неметални и не од пластике; скеле, неметалне; слеме 

крова, спој кровних равни; смола; спољне ролетне, 

не од метала и текстила; споменици, гробнице, 

неметалне; споменици, неметални; сребрни песак; 

стакло за прозоре, које није прозорско стакло за 

возила; стакло [прозорско] за грађевинарство; сталци 

за паркирање бицикала, неметални; статуе од камена, 

бетона или мермера; степеништа, неметална; стрехе 

[конструкције], неметалне; стругана дрвна грађа; 

стубови за електричне водове, неметални; стубови, 

неметални; стубови, неметални, за грађевинарство; 

табле; дрвене пулпе за грађевинарство; телеграфски 

стубови, неметални; телефонске кабине, неметалне; 

теракота; трска за грађевинарство; туф [врста стене]; 

туцаник, макадам; угаони профили, неметални; 

украсни рељефни венци за грађевине, неметални 

;улични одводи, неметални; уметничка дела од 

камена, бетона или мермера; упозоравајуће ознаке, 

неметалне, несветлеће фигурине [статуете] од 

камена, бетона или мермера; филц за 

грађевинарство; фолије и траке од синтетичких 

материјала за обележавање путева; фурнирано дрво; 

фурнири, дрвени; цеви димњака, неметалне цеви за 

воду, неметалне цеви од пешчаника; цемент; цемент 

за високе пећи; цемент за пећи; цементне плоче; 

цементни премази за заштиту од ватре; цементни 

стубови, греде; цигле; црепови, неметални шкриљац 

шкриљевци; шљака  шљака [грађевински материјал]; 

шљунак; шљунак за акваријуме; шперплоча; штале, 

неметалне. 

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена; 

ћилибар; алке за завесе алке, неметалне, за кључеве 

амбалажа [гајбе] од дрвета за флаше;  америчка 
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палма бамбус; бисте од дрвета, воска, гипса или 

пластике; бове за усидрење, пловци, неметални; 

болнички кревети; браве, које нису од метала, за 

возила браве, неелектричне, које нису од метала; 

бурад, која нису од метала; бурад, неметална; бурад 

од дрвета за претакање вина; велике плетене корпе за 

бебе; вентилатори за личну употребу, неелектрични 

вентили за водене цеви од пластике; вентили, 

неметални, који нису делови машина; вешалица за 

одећу; високе столице за бебе; витрине [намештај]; 

водени хидростатички кревети који нису за 

медицинску употребу; врата за намештај; гардеробни 

ормани; граничници за врата, неметални и не од гуме 

граничници за прозоре, не од метала или гуме; греде 

за гребање за мачке; дактилографски столови; даске 

за сечење [табле]; декоративни јастучићи; декорације 

од пластике за храну; делови за мртвачке сандуке, 

неметални делови од дрвета за кошнице; дивани и 

софе; дозатори за врећице за псећи измет, 

фиксирани, неметални; дрвене траке; држачи завеса, 

који нису од текстила; држачи за пешкире, 

неметални, причвршћени држачи ташни, неметални; 

дугмад, неметална; душек од сламе; душеци; душеци 

на надувавање, који нису за медицинску употребу; 

етикете од пластике; животињска копита; 

жживотињске канџе; животињски рогови; жута 

амбра, ћилибар завеса од перли, украсна завесе од 

бамбуса; завесе од дрва плетене [покућство]; 

завртњи, неметални; закивци, које нису од метала 

запушачи, неметални; запушачи од плуте; затварачи 

врата, неметални; затварачи за прозоре, неметални; 

затварачи, који нису од метала, за контејнере, 

посуде; затварачи крила, неметални, за прозоре; 

затварачи са навојем, неметални, за флаше; заштитна 

ограда за кревете са оградом, осим постељине; 

заштитне преграде за камине [намештај]; звекири за 

врата, неметални; звона за врата неметална, не-

електрична звонца покретана ветром; [украсна] 

идентификационе наруквице неметалне; имитација 

корњачине коре; јасле за сточну храну ; јастук; 

јастуци; јастуци за кућне љубимце; јастуци на 

надувавање који нису за медицинску употребу; 

јастуци на надувавање, који нису за медицинску 

употребу; јеленски рогови; калемови за намотавање 

немеханички, за еластична црева, који нису од 

метала; калемови немеханички, за еластична црева, 

који нису од метала; калемови од дрвета за пређу, 

свилу, гајтане; канабе; канистери, неметални; 

канцеларијски намештај; канцеларијски столови; 

канцеларијски столови за стајање кваке, које нису од 

метала; кинетичке скулптуре (декорација]; китова 

кост, необрађена или полуобрађена; кућице за птице; 

клизачи за гарнишне ; клинови за ципеле, неметални; 

клинови, неметални клупе+N6409 [намештај]; књиге-

полице за књиге колевке; колица за сервирање чаја 

комоде; конзолни столови; конструкције кревета;  

контејнери за течно гориво, неметални; контејнери, 

посуде који нису од метала [за складиштење, 

транспорт] корал; корита која нису од метала за 

мешање малтера корњачина кора; корпе за ношење 

ствари; корпе за рибу корпе, неметалне корпе, 

пекарске, за хлеб кошнице; кревети; креветци за 

бебе; креденци за посуђе; кројачке лутке; куке за 

одећу које нису од метала; куке које нису од метала 

за вешање одеће; кукице за завесе; кутије за алате, 

неметалне, празне кутије за излагање накита; кутије 

од дрвета или пластике кућице за кућне љубимце; 

кућице за псе; кућни бројеви који нису од метала, 

несветлећи; лавабои са ормарићем, комодом 

[намештај]; лајсне за рамове за слике; легла и 

кућице; легла и кућице за кућне љубимце; лежајеви 

за кућне љубимце; летве за одређивање ширине при 

утовару за железничке вагоне, које нису од метала; 

летвице за рамове за слике; матице, навртци који 

нису од метала мердевине, од дрвета или пластике; 

морска пена, сепиолит; мотке, стубови, неметални; 

мртвачки сандуци; навлаке за одећу [гардеробне]; 

навлаке за одећу [за чување] намештај; намештај за 

вагон ресторане; намештај на надувавање; намештај 

од метала; наслони за главу [намештај]; наслони за 

раме; наслоњаче, лежаљке; натписи од дрвета или 

пластике; ногаре за сечење дрва; ноге за намештај; 

ногице за намештај; носачи, неметатални, за 

намештај; обручи за бурад, неметални; обручи, 

неметални, за причвршћивање цеви огласне табле; 

огледала; оградице за бебе; оквири кревета [дрвени] ; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; ормани за документа; ормани за 

картотеке [намештај] ормани, креденци; ормарићи за 

лекове; ормарићи са бравицама; палете за претовар 

робе, које нису од метала; палете за транспорт, 

неметалне; палете за утовар, које нису од метала; 

папирне ролетне, застори; параван, преграда 

[намештај]; писаћи столови; плакати од дрвета или 

пластике; пластичне кант траке за намештај; 

пластичне копче за затварање торби; пластичне 

пропусне картице, некодиране и немагнетске; 

пластични кључеви; плетарски радови, од прућа; 

плетена слама, изузев асуре; плетенице од сламе; 

плочасте унутрашње ролетне; плоче од обрађеног 

ћилибара; плочице за име, које нису од метала; 

плочице од огледала; плочице са бројевима, које 

нису од метала; плута за флаше; плутајући 

контејнери, који нису од метала; погребне урне; 

подлоге за саће у пчелињацима; подлоге за спавање; 

подметачи за пресвлачење беба; подметачи за 

судопере; замењиви поклопци за флаше; неметални 

поклопци; неметалне покретне преграде [намештај]; 

покретне степенице за укрцавање, неметални за 

путнике; покретни столови за компјутере [намештај]; 

полице; полице за библиотеке; полице за картотеке; 
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полице за књиге; полице за намештај; полице за 

складиштење полице [намештај]; послужавници; 

неметални постоља за кишобране; постоља за 

костиме; постоља за рачунске машине; постоља за 

саксије; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

постоља за шешире; посуде пластичне за амбалажу; 

прекривачи; јоргани; јастуци за кревете осим 

постељине; препариране птице; пречке од дрвета; 

пултови [столови]; пуњене животиње; радне клупе за 

стеге [намештај]; радни сто, клупа; рамови за вез; 

рамови за слике ратан, трска; резе за врата, 

неметалне; резервоари, неметални; резервоари, 

неметални, незидани рекламни предмети на 

надувавање; ременице од пластике за завесе; рог, 

необрађени или полуобрађени; рукохвати за каду, 

неметални; ручке врата-неметалне; ручна колица 

[намештај]; ручна огледала [тоалетна огледала]; 

сагови за ограђени простор за малу децу; сандуци, 

гајбе; сандуци за алат, неметални, празни сандуци за 

играчке; сандуци за месо сандуци, неметални; 

сандучићи за писма, не од метала или зидани; саће; 

седеф [необрађен или полуобрађен]; седишта од 

метала; сифони [вентил и] од пластике славине, 

неметалне, за бурад; сламни поруби, ивице; 

слоновача, непрерађена или полупрерађена; софе; 

споне за цеви или каблове, неметалне; споне и затеге 

за каблове, који нису од метала; сребрно стакло 

[огледала]; сталак за убрусе [намештај]; сталци за 

боце; сталци за бурад, који нису од метала; сталци за 

новине; сталци за одела; сталци за пушке; сталци за 

читање, пултови сталци [намештај]; сталци, постоља, 

штандови; статуе од дрвета, воска, гипса или 

пластике; степеник-столице, неметалне; степенице 

[мердевине], неметалне; столарска роба столице; 

столице за лежање [лигештули];  столови; столови за 

пресвлачење беба причвршћени за зид; столови за 

тестерисање [намештај]; столови за цртање; столови 

од метала; табле за држање кључева; табле за поруке; 

табле за столове; табуреи; текстилне ролетне за 

прозоре, унутрашње; типлови за ципеле, неметални; 

тоалетни сточићи; точкићи за кревете, који нису од 

метала; точкићи за намештај, неметални; трска 

[материјал за плетење]; улошци за четке; уметничка 

дела од дрвета, воска, гипса или пластике; 

унутрашње прозорске ролетне [намештај]; фигурине, 

статуете од дрвета, воска, гипса или пластике; 

фотеље; фризерске столице хоклице; чепови за боце, 

неметални ;чепови за зидове, неметални; чивилуци; 

шарке, које нису од метала; шаторски кочићи, који 

нису од метала; шеталице за бебе; шине за завесе 

[гарнишне]; шипке за завесе [гарнишне]; шипке за 

степеништа; шипке од обрађеног ћилибара; школски 

намештај; шкољке; шкољке острига; шнале и траке 

за држање завеса; шрафови, неметални ; штандови; 

штандови за новине  штапови, кочићи за подупирање 

биљака или дрвећа, неметални.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

чешљеви и сунђери; четке [изузев кичица]; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

необрађено или полуобрађено стакло, осим 

грађевинског стакла; стакла рија, порцелан и 

грнчарија; абразивни сунђери за кожу; абразивни 

сунђери за кухињску употребу; авани за кухињску 

употребу; аератори за вина; аеросолни распршивачи 

који нису за медицинску употребу; апарати за 

скупљање прашине, неелектрични; апарати за 

уклањање мириса за личну употребу; апарати на 

воду за чишћење зуба и десни; бисте од порцелана, 

керамике, теракоте или стакла; бојена стакларија; 

бокали; боце за пиће за спортове боце и чутуре; 

вадичепи, електрични и неелектрични; вазе; вакум 

гума за отпушавање одвода; вешалице за одећу; 

вишенаменски електрични лонци; војничке посуде 

[мањерке]; вртне прскалице; врчеви и кригле; главе 

за електричне четкице за зубе; грејачи за флашице за 

храњење, неелектрични, грнчарија; даске за пеглање; 

даске за прање; даске за сечење хлеба; декоративни 

бокали; длака за четке; дрвени калупи за ципеле 

[растезачи]; дрвени калупи за чизме [растезачи]; 

држачи за јеловнике; држачи за сапуне; држачи за 

свеће; држачи за тоалет папир; држачи за чачкалице; 

држачи сунђера; држачи тоалетног папира; експрес 

лонци, неелектрични; дршке за метле; електричне 

четке, изузев делова машина; електрични уређаји за 

привлачење и уништавање инсеката; електрични 

чешљеви; емајлирано стакло, не за грађевинарство; 

животињска длака [четкарска роба]; жице за мућење, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; замке за 

инсекте; замке за мишеве [мишоловке]; замке за 

муве; замке за пацове; затварачи поклопаца за лонце; 

земљано посуђе; излетничке корпе заједно са 

посуђем; изувачи за чизме; инструменти за чишћење, 

ручни; јасле за животиње; јеленска кожа за чишћење; 

кавези за кућне љубимце; кавези за птице; кадионице 

кадице за бебе, преносиве кадице за купање птица; 

казани, котлови  калупи за коцке леда; калупи, модле 

[кухињски прибор]; канделабри [свећњаци]; канта за 

искоришћен папир; канте за заливање; канте за 

смеће; касице "прасице"; кафански послужавници; 

кашике за мешање [кухињски прибор]; кашике за 

обување ципела; кашике за преливање [кухињски 

прибор]; кашике за сладолед; керамика за употребу у 

домаћинству; кожа за полирање; козметичке 

шпатуле; козметички прибор; комплети посуда за 

кување; конац за чишћење зуба; коњска длака за 

четке; корита за пиће; корита за прање веша; корита 

за храњење; корпе за домаћинство; корпе за хлеб за 

кућну употребу; кофе; кофе за лед; кофе за цеђење 

мопа; кофе од тканих влакана; коцкице леда за 

вишекратну употребу; кригле за пиво; кристал 

[стакларија]; крпе за брисање прашине са намештаја; 

крпе за полирање; крпе за прање подова; крпе за 
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прашину; крцкалице за орахе; куварске модле; 

куварски шприцеви за преливање; кукице за 

закопчавање; кутије за држање папирних убруса; 

кутије за сапун; кутије за слаткише; кутије за 

употребу у домаћинству или кухињи; кутије за хлеб; 

кутије за храну; кутије за чај; кутије за чешљеве; 

кутије од стакла; кутије простирке за кућне 

љубимце; кутлаче за вино; кућне потрепштине; 

кућни акваријум; кућни тераријуми [виваријуми]; 

кухињске даске за сецкање; кухињске посуде, 

кухињски млинови, неелектрични; кухињски 

прибори; кухињски ражњићи од метала; кухињско 

посуђе; кучина, кудеља за чишћење лавори [посуде]; 

левци; лонци; лончићи за кување филтер кафе, не-

електрични; лопатице за употребу у домаћинству; 

мајолика материјали за полирање, изузев препарата, 

папира и камена за полирање материјали за 

прављење четки;машине за резанце, ручне; метална 

средства за рибање, чишћење за тигање; метле; 

механичке метле; мешалице, не-електричне, за кућну 

употребу; млазнице за канте за заливање; млазнице 

за црева за заливање; млатилица за муве; млечно 

стакло; млин за бибер, ручни; млинови за кафу 

ручни; млинови за употребу у домаћинству, ручни; 

модле за колаче; мозаици од стакла, који нису за 

грађевине; мопови; мутилице, не-електричне; 

навлаке за даске за пеглање; натписи [ознаке] од 

порцелана или стакла; неелектричне машине и 

апарати за полирање, за кућну употребу; 

неелектричне справе за полирање ципела воском; не-

електрични авани; неелектрични апарати за 

полирање воском; не-електрични парни лонци; нити 

од фибергласа, које нису за употребу у текстилу; 

ножеви за колаче [бисквите]; ножеви за теста; носачи 

за цвеће и биљке [цветни аранжмани]; ноћне посуде; 

ознаке за декантере [посуде за вино]; оклагије 

[кућне]; омоти, навлаке за саксије, који нису од 

папира; опал стакло; отварачи за флаше, електрични 

и неелектрични; отпаци вуне за чишћење; оцеђивачи 

мопа; памучни отпад за чишћење; папирни тањири; 

пекачи вафли, неелектрични; пенасти раздвајачи 

прстију [сепаратори] за педикир; перјане пајалице; 

пипете [тестери вина]; плетени балони за пића; 

плочасто стакло [сировина]; плочице за спречавање 

кипења млека; пљоске; подметач за шерпе; 

подметачи за печење; подметачи, који нису од 

папира и текстила; одметачи, не од папира и 

текстила подметачи [стони прибор] поклопци за 

акваријуме; поклопци за кутије за путер; поклопци за 

лонце; поклопци за посуде са сиром; поклопци за 

храну; полози [вештачки] ;порцеланска роба; 

посластичарске шприц кесе за украшавање; 

послужавници за домаћинство; послужавници од 

папира, за домаћинство; постоља за четкице за 

бријање; постоље за роштиљ; посуде за бибер; 

посуде за воће; посуде за колаче; посуде за кување 

[без електричног загревања] ;посуде за кување кафе 

[џезве], не-електричне; посуде за лепак; посуде за 

мешање коктела; посуде за пиће; посуде за поврће; 

посуде за путер; посуде за сапун; посуде за 

скупљање масти од печења; посуде за чување хране, 

топлотно изоловане; посуде од метала за прављење 

леда и ледених пића; посуде [чиније]; посуђе; 

прахери [ручне справе] прекривачи, навлаке за 

чајнике; преносне расхладне кутије, неелектричне; 

преса за бели лук [кухињски прибор]; пресе за воће, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; пресе за 

кравате; пресе за панталоне; пресе за тортиље, 

неелектричне [кухињксе справе]; прибор за скидање 

шминке; прибор за скупљање мрвица; прибори за 

кување, не-електрични; прозорске кутије за цвеће; 

прскалице за заливање цвећа и биљака; прстенови за 

живину; прстенови за птице; прстенови за салвете; 

прстенови за свеће; пудријере пуфна за пудрирање; 

расладне торбе и кесе; распршивачи мириса; 

растезачи рукавица; растопљен силицијум 

[полупроизвод], изузев за грађевинарство;  расхладне 

боце; расхладне патроне за хлађење јела и пића; 

ренда за кућну употребу; решетке за пепео [за 

употребу у домаћинству]; рогови за пиће; ротирајућа 

тацна; послужавник роштиљ [кухињски прибор] 

;рукавице за баштованство; рукавице за полирање; 

рукавице за прање кола; рукавице за рерну; рукавице 

за употребу у домаћинству ;саксије; свињска длака 

[чекиње] за четке; севиси за кафу [стоно посуђе]; 

сепаратор за јаја, неелектрични, за употребу у 

домаћинству; сервери, лопатице, за питу; сервирне 

кутлаче; сервиси за ликер; сервиси за чај [стоно 

посуђе]; сервиси [посуђе]; сетови за зачине; сетови 

флашица за уље и сирће; сипачи пића [пурери]; сита 

[кућне посуде]; сифонске боце за сода воду; сламке 

за пиће; сланици; собни тераријуми [за узгајање 

биљака]; справе за гашење свећа; справе за 

распршивање ; стакла за прозоре возила 

[полупрерађени производ]; стаклена вуна осим оне за 

изолацију; стаклена силиконска влакна, која нису за 

текстилну употребу; стаклене боце [посуде]; 

стаклене бочице [посуде]; стаклене посуде; стаклене 

тегле; стаклене чиније; стаклени затварачи; стаклени 

прах за украшавање; стакло, необрађено или 

полуобрађено [осим грађевинског стакла]; стакло са 

уграђеним електричним проводницима; сталци за 

пегле; сталци за сушење веша; статуе од порцелана, 

керамике, печене глине или стакла; статуете од 

порцелана, керамике, печене глине или стакла; стоне 

украсне вазне; стони држачи ножева; стони држачи 

салвета; стони подметачи за јело, који нису од 

папира или текстила; стоно посуђе [изузев кашика, 

виљушки, ножева]; сунђери за прање; сунђери за 

употребу у домаћинству; сунђери за шминкање; 

тањири; тањири за једнократну употребу; тацне; 

термоси; тигањи; тоалетни несесери; тоалетни 
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прибор; тоалетни сунђери; топлотно-изолационе 

посуде; топлотно изоловане посуде за пића; тучак за 

кухињску употребу; украси од порцелана; уметничка 

дела од порцелана, керамике, теракоте или стакла; 

упијачи дима, за кућну употребу; уређаји за 

уклањање длачица са одеће, електрични и 

неелектрични; урне; утични распршивачи за средства 

против комараца;  фиберглас, осим за изолацију или 

текстилну употребу филтери за кафу, не-електрични; 

филтери за чај; флаше [боце]; флашице за уље и 

сирће фритезе, неелектричне; хватаљке за лед; 

хватаљке за салату; хватаљке за шећер; цедиљке за 

употребу у домаћинству; цедиљке за чај; цедиљке 

[кухињске справе] чајници; чајници, неелектрични 

чачкалице; чаше за пиће чаше, папирне или 

пластичне; чашице за јаја; челична вуна за чишћење; 

четкарска роба; четке; четке за воскирање скија; 

четке за катран, са другом ручком; четке за коње; 

четке за обрве; четке за обућу; четке за прање 

судова; четке за рибање; четке за стаклене лампе; 

четке за тоалет; четке за чишћење резервоара и 

посуда; четке за шминку; четкице за бријање; 

четкице за зубе; четкице за зубе, електричне; четкице 

за нокте; четкице за пециво; четкице за трепавице 

чешагије; чешљеви; чешљеви за животиње; чешљеви 

за косу са великим зупцима; чиније за салату; чиније 

за супу; чиније за шећер; шерпе ; шипке и прстенови 

за пешкире; шоље; шољице; шпатуле за кухињу; 

штапићи за јело; штапићи за коктеле; штедне касице; 

штипаљке за веш.  

Кл. 27:  теписи, асуре, простирке и отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова; 

прекривачи за зидове [нетекстилни]; вештачки 

травњаци линолеум; неклизајуће простирке; 

отирачи; отирачи за врата; подлоге за вежбаонице; 

подметачи за тепихе; подне простирке за 

аутомобиле; подне простирке, отпорне на ватру, за 

камине и роштиље; покривачи за подове од винила; 

прекривачи за подове; простирке за јогу; простирке 

за купатила; простирке ткане од конопца за скијашке 

стазе; сламне простирке; тапете; текстилне тапете; 

теписи; украсне зидне декорације, нетекстилне.   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду од 16.01.2018. до 15.02.2018. године: 

 

Жиг рег. бр. 15770 чији је носилац JTEKT 

Corporation, 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 542-8502, JP, престао је да важи 

дана 07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22823 чији је носилац 

SCANSPAC AB, P.O.BOX 4504, S-10104 

SOLLENTUNA, SE, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22825 чији је носилац KURARAY 

CO., LTD., 1621 SAKAZU, KURASHIKI, JP, престао 

је да важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22828 чији је носилац C.R. 

BARD, INC., 731 CENTRAL AVENUE, MURRAY 

HILL, N.J. 07974, US, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31676 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE   , Bul. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао 

је да важи дана 28.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 40996 чији је носилац SRBOLEK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKO 

SNABDEVANJE I PROIZVODNJU U STEČAJU, 

Sarajevska 84, Beograd, RS, престао је да важи дана 

20.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 40997 чији је носилац SRBOLEK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKO 

SNABDEVANJE I PROIZVODNJU U STEČAJU, 

Sarajevska 84, Beograd, RS, престао је да важи дана 

20.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 41212 чији је носилац 

Farmaseutsko-hemijska industrija "Zdravlje" 

akcionarsko društvo, Leskovac, Vlajkova 199, RS, 

престао је да важи дана 28.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 41215 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija ZDRAVLJE" 

akcionarsko dru, LESKOVAC, VLAJKOVA 199, YU, 

престао је да важи дана 28.01.2018. године. 

Жиг рег. бр. 41769 чији је носилац SANOFI 

PASTEUR LIMITED / SANOFI PASTEUR LIMITÉE, 

1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, 

CA, престао је да важи дана 29.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 42662 чији је носилац E.R. Squibb 

& Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company, 

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 

08540, US, престао је да важи дана 07.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43453 чији је носилац 

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

17.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43767 чији је носилац 

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

17.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43789 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland (CH), CH, престао је да важи дана 

29.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43791 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана 

29.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43823 чији је носилац Amphenol 

Corporation, 358 Hall Avenue, Wallingford, Connecticut 

06492, US, престао је да важи дана 05.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43824 чији је носилац 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

14.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43825 чији је носилац 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

14.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 43826 чији је носилац 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

14.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43833 чији је носилац Johnson & 

Johnson (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, US, 

престао је да важи дана 20.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43835 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 24.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43836 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 24.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43859 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

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

дана 29.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43862 чији је носилац ZIMMER, 

INC.(a Delaware corporation), 345 East Main Street, 

Warsaw, Indiana 46580, US, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43874 чији је носилац 

COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y 

SERVICIOS CORPORA S.A., Los Conquistadores 

1700, Floor 28, Santiago, CL, престао је да важи дана 

14.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43894 чији је носилац 

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 22.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43960 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "Soko Nada Štark" , Beograd, Kumodraška br. 

249, RS, престао је да важи дана 13.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43965 чији је носилац 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED, ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, 

ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана 

12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43966 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44023 чији је носилац GENERAL 

CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, Four 

Tesseneer Drive, Highland Heights, Kentucky 41076-

9753, US, престао је да важи дана 14.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44311 чији је носилац E.I. DU 

PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 Market 

Street, Wilmington, Delaware 19898, US, престао је да 

важи дана 13.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44477 чији је носилац BENETTI, 

SAMOSTALNA PLETAČKA RADNJA, VL. BENAK 

DAVID, Sećanski put 55/A, 24430 Ada, YU, престао је 

да важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44528 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 27.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44567 чији је носилац United 

States Polo Association, 771 Corporate Drive, Suite 505, 

Lexington, Kentucky 40503, US, престао је да важи 

дана 31.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45375 чији је носилац THE 

PROCTER & GAMBLE COMPANY, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US, престао је да важи 

дана 31.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45412 чији је носилац MARS 

INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 

22101-3883, US, престао је да важи дана 14.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45512 чији је носилац ZIMMER, 

INC.(a Delaware corporation), 345 East Main Street, 

Warsaw, Indiana 46580, US, престао је да важи дана 

07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45561 чији је носилац ZIMMER, 

INC.(a Delaware corporation), 345 East Main Street, 

Warsaw, Indiana 46580, US, престао је да важи дана 

07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 46845 чији је носилац 

MLEKOPRODUKT, DD ZA PROIZVODWU I 

PRERADU MLEKA, Temišvarski drum 14, 23000 

Zrenjanin, YU, престао је да важи дана 10.02.2018. 

године. 
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Жиг рег. бр. 54173 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd, Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 18.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54390 чији је носилац "Agrolink" 

d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Beograd, Džordža Vašingtona 54, RS, престао је да 

важи дана 24.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54580 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54659 чији је носилац DELTA 

SPORT d.o.o., Владимира Поповића 6, Београд (Нови 

Београд), RS, престао је да важи дана 19.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 54679 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54680 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54681 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54685 чији је носилац Срећко 

Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да 

важи дана 07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 55215 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac , Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 55289 чији је носилац EX-TEL 

Trade društvo sa ograničenom odgovornošću za 

trgovinu, proizvodnju i usluge export-import Subotica, 

Subotica, Somborski put 23, RS, престао је да важи 

дана 02.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 55900 чији је носилац “FRENDEE“ 

DOO, Beograd, Milutina Milankovića br.120B, RS, престао 

је да важи дана 01.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56159 чији је носилац "Grand 

prom" doo. za proizvodnju, promet i usluge Beograd, 

Surčinska 6a, Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 09.02.2018. године. 

Жиг рег. бр. 57223 чији је носилац Vektra 

Montenegro d.o.o., Vuka Karadžića 10, 81000 

Podgorica, ME, престао је да важи дана 19.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57247 чији је носилац Kidsco 

Limited, 234A King`s Road, London SW3 5UA, UK, 

престао је да важи дана 23.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57270 чији је носилац Дарко 

Татић, Јужни булевар бр. 36, Београд, RS, престао је 

да важи дана 05.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57301 чији је носилац The Citco 

Group Limited, a Cayman Islands corporation, Regatta 

Office Park, West Bay Road, P.O.Box 31106, Grand 

Cayman KY1-1205, Cayman Islands, KY, престао је да 

важи дана 22.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57304 чији је носилац Global 

Hotels and Resorts IP BV, Pietermaai 15, Curacao, The 

Netherlands Antilles, AN, престао је да важи дана 

23.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57341 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 22.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57342 чији је носилац BELUPO - 

Lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 22.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57343 чији је носилац BELUPO - 

Lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 22.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57344 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 23.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57346 чији је носилац VULKAN 

GUMA-BELT d.o.o., Vrbaška 16, Srbobran, RS, 

престао је да важи дана 24.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57347 чији је носилац VULKAN 

GUMA-BELT d.o.o., Vrbaška 16, Srbobran, RS, 

престао је да важи дана 24.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57348 чији је носилац VULKAN 

GUMA-BELT d.o.o., Vrbaška 16, Srbobran, RS, 

престао је да важи дана 24.01.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57349 чији је носилац Frito-Lay 

Trading Company Europe GmbH, Spitalgasse 2, CH-

3011 Bern, CH, престао је да важи дана 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57350 чији је носилац Frito-Lay 

Trading Company Europe GmbH, Spitalgasse 2, CH-

3011 Bern, CH, престао је да важи дана 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57351 чији је носилац Frito-Lay 

Trading Company Europe GmbH, Spitalgasse 2, CH-

3011 Bern, CH, престао је да важи дана 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57352 чији је носилац Frito-Lay 

Trading Company Europe GmbH, Spitalgasse 2, CH-

3011 Bern, CH, престао је да важи дана 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57391 чији је носилац Preduzeće 

za inženjering, trgovinu i usluge "ITN" d.o.o., Beograd-

Zemun, Dubrovačka 20-22, RS, престао је да важи 

дана 17.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57398 чији је носилац A-PRESS 

MOTOR PRODUCTION DOO Novi Sad, Novi Sad, 

Ignjata Pavlasa 6/II, RS, престао је да важи дана 

30.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57399 чији је носилац 

International Paper Company A Corporation of the State 

of New York, 6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 

38197, US, престао је да важи дана 05.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57400 чији је носилац Philip 

Morris Operations a.d. Niš, 12. februar 74, Niš, RS, 

престао је да важи дана 05.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57401 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 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57402 чији је носилац PK 

"ZLATIBOR" A.D., Zlatibor, Naselje Farma br. 1, RS, 

престао је да важи дана 02.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57403 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Company 

for Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 26.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57404 чији је носилац 

FINDOMESTIC BANKA AD, Beograd, Kosovska 10, 

RS, престао је да важи дана 17.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57409 чији је носилац Philip 

Morris Operations a.d. Niš, 12. februar 74, Niš, RS, 

престао је да важи дана 05.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57410 чији је носилац I team 

d.o.o., Tadeuša Košćuška 52, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 01.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57417 чији је носилац "OMV 

SRBIJA" D.O.O., 11070 Novi Beograd, Omladinskih 

brigada 90a, RS, престао је да важи дана 05.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57419 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57420 чији је носилац 

"MIRNOVEC PIROTEHNIKA" doo Novi Sad, 

Petrovaradin, Preradovićeva 2, RS, престао је да важи 

дана 02.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57426 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57427 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57428 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville 

Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57429 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville 

Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57441 чији је носилац Alpha 

Industries, Inc., 14155 Sullyfield Circle, Suite G, 

Chantilly, Virginia 20151, US, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57442 чији је носилац Chengdu 

Huawei Science & Technology Co., Ltd., Qingshui 

River Zone, West Hi-Tech Zone Chengdu, CN, престао 

је да важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57452 чији је носилац PFIZER 

HEALTH AB, Lindhagensgatan 100, Stockholm SE-112 

87, SE, престао је да важи дана 16.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57459 чији је носилац DTM 

RELATIONS d.o.o., Vajara Đoke Jovanovića 40, Beograd, 

RS, престао је да важи дана 06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57511 чији је носилац Privredno 

društvo "KILIM" d.o.o., Beograd, Kneza Miloša br. 53, 

RS, престао је да важи дана 19.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57513 чији је носилац Dušan 

Jovanović, Južna br. 2, 11221 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 31.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57517 чији је носилац PIK 

DISTRIBUCIJA-VRBAS AD, Aleksandra Dubčeka 3, 11080 

Zemun, RS, престао је да важи дана 16.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57518 чији је носилац 

"FRENDEE" DOO, Beograd, Sinđelićeva 16/1, RS, 

престао је да важи дана 01.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57564 чији је носилац Privredno 

društvo "SKYBOARD ADVERTISING" d.o.o. Beograd, 

Katanićeva 7, Beograd, RS, престао је да важи дана 

30.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57626 чији је носилац Mesna 

industrija Temporex d.o.o., Subotički put br. 19/A, 

Senta, RS, престао је да важи дана 16.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57632 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD-Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK, престао је да 

важи дана 08.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57643 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 07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57644 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 07.02.2018. године. 

Жиг рег. бр. 57645 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 07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57646 чији је носилац NOTOS 

COM HOLDINGS S.A., 6 Menexedon Str., 145 64 

Kifissia, Athens, GR, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57648 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 07.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57717 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge "Rabac" d.o.o., Jurija Gagarina 

87/239, Beograd, RS, престао је да важи дана 

26.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57735 чији је носилац Reckitt 

Benckiser Vanish B.V., Siriusdreef 14, 2132 WT 

Hoofddorp, NL, престао је да важи дана 08.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57736 чији је носилац SZR 

"METALTERM", vl. Miroslav Stanković, 16204 

Leskovac, Gorina, RS, престао је да важи дана 

05.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57799 чији је носилац KONCERN ZA 

PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA  BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 14.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57807 чији је носилац Fond "Fond 

B92", Maršala Birjuzova 53, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57808 чији је носилац "LOMAX 

COMPANY" d.o.o., Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, 

RS, престао је да важи дана 09.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57810 чији је носилац 

FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1 Stephen Street, 

London W1T 1AL, GB, престао је да важи дана 

13.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57813 чији је носилац LIDL 

STIFTUNG & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, Nemačka, DE, престао је да важи дана 

14.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57879 чији је носилац Stanić 

Milan, Vitezova Karadjordjeve Zvezde 130 b, Beograd, 

RS, престао је да важи дана 18.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57880 чији је носилац Stanić 

Milan, Vitezova Karadjordjeve Zvezde 130 b, Beograd, 

RS, престао је да важи дана 18.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57881 чији је носилац "FINANCE 

O.E.C." doo, Nikole Dobrovića 8/16, Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 18.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57929 чији је носилац 

"EKOGRADNJA" d.o.o., Ilije Petrovića 2, 11222 Jajinci - 

Beograd, RS, престао је да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58008 чији је носилац Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, US, престао је да важи дана 22.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58031 чији је носилац 

"MIRNOVEC PIROTEHNIKA" doo Novi Sad, 

Petrovaradin, Preradovićeva 2, RS, престао је да важи 

дана 02.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58038 чији је носилац NOTOS 

COM HOLDINGS S.A., 6 Menexedon Str., 145 64 

Kifissia, Athens, GR, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58044 чији је носилац Branislav 

Brkić, Skadaska 11, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 09.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58082 чији је носилац Meggle AG, 

Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE, престао је 

да важи дана 15.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58083 чији је носилац Alco d.o.o., 

Kruševačka 2, 37230 Aleksandrovac, RS, престао је да 

важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58088 чији је носилац 

"IZOLINVEST" D.O.O., Volgina 73, 11130 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 09.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58106 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 14.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58113 чији је носилац LENOVO 

(BEIJING) LIMITED, No. 6, Chuangye Road, Shangdi 

Information Industry Base, Haidian District, Beijing, 

100085, CN, престао је да важи дана 14.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58116 чији је носилац BERLIN-

CHEMIE AG,, Glienicker Weg 125, D-12489 BERLIN,, 

DE, престао је да важи дана 15.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58144 чији је носилац WORTS 

TEAM D.O.O., Bečmenskih ilegalaca 7, 11279 

Beograd-Bečmen, RS, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58180 чији је носилац DTM 

RELATIONS d.o.o., Vajara Đoke Jovanovića 40, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 06.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58181 чији је носилац DTM 

RELATIONS d.o.o., Vajara Đoke Jovanovića 40, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 06.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58198 чији је носилац Hemijska 

industrija "NEVENA" A.D., Leskovac, RS, престао је 

да важи дана 12.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58226 чији је носилац YEREVAN 

BRANDY COMPANY, 2 Isakov Avenue, 375082 

Yerevan, AM, престао је да важи дана 14.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58411 чији је носилац YEREVAN 

BRANDY COMPANY, 2 Isakov Avenue, 375082 

Yerevan, AM, престао је да важи дана 14.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58421 чији је носилац NOTOS 

COM HOLDINGS S.A., 6 Menexedon Str., 145 64 

Kifissia, Athens, GR, престао је да важи дана 

06.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58444 чији је носилац SZTR 

"PRIMA" Radnja za proizvodnju i prodaju parfema i 

toaletnih preparata "PRIMA KOZMETIKA", 

Radmilović Petra, Preradovićeva 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 09.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58539 чији је носилац SZR 

"EKOTERM 2001", Vlasnik Jovanović Nenad, 

Dragoljuba Milovanovića Bene 66, 34000 Kragujevac, 

RS, престао је да важи дана 23.01.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 58553 чији је носилац Udruženje 

sudskih veštaka za informacione tehnologije IT 

VEŠTAK, Beograd, Danijelova 32, RS, престао је да 

важи дана 02.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58683 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 

DE, престао је да важи дана 16.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58711 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Company 

for Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 26.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58712 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Commpany 

for Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 26.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58713 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Company 

for Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 26.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59227 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Company 

оf Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 26.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59267 чији је носилац Preduzeće 

"LIN YONG HUA" d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 

89/101, RS, престао је да важи дана 19.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59351 чији је носилац Mesna 

industrija Temporex d.o.o., Subotički put br. 19/A, 

Senta, RS, престао је да важи дана 16.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59359 чији је носилац 

"MEVITAS" Društvo za trgovinu i usluge sa 

ograničenom odgovornošću Beograd, Beograd, Paunova 

24/202, RS, престао је да важи дана 31.01.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59412 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge "ADIKE" d.o.o., Beograd, Jurija 

Gagarina 87/20, RS, престао је да важи дана 

19.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60753 чији је носилац Preduzeće 

za inženjering, trgovinu i usluge "ITN" d.o.o., Beograd-

Zemun, Dubrovačka 20-22, RS, престао је да важи 

дана 17.01.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 63352 чији је носилац ATELJE 

FORSA, 23 000 Zrenjanin, Gundulićeva 23, RS, 

престао је да важи дана 26.01.2018. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.07.2018. до 15.08.2018. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 5677 

промењена је у Pennzoil - Quaker State Company, 150 

N. Dairy Ashford, 77079 Houston, Texas, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37809 

промењена је у Federal-Mogul Bremsb elag GmbH, 

Glinder Weg 1, 21509 Glinde, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40070 

промењена је у Reichhold AS,, RANKVIK BRYGGE 

5/7, P.O. Box 2061, NO-3202 Sandefjord, NO; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43206 

промењена је у Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 

0250 Oslo, NO; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44238 

промењена је у Terumo Cardiovascular Systems 

Corporation, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 

48103, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44356 

промењена је у Cardiome International SAa Swiss 

corporation, rue des Alpes 21, 1201 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44382 

промењена је у APOLLO TYRES AFRICA (PTY) 

LTD., 150, Denne Road, Hughes, Boksburg, Gauteng 

1459, ZA; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44386 

промењена је у DELPHI TECHNOLOGIES, LLC, 

5725 Delphi Drive, City of Troy, State of Michigan 

48098, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44857 

промењена је у AWI Licensing LLC, 1105 North 

Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44910 

промењена је у SCHOLASTIC INC. (New York 

corporation), 557 Broadway, New York, NY 10012, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44913 

промењена је у Citigroup Inc. (United States National 

Banking Association), 388 Greenwich Street, New York, 

New York, 10013, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51931 

промењена је у UNITED STATES POLO 

ASSOCIATION, 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 

West Palm Beach, Florida 33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53036 

промењена је у United States Polo Association , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53062 

промењена је у United States Polo Association , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53191 

промењена је у United States Polo Association , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53192 

промењена је у United States Polo Association , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53199 

промењена је у United States Polo Association , 1400 Centrepark 

Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58043 

промењена је у ОRSUS d.o.o., Бранислава Нушића 

10, 11272 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58315 

промењена је у TM TITLES LIMITED, One Canada 

Square Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 

5AP, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58407 

промењена је у LUIGI LAVAZZA S.p.A., Via Bologna 

32, 10152 Torino, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58483 

промењена је у Pennzoil - Quaker State Company, 150 

N. Dairy Ashford, 77079 Houston, Texas, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59116 

промењена је у CITIBANK N.A. (United States 

National Banking Association), 388 Greenwich Street, 

New York, New York, 10013, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 59662 

промењена је у SUN SAME ENTERPRISES CO., 

LTD., No. 31, Lane 349, Chung Cheng S. RD., 

YONGKANG DIST., TAINAN CITY 710, TW; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61164 

промењена је у Производно-транспортно предузеће 

"SANI" друштво са ограниченом одговорношћу 

Шабац, ул.Војводе Путника бр.58, Шабац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63487 

промењена је у Renaissance Financial Holdings 

Limited, Trinity Hall, 43 Cedar Avenue, P.O. Box 2763 

Hamilton, Bermuda HM 12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65196 

промењена је у nVent Solutions (UK) Limited, 3 

Rutherford Road, Stephenson Industrial Estate, 

Washington, Tyne and Wear, NE37 3HX, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70442 

промењена је у ANIMACCORD LTD, Griva Digeni 

82, Stephanie House, office 202, 3101, Limassol, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70897 

промењена је у MLEKARA ŠABAC AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ŠABAC, Крсмановача бб, Шабац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70898 

промењена је у MLEKARA ŠABAC AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ŠABAC, Крсмановача бб, Шабац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72167 

промењена је у KOMBINAT FOOD DOO NOVI SAD, 

Булевар Михајла Пупина 5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 11567 извршен је пренос на Sherwin 

–Williams Luxembourg Investement Management 

Company S.a.r.l., 8-10 avenue de le Gare, L-1610, 

Luxembourg, LU; 

 

За жиг бр. 16104 извршен је пренос на Sherwin 

–Williams Luxembourg Investement Management 

Company S.a.r.l., 8-10 Avenue de le Gare, L-1610, 

Luxembourg, LU; 

 

За жиг бр. 16950 извршен је пренос на 

ŠAMPIONKA d.o.o., Bukovica 47A, 5293 VOLČJA 

DRAGA, SI; 

 

За жиг бр. 20900 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 26818 извршен је пренос на Sherwin 

–Williams Luxembourg Investement Management 

Company S.a.r.l., 8-10 Avenue de le Gare, L-1610, 

Luxembourg, LU; 

 

За жиг бр. 33915 извршен је пренос на Aspen 

Global Incorporated, GBS Plaza, Corner of La Salette 

and Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

За жиг бр. 34362 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 34363 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 34364 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 35005 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 37724 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 38325 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 38645 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 38688 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 
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За жиг бр. 39243 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 39358 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 41440 извршен је пренос на Primex 

Pharmaceuticals OY, Mariankatu 21C, 00170 Helsinki, 

FI; 

 

За жиг бр. 44723 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 46341 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 46480 извршен је пренос на 

Cerveceria Modelo de México S. de R.L. de C.V, Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 

Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, 

Mexico City, MX; 

 

За жиг бр. 47638 извршен је пренос на 

ЕXCHANGELAW (703) LIMITED c/o Macdonald 

Henderson Limited, Standard Buildings, 94 Hope Street, 

Glasgow, G2 6PH, UK; 

 

За жиг бр. 51122 извршен је пренос на Vitec 

Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, 36022 Cassola 

(VI), IT; 

 

За жиг бр. 52798 извршен је пренос на 

VALTELINA SH.P.K., Autostrada Tirane-Durres, 

Km.4, Mezez, Kashar, Tirane (ZK. Nr.2679, Pasuria 

28/21), AL; 

 

За жиг бр. 52799 извршен је пренос на 

VALTELINA SH.P.K., Autostrada Tirane-Durres, 

Km.4, Mezez, Kashar, Tirane (ZK. Nr.2679, Pasuria 

28/21), AL; 

 

За жиг бр. 54368 извршен је пренос на 

VALTELINA SH.P.K., Autostrada Tirane-Durres, 

Km.4, Mezez, Kashar, Tirane (ZK. Nr.2679, Pasuria 

28/21), AL; 

 

За жиг бр. 55148 извршен је пренос на 

„ADRIA MEDIA GROUP“ d.o.o., Влајковићева бр.8., 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 57065 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 57181 извршен је пренос на Biogen 

MA Inc., 225 Binney Street, 02142 Cambridge, 

MASSACHUSETTS, US; 

 

За жиг бр. 57396 извршен је пренос на Sbarro 

Franshise Co. LLC, 1328 Dublin Road Columbus, Ohio 

43215, US; 

 

За жиг бр. 57910 извршен је пренос на Biogen 

MA Inc., 225 Binney Street, 02142 Cambridge, 

MASSACHUSETTS, US; 

 

За жиг бр. 58119 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 58196 извршен је пренос на 

ROSSANO FERRETTI LIMITED, Clay Barn Ipsley 

Court, Berrington Close, Redditch, Worcestershire, B98 

0TD, UK; 

 

За жиг бр. 58324 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC., One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 59520 извршен је пренос на GIS 

Skalica a.s. , Námestie sv.Martina 9, Holič 908 51, SK; 

 

За жиг бр. 59520 извршен је пренос на 

SLOVARM a.s., Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, SK, SK; 

 

За жиг бр. 59684 извршен је пренос на 

Laboratoire Hra-Pharma Sas, 15 Rue Beranger, Paris, 

75003, FR; 

 

За жиг бр. 59991 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 60353 извршен је пренос на 

ŠAMPIONKA d.o.o., Bukovica 47A, 5293 VOLČJA 

DRAGA, SI; 

 

За жиг бр. 60592 извршен је пренос на 

BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, First Floor, 

The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dubllin 

18, D18K8Y4, IE; 

 

За жиг бр. 60793 извршен је пренос на 

ŠAMPIONKA d.o.o., Bukovica 47A, 5293 VOLČJA 

DRAGA, SI; 
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За жиг бр. 61107 извршен је пренос на 

BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, First Floor, 

The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dubllin 

18, D18K8Y4, IE; 

 

За жиг бр. 61278 извршен је пренос на 

Обрадовић Милош, Драгана Ракића 051/3, Земун, 

Београд, RS and Исаковић Жељко,  Угриновачки пут 

18, део 20, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 64064 извршен је пренос на ŠAMPIONKA 

d.o.o., Bukovica 47A, 5293 VOLČJA DRAGA, SI; 

 

За жиг бр. 64065 извршен је пренос на 

ŠAMPIONKA d.o.o., Bukovica 47A, 5293 VOLČJA 

DRAGA, SI; 

 

За жиг бр. 65150 извршен је пренос на 

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US; 

 

За жиг бр. 65151 извршен је пренос на 

Тwentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles CA 90035, US; 

 

За жиг бр. 67830 извршен је пренос на 

Hangzhou Еzviz Network Co. Ltd., Seventh Floor, 

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

Binjiang District, Hangzhou City, CN; 

 

За жиг бр. 68247 извршен је пренос на Дејан 

Адамовић, Булевар Деспота Стефана 068А/123, 

11000 Београд, RS and Aдамовић Зоран, Булевар 

Деспота Стефана 68а, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 69549 извршен је пренос на Драган 

Радић, Бањичких жртава 030/05, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70179 извршен је пренос на Аnna 

Antoniova Shaleva-Gavrilska, Rozhdestvo 1B, Sofija 

1618, BG and Svetlan Danev Danev, 99 Evlogi I Hristo 

Georgiev st.1, Sofija 1142, BG; 

 

За жиг бр. 72594 извршен је пренос на 

Адамовић Дејан, Булевар деспота Стефана 068А/123, 

11000 Београд, RS and Aдамовић Зоран, Булевар 

Деспота Стефана 68а, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72677 извршен је пренос на 

Адамовић Дејан, Булевар Деспота Стефана 

068A/123, 11000 Београд, RS and Aдамовић Зоран, 

Булевар Деспота Стефана 68а, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 73694 извршен је пренос на 

Милутин Обрадовић, Омладинских бригада 43а, 

Нови Београд, RS; 

За жиг бр. 73918 извршен је пренос на THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 

 

За жиг бр. 74133 извршен је пренос на Lesaffre 

et Compagnie SA, rue Etienne Marcel 41, 75001 Paris, 

France, FR; 

 

За жиг бр. 74611 извршен је пренос на 

Бранислав Личина, Ивана Болдижара 3, 21000 Нови 

Сад, RS; Наталија Вујачић, Бул. Ослобођења 33, Нови 

Сад, RS; Бранислав Драгичевић, Миће Поповића 17, 

21000 Нови Сад, RS; Бојан Јањић, Учитеља 

Маринковића 25, 32000 Чачак, RS and Ненад Матовић, 

Радише Поштића 1/11, 32000 Чачак, RS; 

 

За жиг бр. 74665 извршен је пренос на Мирослав 

Петровић, Краља Бодина бр.7, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74680 извршен је пренос на BEGEJ 

HAT d.o.o., Видска 8, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74686 извршен је пренос на Eduard 

Orloff, Rainstrasse 51, 8706 Meilen, CH; 

 

За жиг бр. 74741 извршен је пренос на Eduard 

Orloff, Rainstrasse 51, 8706 Meilen, CH; 

 

За жиг бр. 74767 извршен је пренос на Eduard 

Orloff, Rainstrasse 51, 8706 Meilen, CH; 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 48464 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 48465 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53716 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53717 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd,, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53718 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53719 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 
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За жиг бр. 53720 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 53721 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 54499 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 54500 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. 

Рајићева бр. 27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 57030 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 57032 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, 

Rajićeva br. 27-29, Beograd, RS; 

 

За жиг бр. 57033 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 57034 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, SH; 

 

За жиг бр. 62149 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62150 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62151 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62152 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62189 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70897 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70898 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 

27-29, Београд, RS; 

 

Брисање залоге 

 

За жиг бр. 36012 извршено је брисање залоге. 

 

Упис ограничења списка робе и/ или услуга  

 

За жиг рег. број 53643 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 54005 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 70388 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 72731 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  27/2018 – 30/2018  (19.07.2018 – 09.08.2018)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1333021 

(151) 06.12.2016 

(540) 

 

(732) Dall'Agnese S.p.A. 

(511) 20 

(111) 1350949 

(151) 15.02.2016 

(540) 

 

(732) Bitmain 

Technologies Inc. 

(511) 09 36 

(111) 1374794 

(151) 11.10.2016 

(540) 

AFRODITA 

(732) KOZMETIKA 

AFRODITA d.o.o. 

(511) 03 35 41 44 

(111) 1395762 

(151) 02.11.2017 

(540) 

 

(732) Wilhelm Kneitz 

Aktiengesellschaft, 

Textilwerke 

(511) 23 24 35 40 42 

(111) 1412678 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) BARALDI S.R.L. 

(511) 04 09 

(111) 1412681 

(151) 14.02.2018 

(540) 

 

(732) MS 

TRADEMARKS Sp. z 

o.o. 

(511) 18 25 28 

(111) 1412683 

(151) 03.04.2018 

(540) 

 

(732) INDUSTRIA 

MOLITORIA 

PERTEGHELLA S.r.l. 

(511) 16 21 24 25 29 30 43 

(111) 1412687 

(151) 08.06.2018 

(540) 

SECRET REPAIR 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1412688 

(151) 02.04.2018 

(540) 

 

(732) STEPANENKO, 

Anzhela Oleksandrivna 

(511) 11 

(111) 1412715 

(151) 27.04.2018 

(540) 

HealAdvisor 

(732) Healy International AG 

(511) 09 35 36 38 41 44 

(111) 1412734 

(151) 24.04.2018 

(540) 

No verbal elements 

found 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1412737 

(151) 22.03.2018 

(540) 

 

(732) VTB Bank (public 

joint-stock company) 

(511) 36 

(111) 1412766 

(151) 14.06.2017 

(540) 

 

(732) Grupa Topex Sp. z 

o.o. Sp. k. 

(511) 07 08 09 

(111) 1412775 

(151) 18.06.2018 

(540) 

PENGU SURFER 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 30 

(111) 1412779 

(151) 05.06.2018 

(540) 

LIPOCIALE 

(732) Pharmatonica Sp. z 

o.o. 

(511) 05 
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(111) 1412842 

(151) 05.06.2018 

(540) 

EPIDIANE 

(732) LABORATOIRES 

NOREVA-LED 

(511) 03 

(111) 1412843 

(151) 19.06.2018 

(540) 

NORDICA 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1412861 

(151) 15.02.2018 

(540) 

 

(732) ECZACIBASI 

HOLDING ANONIM 

SIRKETI 

(511) 05 09 21 35 

(111) 1412877 

(151) 01.08.2016 

(540) 

 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511) 07 09 10 11 12 20 

28 37 42 45 

(111) 1412882 

(151) 15.11.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 10 38 42 

(111) 1412894 

(151) 08.02.2018 

(540) 

Colornique 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 08 11 21 26 

(111) 1412911 

(151) 30.03.2018 

(540) 

 

(732) VTB Bank (public 

joint-stock company) 

(511) 36 

(111) 1412931 

(151) 14.06.2018 

(540) 

PROBIELLE 

(732) STADA 

Arzneimittel AG 

(511) 05 

(111) 1412937 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Frontech 

Auto Parts Co., Ltd. 

(511) 12 

(111) 1412965 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) GD MIDEA AIR-

CONDITIONING 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 11 

(111) 1412968 

(151) 05.04.2018 

(540) 

 

(732) NINGBO UHOO 

OFFICE STATIONERY 

CO., LTD 

(511) 16 

(111) 1412969 

(151) 23.02.2018 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1412975 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) GD MIDEA AIR-

CONDITIONING 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 11 

(111) 1412993 

(151) 11.02.2018 

(540) 

 

(732) GUILIN 

ZHISHEN 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 09 38 45 

(111) 1413004 

(151) 19.04.2018 

(540) 

 

(732) HEPINES EOOD 

(511) 35 42 43 

(111) 1413013 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) Curaden AG 

(511) 03 

(111) 1413018 

(151) 28.05.2018 

(540) 

ASOLO - PROSECCO 

(732) CONSORZIO 

VINI ASOLO 

MONTELLO 

(511) 33 

(111) 1413029 

(151) 20.12.2017 

(540) 

 

(732) Xiaomi Singapore 

Pte. Ltd. 

(511) 09 35 38 42 

(111) 1413052 

(151) 11.04.2018 

(540) 

BLACK CRYSTAL 

(732) Dimitar Hristov 

BALEV 

(511) 03 05 

(111) 1413121 

(151) 29.01.2018 

(540) 

SELECTISAGRO 

(732) SELECTIS - 

PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA, S.A. 

(511) 01 05 

(111) 1413124 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) José Eisenberg 

(511) 03 

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  2018/8 

Intellectual Property Gazette  2018/8 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

151 

(111) 1413147 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Frontech 

Auto Parts Co., Ltd. 

(511) 12 

(111) 1413149 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) FICOSOTA OOD 

(511) 03 05 

(111) 1413153 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) José Eisenberg 

(511) 03 

(111) 1413165 

(151) 19.04.2018 

(540) 

 

(732) LABORATORIOS 

SALVAT, S.A. 

(511) 05 

(111) 1413176 

(151) 06.02.2018 

(540) 

PHYTODERMAT

O ADVANCED 

FORMULA 

(732) José Eisenberg 

(511) 03 

(111) 1413177 

(151) 21.09.2017 

(540) 

KEMEPOX 

(732) CHROMOS 

SVJETLOST d.o.o. 

(511) 02 17 35 

(111) 1413181 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) ACCOR 

(511) 35 36 43 

(111) 1413185 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Frontech 

Auto Parts Co., Ltd. 

(511) 12 

(111) 1413190 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) José Eisenberg 

(511) 03 

(111) 1413214 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) KAYALAR 

KIMYA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511) 02 

(111) 1413224 

(151) 17.04.2018 

(540) 

GIMAX 

(732) 3-D Matrix, Ltd. 

(511) 05 

(111) 1413236 

(151) 29.12.2017 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 36 38 42 

(111) 1413244 

(151) 01.02.2018 

(540) 

ADDIGY 

(732) Covestro 

Deutschland AG 

(511) 01 02 09 17 40 42 

(111) 1413267 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 06 19 20 35 

(111) 1413295 

(151) 08.05.2018 

(540) 

SEW-EURODRIVE 

(732) SEW-

EURODRIVE GmbH & 

Co KG 

(511) 01 04 

(111) 1413305 

(151) 22.05.2018 

(540) 

CIN CIN AMICA 

(732) Weiyan Jiang 

(511) 14 18 25 

(111) 1413308 

(151) 08.05.2018 

(540) 

SEW 

(732) SEW-

EURODRIVE GmbH & 

Co KG 

(511) 01 04 

(111) 1413321 

(151) 30.11.2017 

(540) 

 

(732) SASIB S.P.A. 

(511) 07 

(111) 1413347 

(151) 26.02.2018 

(540) 

 

(732) CHAMBRE DE 

COMMERCE 

INTERNATIONALE 

(511) 09 16 35 36 41 42 

(111) 1413349 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) GD MIDEA AIR-

CONDITIONING 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 11 

(111) 1413399 

(151) 05.04.2018 

(540) 
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(732) SİERRA TEKSTİL 

TURİZM GIDA 

İNŞAAT MERMER 

İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 24 

(111) 1413403 

(151) 12.12.2017 

(540) 

ATTENTI 

(732) ATTENTI 

ELECTRONIC 

MONITORING LTD 

(511) 09 16 24 25 35 38 

41 45 

(111) 1413413 

(151) 19.03.2018 

(540) 

STEICO 

(732) STEICO SE 

(511) 01 08 17 19 37 41 

42 

(111) 1413416 

(151) 07.03.2018 

(540) 

LIGHTABILITY 

(732) SCHRÉDER, 

société anonyme 

(511) 09 11 35 41 

(111) 1413423 

(151) 18.12.2017 

(540) 

 

(732) NLMK 

INTERNATIONAL 

B.V., Société de droit 

néerlandais 

(511) 01 04 06 07 09 11 

16 35 36 37 39 40 41 42 

(111) 1413450 

(151) 18.04.2018 

(540) 

 

(732) GDK International 

Limited 

(511) 43 

(111) 1413451 

(151) 02.02.2018 

(540) 

 

(732) DEMPA İHTİYAÇ 

GIDA İNŞAAT VE 

TÜKETİM 

MADDELERI SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 29 30 35 

(111) 1413459 

(151) 10.08.2017 

(540) 

 

(732) POŠTA 

SLOVENIJE d.o.o. 

(511) 06 09 16 19 20 35 

36 38 39 41 42 43 

(111) 1413476 

(151) 01.02.2018 

(540) 

 

(732) DFL Deutsche 

Fußball Liga e.V. 

(511) 09 38 41 45 

(111) 1413486 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1413495 

(151) 01.05.2018 

(540) 

 

(732) ARROWHEAD 

PHARMACEUTICALS, 

INC. 

(511) 05 42 

(111) 1413503 

(151) 02.02.2018 

(540) 

 

(732) MULTI-

CONCEPT GMBH 

(511) 35 

(111) 1413509 

(151) 06.11.2017 

(540) 

 

(732) 

RUDOLFINERHAUS 

PROVATKLINIK 

GMBH 

(511) 41 43 44 

(111) 1413529 

(151) 11.06.2018 

(540) 

WING 

(732) NOKIA 

SOLUTIONS AND 

NETWORKS OY 

(511) 35 38 42 

(111) 1413533 

(151) 19.04.2018 

(540) 

 

(732) Piasten GmbH 

(511) 30 

(111) 1413545 

(151) 18.05.2018 

(540) 

acousticbase 

(732) Greiner 

MULTIfoam GmbH 

(511) 17 

(111) 1413570 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) United Biscuits 

(UK) Limited 

(511) 30 

(111) 1413576 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) JOUMMA BAGS, S.L. 

(511) 18 28 

(111) 1413592 

(151) 19.04.2018 

(540) 

THE RED 

COLLECTION 

(732) RRI Financial, Inc. 

(511) 35 43 

(111) 1413599 

(151) 27.03.2018 

(540) 
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(732) Getcontact Limited 

Liability Partnership 

(511) 09 38 

(111) 1413624 

(151) 22.03.2018 

(540) 

 

(732) voestalpine VAE 

GmbH Voestalpine 

Schienen GmbH 

(511) 06 07 09 17 19 35 

38 39 41 42 

(111) 1413676 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1413698 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1413702 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1413703 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Phoenix 

Biotechnology 

Development Co., Ltd. 

(511) 10 

(111) 1413707 

(151) 29.03.2018 

(540) 

 

(732) Brütsch/Rüegger 

Werkzeuge AG 

(511) 01 02 03 04 06 07 

08 09 11 12 17 18 20 21 

35 

(111) 1413737 

(151) 15.06.2018 

(540) 

IDEAL PLANTS 

(732) Salk Institute for 

Biological Studies 

(511) 42 

(111) 1413768 

(151) 13.03.2018 

(540) 

 

(732) Infotech-Group 

EOOD 

(511) 09 37 

(111) 1413774 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1413795 

(151) 23.03.2018 

(540) 

 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511) 30 

(111) 1413799 

(151) 02.08.2017 

(540) 

NEXTEON 

(732) INSIGN 

(511) 09 16 35 36 38 40 

42 45 

(111) 1413802 

(151) 15.05.2018 

(540) 

JAQUET DROZ 

(732) Montres Jaquet 

Droz SA (Montres Jaquet 

Droz AG) (Montres 

Jaquet Droz Ltd) 

(511) 09 

(111) 1413806 

(151) 16.05.2018 

(540) 

AMATHELI 

(732) LEDVANCE 

GmbH 

(511) 09 11 

(111) 1413847 

(151) 24.04.2018 

(540) 

HUAWEI P30 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(511) 09 

(111) 1413853 

(151) 12.04.2018 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(511) 09 

(111) 1413861 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) SACCO SRL 

(511) 01 05 29 35 

(111) 1413862 

(151) 16.04.2018 

(540) 

ZETOR HORTUS 

(732) HTC 

INVESTMENTS a.s. 

(511) 07 12 37 42 

(111) 1413865 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511) 29 30 

(111) 1413880 

(151) 04.05.2018 

(540) 

APPLE 

(732) APPLE INC. 

(511) 09 

(111) 1413882 

(151) 03.05.2018 

(540) 

IPAD 

(732) APPLE INC. 

(511) 37 

(111) 1413955 

(151) 11.02.2018 

(540) 

 

(732) GUILIN 

ZHISHEN 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 09 35 38 
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(111) 1413967 

(151) 09.05.2018 

(540) 

SOLUMOP 

(732) K+S KALI GmbH 

(511) 01 

(111) 1413971 

(151) 08.03.2018 

(540) 

 

(732) Ishida Co., Ltd. 

(511) 07 09 

(111) 1413989 

(151) 29.11.2017 

(540) 

StoneEtics 

(732) RÖFIX AG 

(511) 01 02 17 19 

(111) 1414019 

(151) 23.03.2018 

(540) 

HAWE 

(732) HAWE Hydraulik 

SE 

(511) 07 09 37 41 42 

(111) 1414060 

(151) 22.02.2018 

(540) 

 

(732) PENTACOLOR 

Textil- és Vegyipari 

Szolgáltató, Fejlesztői 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(511) 01 02 

(111) 1414084 

(151) 02.03.2018 

(540) 

 

(732) Refractory 

Intellectual Property 

GmbH & Co. KG 

(511) 19 37 42 

(111) 1414086 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) Bilz 

Werkzeugfabrik GmbH 

& Co. KG 

(511) 07 08 09 

(111) 1414115 

(151) 19.12.2017 

(540) 

 

(732) Motorola 

Trademark Holdings, 

LLC 

(511) 09 10 11 14 35 36 

37 38 41 42 

(111) 1414118 

(151) 27.03.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoj 

otvetstvennost'yu 

"DELCREDA" 

(511) 35 

(111) 1414121 

(151) 23.03.2018 

(540) 

 

(732) HAWE Hydraulik 

SE 

(511) 07 09 37 41 42 

(111) 1414129 

(151) 09.01.2018 

(540) 

 

(732) Grupa Topex Sp. z 

o.o. Sp. k. 

(511) 09 10 25 

(111) 1414132 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) CNH 

INDUSTRIAL N.V. 

(511) 07 12 

(111) 1414133 

(151) 17.04.2018 

(540) 

VENICCI 

(732) BOGUSŁAW 

DROBNY PIOTR 

DABEK 

(511) 35 

(111) 1342159 

(151) 23.01.2017 

(540) 

ASAPRESTAM 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1346006 

(151) 21.02.2017 

(540) 

DENSI-SOLUTIONS 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1414181 

(151) 14.12.2017 

(540) 

 

(732) Senken Group Co., 

Ltd. 

(511) 09 

(111) 1414197 

(151) 13.03.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"PROFI" 

(511) 19 

(111) 1414222 

(151) 07.02.2018 

(540) 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION 

(732) International 

Electrotechnical 

Commission 

(511) 09 16 35 38 41 42 

(111) 1414235 

(151) 23.03.2018 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "DIAMED-

farma" 

(511) 05 10 44 

(111) 1414245 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 
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(111) 1414249 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1414250 

(151) 29.12.2017 

(540) 

 

(732) MİLANGAZ LPG 

DAĞITIM TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 04 37 

(111) 1414255 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1414257 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1414262 

(151) 02.03.2018 

(540) 

RHI MAGNESITA 

(732) Refractory 

Intellectual Property 

GmbH & Co. KG 

(511) 19 37 42 

(111) 1414271 

(151) 17.05.2018 

(540) 

 

(732) CYBEX GmbH 

(511) 25 

(111) 1414272 

(151) 17.05.2018 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 29 30 

(111) 1414319 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) CRIS CONF. 

S.P.A. 

(511) 14 18 25 26 35 

(111) 1414364 

(151) 11.04.2018 

(540) 

VANTEX 

(732) SAFT 

(511) 09 

(111) 1414387 

(151) 14.06.2018 

(540) 

AFTER HOURS 

(732) ANDRE 

JACQUES LEVY 

(511) 33 34 

(111) 1414429 

(151) 14.05.2018 

(540) 

X-Shield 

(732) KHARKOV 

BEARING PLANT, 

PUBLIC JOINT STOCK 

COMPANY 

(511) 07 17 

(111) 1414436 

(151) 09.10.2017 

(540) 

 

(732) BIODOM 27 

d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve 

(511) 09 11 

(111) 1414453 

(151) 15.02.2018 

(540) 

 

(732) GEDIK HOLDING 

ANONIM ŞIRKETI 

(511) 06 09 

(111) 1414471 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) Mizuno 

Corporation 

(511) 18 25 28 

(111) 1414475 

(151) 23.04.2018 

(540) 

 

(732) GDK International 

Limited 

(511) 43 

(111) 1414501 

(151) 26.10.2017 

(540) 

 

(732) Lafat komerc d.o.o. 

(511) 11 

(111) 1414515 

(151) 29.03.2018 

(540) 

 

(732) Poly-clip System 

GmbH & Co. KG 

(511) 06 08 

(111) 1414528 

(151) 25.04.2018 

(540) 

 

(732) April International 

Enterprise Pte. Ltd. 

(511) 16 

(111) 1414535 

(151) 27.04.2018 

(540) 

FILIFOLLI 

(732) ALBER S.p.A. 

(511) 25 

(111) 1414545 

(151) 06.06.2018 

(540) 

DRAMITUFF 

(732) DRAMICOM 

(511) 01 17 19 

(111) 1414552 

(151) 11.05.2018 

(540) 

IZYMO 

(732) SOMFY 

ACTIVITES SA 

(511) 09 

(111) 1414576 

(151) 24.05.2018 

(540) 

FINESSE REFLEX 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 10 
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(111) 1414590 

(151) 29.01.2018 

(540) 

ASCENZA 

(732) SELECTIS - 

PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA, S.A. 

(511) 01 05 44 

(111) 1414628 

(151) 22.09.2017 

(540) 

 

(732) M+W Group 

GmbH 

(511) 09 11 37 42 

(111) 1414632 

(151) 08.05.2018 

(540) 

BE YOUNIQUE 

(732) Younique, LLC 

(511) 35 

(111) 1414635 

(151) 04.05.2018 

(540) 

 

(732) AbbVie Inc. 

(511) 44 

(111) 1414648 

(151) 05.01.2018 

(540) 

Code Blue 

(732) Friedrich Delker 

GmbH & Co. KG 

(511) 01 02 03 04 06 07 

08 09 10 12 16 18 20 21 25 

(111) 1414659 

(151) 06.10.2017 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 41 42 

(111) 1414661 

(151) 17.01.2018 

(540) 

INDY&PIPPA 

(732) ORGANIKA + 

d.o.o. 

(511) 30 

(111) 1414671 

(151) 08.02.2018 

(540) 

ip-x-change 

(732) IPAN GmbH 

(511) 35 36 41 42 45 

(111) 1414703 

(151) 12.03.2018 

(540) 

 

(732) PASUTO s.r.l. 

(511) 02 16 28 

(111) 1414706 

(151) 10.05.2018 

(540) 

Beauty Omelette 

(732) REHA YAVUZER 

(511) 03 25 35 41 

(111) 1414707 

(151) 08.06.2018 

(540) 

DANSR 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511) 01 05 44 

(111) 1414742 

(151) 21.09.2017 

(540) 

SIMPRA 

(732) CHROMOS 

SVJETLOST d.o.o. 

(511) 01 02 35 

(111) 1414746 

(151) 04.05.2018 

(540) 

 

(732) Hanover Ventures 

Marketplace, LLC 

(511) 30 

(111) 1414750 

(151) 09.05.2018 

(540) 

 

(732) DAVIDE 

CAMPARI - MILANO 

S.P.A. 

(511) 33 

(111) 1414800 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) ZHUCHENG 

HAOTIAN PHARM 

CO., LTD. 

(511) 32 

(111) 1414815 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) Backwelt Pilz 

GmbH 

(511) 30 40 42 

(111) 1414816 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) Backwelt Pilz 

GmbH 

(511) 30 40 42 

(111) 1414817 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) Backwelt Pilz 

GmbH 

(511) 30 40 42 

(111) 1414862 

(151) 25.05.2018 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 30 

(111) 1414875 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) BONART DIŞ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 30 

(111) 1414877 

(151) 08.05.2018 

(540) 
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(732) Bouie Uladzimir 

Uladzimirovich 

(511) 34 

(111) 1414880 

(151) 12.03.2018 

(540) 

 

(732) FIDIFARM d.o.o. 

(511) 03 05 

(111) 1414891 

(151) 10.11.2017 

(540) 

 

(732) PRŠUTARNA 

S'KRASA d.o.o. 

(511) 29 35 40 43 

(111) 1414901 

(151) 01.02.2018 

(540) 

 

(732) ANNIBAL & CO. 

S.R.L. 

(511) 18 25 35 

(111) 1414919 

(151) 26.04.2018 

(540) 

 

(732) Intercontinental 

Great Brands LLC 

(511) 30 

(111) 1414925 

(151) 19.03.2018 

(540) 

 

(732) Autonomous 

nonprofit organization 

"TV-Novosti" 

(511) 38 41 

(111) 1414927 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 42 45 

(111) 1414938 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Jinli 

Metal Product Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1414945 

(151) 26.06.2018 

(540) 

COME SEEK 

(732) Royal Caribbean 

Cruises Ltd. 

(511) 39 

(111) 1414959 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) PEJO, investicije in 

trgovina, d.o.o. 

(511) 29 30 

(111) 1414960 

(151) 17.05.2018 

(540) 

HAGI 

(732) Hagleitner Hygiene 

International GmbH 

(511) 03 05 

(111) 1415006 

(151) 28.06.2018 

(540) 

43 King 

(732) BIRDIE BH 43 LLC 

(511) 33 

(111) 1415013 

(151) 19.06.2018 

(540) 

Viomat 

(732) Hettich Marketing- und 

Vertriebs GmbH & Co. KG 

(511) 06 20 

(111) 1415024 

(151) 09.02.2018 

(540) 

 

(732) AMINO UP 

CHEMICAL CO., LTD. 

(511) 01 05 29 30 32 

(111) 1415038 

(151) 08.06.2018 

(540) 

GLOW’SOME 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1415055 

(151) 20.06.2018 

(540) 

Chio DONUTS 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511) 29 30 31 

(111) 1415066 

(151) 13.03.2018 

(540) 

COLOR NIQUE 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 08 11 21 26 

(111) 1415081 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 09 

(111) 1415091 

(151) 10.04.2018 

(540) 

Tom 

(732) LJUBLJANSKE 

MLEKARNE, mlekarska 

industrija, d.o.o. 

(511) 05 29 30 

(111) 1415114 

(151) 18.05.2018 

(540) 

ELPIDA 

(732) Viriom, Inc. 

(511) 05 

(111) 1415130 

(151) 19.01.2018 

(540) 

 

(732) Brødrene 

Hartmann A/S 

(511) 07 16 41 

(111) 1415136 

(151) 22.05.2018 

(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


 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/8 

Intellectual Property Gazette  2018/8 

158 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) Dongying Phoenix 

Biotechnology 

Development Co., Ltd. 

(511) 33 

(111) 1415140 

(151) 18.04.2018 

(540) 

BRRR 

(732) LJUBLJANSKE 

MLEKARNE, mlekarska 

industrija, d.o.o. 

(511) 05 29 30 

(111) 1415167 

(151) 17.11.2017 

(540) 

larsa 

(732) Andrzej 

SZYMAŃSKI "LARS" 

(511) 09 11 

(111) 1415173 

(151) 18.05.2018 

(540) 

LIVETYPE 

(732) APPLE INC. 

(511) 09 

(111) 1415190 

(151) 03.05.2018 

(540) 

SHAZAM 

(732) Apple Inc. 

(511) 42 45 

(111) 1415196 

(151) 29.01.2018 

(540) 

ROVENSA 

(732) SELECTIS - 

PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA, S.A. 

(511) 01 05 44 

(111) 1415197 

(151) 01.05.2018 

(540) 

IQOS MESH 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1415217 

(151) 29.01.2018 

(540) 

BLEXIA 

(732) SELECTIS - 

PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA, S.A. 

(511) 01 05 44 

(111) 1415223 

(151) 18.12.2017 

(540) 

HORIZONT 

(732) LEVIOR s.r.o. 

(511) 07 08 09 

(111) 1415228 

(151) 28.03.2018 

(540) 

 

(732) RAVIOLA 

ROBERTO 

(511) 30 31 

(111) 1415249 

(151) 10.04.2018 

(540) 

Lučka 

(732) LJUBLJANSKE 

MLEKARNE, mlekarska 

industrija, d.o.o. 

(511) 05 29 30 

(111) 1415260 

(151) 10.04.2018 

(540) 

 

(732) LJUBLJANSKE 

MLEKARNE, mlekarska 

industrija, d.o.o. 

(511) 05 29 30 

(111) 1415268 

(151) 22.01.2018 

(540) 

 

(732) Trans-Textil 

GmbH 

(511) 17 24 

(111) 1415276 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 35 

(111) 1359158 

(151) 15.03.2017 

(540) 

 

(732) Jean 

CASSEGRAIN 

(511) 03 04 09 14 16 18 

22 25 34 35 

(111) 1380323 

(151) 24.10.2017 

(540) 

TRUE LUMINOUS 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1389801 

(151) 15.09.2017 

(540) 

SIGNIFY 

(732) Philips Lighting 

Holding B.V. 

(511) 09 11 42 

(111) 1396902 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Brands Sàrl 

(511) 34 

(111) 1415293 

(151) 06.06.2018 

(540) 

ONLY LOVE 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1415298 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) Shandong Boda 

Special Cable Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1415301 

(151) 24.05.2018 

(540) 

Heldenmahlzeit 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 05 18 21 28 31 

(111) 1415311 

(151) 14.05.2018 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK 

COMPANY "BIOCAD" 

(511) 05 

(111) 1415313 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) ZHENG YA 

(511) 03 
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(111) 1415318 

(151) 07.05.2018 

(540) 

 

(732) OTKRYTOE 

AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

"KOSMETICHESKOE 

OBYEDINENIE 

"SVOBODA" 

(511) 03 

(111) 1415327 

(151) 12.04.2018 

(540) 

Treble Wallet 

(732) Kress Crypto 

Consulting 

(511) 09 35 36 42 

(111) 1415359 

(151) 28.04.2018 

(540) 

 

(732) "Beluga Brands", 

LLC 

(511) 33 

(111) 1415363 

(151) 01.05.2018 

(540) 

 

(732) The Science and 

Technology Co., Ltd. 

(511) 30 

(111) 1415381 

(151) 30.04.2018 

(540) 

 

(732) The Science and 

Technology Co.,Ltd. 

(511) 29 

(111) 1415386 

(151) 29.05.2018 

(540) 

HIP & HOPPS 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

(511) 14 18 24 25 26 

(111) 1415387 

(151) 11.04.2018 

(540) 

BROKERSLINK 

(732) BROKERSLINK 

AG 

(511) 36 

(111) 1415393 

(151) 13.03.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"PROFI" 

(511) 19 

(111) 1415395 

(151) 08.01.2018 

(540) 

 

(732) J.J.L. 

CATAMARANS S.r.l. 

(511) 12 16 25 32 33 35 

36 37 39 

(111) 1415433 

(151) 25.05.2018 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1415434 

(151) 25.05.2018 

(540) 

ELEGANT 

FRIDAY 

(732) Compagnie des 

Montres Longines, 

Francillon S.A. 

(Longines Watch Co., 

Francillon Ltd.) 

(511) 14 

(111) 1415438 

(151) 29.01.2018 

(540) 

HONOR 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511) 36 41 

(111) 1415441 

(151) 05.12.2017 

(540) 

 

(732) Comité 

International Olympique 

(511) 01 03 04 05 07 09 

11 12 14 16 18 19 25 28 

29 30 32 35 36 37 38 39 

41 42 43 

(111) 1415444 

(151) 23.05.2018 

(540) 

 

(732) VEJA FAIR 

TRADE SARL 

(511) 25 

(111) 1415451 

(151) 01.06.2018 

(540) 

FINESSE 

SHARKSKIN 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 10 

(111) 1415453 

(151) 02.02.2018 

(540) 

HippoSan 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511) 01 31 

(111) 1415466 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) Rudakova Anna 

Anatolievna 

(511) 03 

(111) 1415473 

(151) 25.05.2018 

(540) 

 

(732) FibroGen, Inc. 

(511) 05 

(111) 1415483 

(151) 27.04.2018 

(540) 

CODE 11.59 BY 

AUDEMARS 

PIGUET 

(732) Audemars Piguet 

Holding SA 

(511) 14 

(111) 1415506 

(151) 22.12.2017 

(540) 
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(732) BSB 

DEVELOPMENT & 

INVESTMENT 

COMPANY LIMITED 

(511) 01 

(111) 1415536 

(151) 14.02.2018 

(540) 

 

(732) MS 

TRADEMARKS Sp. z 

o.o. 

(511) 18 25 28 

(111) 1415556 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) WEIFANG 

YINUO CASTING CO., 

LTD. 

(511) 11 

(111) 1415595 

(151) 21.03.2018 

(540) 

 

(732) DE CLEMENTE 

CONSERVE S.P.A. 

(511) 29 

(111) 1415616 

(151) 03.04.2018 

(540) 

 

(732) IGOR BERCE 

(511) 04 06 07 14 36 37 

40 42 

(111) 1415660 

(151) 28.05.2018 

(540) 

CoolCreative 

(732) BSH hausgeräte 

GmbH 

(511) 07 11 

(111) 1415662 

(151) 05.02.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING 

JIUZHUO 

MECHANICAL AND 

ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511) 07 

(111) 1415664 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) Infront Sports & 

Media AG 

(511) 09 35 38 41 45 

(111) 1415691 

(151) 08.05.2018 

(540) 

PHAT FX 

(732) APPLE INC. 

(511) 09 

(111) 1415709 

(151) 08.01.2018 

(540) 

 

(732) Sunstar Joint Stock 

Company 

(511) 03 05 

(111) 1415722 

(151) 04.06.2018 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1415727 

(151) 21.03.2018 

(540) 

 

(732) AERMEC S.P.A. 

(511) 11 

(111) 1415749 

(151) 01.06.2018 

(540) 

CROSS THE LINE 

EXPLICIT 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1415781 

(151) 30.03.2018 

(540) 

 

(732) SEGRETERIA 

PER LA 

COMUNICAZIONE 

(511) 09 16 35 38 41 

(111) 1415820 

(151) 19.12.2017 

(540) 

 

(732) POLO 

ANONYMOS 

VIOTECHNIKI KE 

EMPORIKI ETERIA 

(511) 18 

(111) 1415850 

(151) 13.11.2017 

(540) 

 

(732) STATARE 

BRANDS LTD 

(511) 16 20 21 

(111) 1415857 

(151) 27.06.2018 

(540) 

WHAT THE 

FAKE! 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511) 03 

(111) 1415869 

(151) 06.12.2017 

(540) 

 

(732) CRIS CONF. 

S.P.A. 

(511) 14 18 25 26 35 

(111) 1415891 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 19 20 35 

(111) 1415892 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) Dimitar Hristov 

Balev 

(511) 03 05 18 

(111) 1415899 

(151) 05.06.2018 
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(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1415906 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 19 20 35 

(111) 1415910 

(151) 30.03.2018 

(540) 

 

(732) FIDIFARM d.o.o. 

(511) 03 05 35 

(111) 1415942 

(151) 29.05.2018 

(540) 

 

(732) INOXIA S.R.L. 

(511) 21 

(111) 1415948 

(151) 22.05.2018 

(540) 

PSS 

(732) Finreon AG 

(511) 36 

(111) 1415980 

(151) 25.04.2018 

(540) 

 

(732) A-Star Group NV 

(511) 43 

(111) 1415983 

(151) 04.07.2018 

(540) 

SEA ADVENTURE 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 30 

(111) 1415990 

(151) 21.05.2018 

(540) 

 

(732) OTKRYTOE 

AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

"KOSMETICHESKOE 

OBYEDINENIE 

"SVOBODA" 

(511) 03 

(111) 1416030 

(151) 26.04.2018 

(540) 

 

(732) OTKRYTOE 

AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

"KOSMETICHESKOE 

OBYEDINENIE 

"SVOBODA" 

(511) 03 

(111) 1416034 

(151) 23.01.2018 

(540) 

DRAMA MATTE 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1416039 

(151) 04.07.2018 

(540) 

Archivist 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 32 

(111) 1416045 

(151) 05.07.2018 

(540) 

GLITTER GOALS 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1416047 

(151) 05.06.2018 

(540) 

 

(732) GreenCycle GmbH 

(511) 06 16 20 22 35 37 

39 40 

(111) 1416089 

(151) 11.05.2018 

(540) 

 

(732) BITMAINTECH 

PTE. LTD. 

(511) 09 35 36 42 

(111) 1416098 

(151) 08.09.2017 

(540) 

 

(732) AGUGIARO & 

FIGNA MOLINI S.p.A. 

(511) 30 31 35 

(111) 1416107 

(151) 02.02.2018 

(540) 

ATORKA 

(732) PROJETCLUB 

(511) 18 25 28 

(111) 1416154 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Agropromyshlennyi 

kompleks "DAMATE" 

(511) 29 

(111) 1416166 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) XIE PINGPING 

(511) 25 

(111) 1416167 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) FUJIAN 

PROVINCE JINJIANG 

CITY SHENHUDALI 

CLOTHING AND 

KNITTING CO., LTD 

(511) 25 35 

(111) 1416171 

(151) 30.05.2018 

(540) 

BIG & 

PHENOMENAL 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1416172 

(151) 27.12.2017 
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(540) 

NIO PILOT 

(732) NIO CO., LTD. 

(511) 09 

(111) 1416183 

(151) 16.02.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 28 

(111) 1416188 

(151) 22.12.2017 

(540) 

 

(732) INC Research, 

LLC 

(511) 35 41 42 44 

(111) 1416201 

(151) 25.05.2018 

(540) 

 

(732) Cobi GmbH 

(511) 09 16 28 

(111) 1416204 

(151) 01.05.2018 

(540) 

 

(732) QINGDAO NEW 

KETER TYRE 

CO.,LIMITED 

(511) 12 

(111) 1416211 

(151) 30.05.2018 

(540) 

MEDEASY 

(732) Merkur 

Versicherung AG 

(511) 36 44 

(111) 1416220 

(151) 28.07.2017 

(540) 

 

(732) Gulec Chemicals 

GmbH 

(511) 01 02 42 

(111) 1416223 

(151) 18.05.2018 

(540) 

 

(732) E. REMY 

MARTIN & C° 

(511) 33 

(111) 1416228 

(151) 20.06.2018 

(540) 

animonda 

SUPREME 

SELECTION 

(732) animonda petcare 

gmbh 

(511) 31 

(111) 1416230 

(151) 18.04.2018 

(540) 

 

(732) ALP TEKSTİL 

İNŞAAT VE TURİZM 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

(511) 25 35 

(111) 1416235 

(151) 06.07.2017 

(540) 

IMI ZIKESCH 

(732) C.H. Zikesch 

Armaturen GmbH 

(511) 06 07 11 35 37 42 

(111) 1416239 

(151) 25.04.2018 

(540) 

 

(732) April International 

Enterprise Pte. Ltd. 

(511) 16 

(111) 1416252 

(151) 20.03.2018 

(540) 

RAVAGO 

PREMIX 

(732) RAVAGO S.A. 

(511) 01 05 30 31 44 

(111) 1416257 

(151) 06.04.2018 

(540) 

 

(732) İDİL BEBE 

TEKSTİL İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 25 35 

(111) 1416279 

(151) 22.02.2018 

(540) 

A1 PAY 

(732) A1 Telekom 

Austria 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 16 28 35 36 37 

38 41 42 45 

(111) 1416300 

(151) 05.01.2018 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK 

VE YORGAN SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 35 

(111) 1416314 

(151) 23.03.2018 

(540) 

 

(732) PASTIFICIO 

ANTONIO PALLANTE 

S.r.l. 

(511) 29 30 

(111) 1416351 

(151) 07.05.2018 

(540) 

Flowmotion 

(732) Magentic 

Autocontrol GmbH 

(511) 06 09 19 

(111) 1416405 

(151) 20.04.2018 

(540) 

KRONOPOL 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1383388 

(151) 24.02.2017 

(540) 

 

(732) QUAMAR S.R.L. 

(511) 07 11 35 

(111) 1392658 

(151) 07.03.2017 
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(540) 

 

(732) HONDA MOTOR 

CO., LTD. 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

(111) 1397102 

(151) 14.12.2017 

(540) 

PHS-MULTIFORM 

(732) voestalpine Stahl 

GmbH 

(511) 06 12 40 

(111) 1400608 

(151) 12.01.2018 

(540) 

SALTONEO 

(732) SALTO 

SYSTEMS, S.L. 

(511) 09 

(111) 1401494 

(151) 19.10.2017 

(540) 

ARIANE 

(732) ArianeGroup 

Holding 

(511) 01 04 06 07 09 12 

13 17 19 37 39 42 

(111) 1416423 

(151) 02.04.2018 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511) 35 37 

(111) 1416447 

(151) 18.04.2018 

(540) 

shameless smoothies 

(732) HNC Healthy 

Nutrition Company 

GmbH 

(511) 32 

(111) 1416461 

(151) 11.05.2018 

(540) 

 

(732) MERİDYEN 

GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 32 

(111) 1416481 

(151) 27.04.2018 

(540) 

LEDGER 

(732) LEDGER 

(511) 09 

(111) 1416497 

(151) 16.03.2018 

(540) 

 

(732) SISMA S.p.A. 

(511) 03 

(111) 1416555 

(151) 18.06.2018 

(540) 

MATADI 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1416567 

(151) 18.06.2018 

(540) 

MARQUISETTE 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1416575 

(151) 19.06.2018 

(540) 

TRIBIREL 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1416576 

(151) 15.06.2018 

(540) 

MELON DOLLAR 

BABY 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1416577 

(151) 19.06.2018 

(540) 

BISLIPREL 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1416580 

(151) 27.03.2018 

(540) 

 

(732) Jan Becher - 

Karlovarská Becherovka, a.s. 

(511) 33 

(111) 1416581 

(151) 15.06.2018 

(540) 

DELICHOC 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1416591 

(151) 15.06.2018 

(540) 

DELACRE 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1416607 

(151) 28.02.2018 

(540) 

TRISA 

(732) Trisa Holding AG 

(511) 03 05 07 08 09 11 

21 

(111) 1416642 

(151) 16.03.2018 

(540) 

 

(732) Obschestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Pervoe 

reshenie" 

(511) 03 

(111) 1416670 

(151) 19.04.2018 

(540) 

98POINT6 

(732) 98point6 Inc. 

(511) 09 38 42 44 

(111) 1416695 

(151) 08.06.2018 
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(540) 

EUROPCAR 

MOBILITY 

GROUP 

(732) Europcar 

International 

(511) 12 35 36 39 

(111) 1416696 

(151) 13.06.2018 

(540) 

GIMI 

(732) Carl Freudenberg 

KG 

(511) 06 21 

(111) 1416697 

(151) 13.06.2018 

(540) 

 

(732) Carl Freudenberg 

KG 

(511) 06 21 

(111) 1416705 

(151) 20.06.2018 

(540) 

COBAS PRIME 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511) 09 10 

(111) 1416724 

(151) 09.03.2018 

(540) 

 

(732) Nokia Corporation 

(511) 11 35 37 

(111) 1416736 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) ON-MEDIA 

Limited Liability 

Company 

(511) 38 

(111) 1416740 

(151) 31.10.2017 

(540) 

 

(732) "HELLENIC 

FUELS AND 

LUBRICANTS 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL S.A." 

also trading as "EKO 

ABEE" 

(511) 09 35 36 37 38 39 

41 42 43 45 

(111) 1416778 

(151) 02.01.2018 

(540) 

GOOOLMANIA 

(732) STORMY 

MONDAY d.o.o. 

(511) 09 16 25 28 

(111) 1416780 

(151) 31.01.2018 

(540) 

FRIULSIDER 

(732) FRIULSIDER 

S.P.A. 

(511) 19 20 

(111) 1416790 

(151) 18.04.2018 

(540) 

EXÉ 

(732) Vimar S.p.A. 

(511) 09 

(111) 1416805 

(151) 24.05.2018 

(540) 

ara HighSoft 

(732) ara AG 

(511) 18 25 

(111) 1416835 

(151) 29.05.2018 

(540) 

prevista 

(732) VIEGA Holding 

GmbH & Co. KG 

(511) 06 11 17 19 

(111) 1416871 

(151) 07.03.2018 

(540) 

Nutline 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511) 29 30 31 

(111) 1416908 

(151) 30.03.2018 

(540) 

 

(732) SEGRETERIA 

PER LA 

COMUNICAZIONE 

(511) 09 16 35 38 41 

(111) 1416937 

(151) 05.10.2017 

(540) 

ORANGE 

ALLIANCE 

(732) Orange Brand 

Services Limited 

(511) 35 38 41 42 

(111) 1416939 

(151) 30.03.2018 

(540) 

 

(732) SEGRETERIA 

PER LA 

COMUNICAZIONE 

(511) 09 16 35 38 41 

(111) 1416953 

(151) 21.02.2018 

(540) 

 

(732) SASAN 

GHANBARIKAKAVANDI 

(511) 16 

(111) 1416978 

(151) 31.05.2018 

(540) 

SHUFFLE 

(732) SCHRÉDER, 

société anonyme 

(511) 09 11 37 42 

(111) 1416984 

(151) 10.01.2018 

(540) 

 

(732) RS TAICHI INC. 

(511) 12 

(111) 1417004 

(151) 24.04.2018 

(540) 

AIRMAC 

(732) APPLE INC. 

(511) 09 

(111) 1417005 

(151) 28.08.2017 

(540) 

JCW 

(732) Bayerische 

Motoren Werke 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 12 14 16 18 25 

28 37 41 

(111) 1417022 

(151) 24.01.2018 

(540) 
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(732) LANCOME 

PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 

(511) 03 

(111) 1417034 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) The Yellow River 

into the sea travel Co., 

Ltd. 

(511) 25 

(111) 1417041 

(151) 02.04.2018 

(540) 

 

(732) YÜKSEL TOHUM 

TARIM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 31 

(111) 1417062 

(151) 11.07.2018 

(540) 

MELTDOWN 

(732) JHO Intellectual 

Property Holdings, LLC 

(511) 05 32 

(111) 1417088 

(151) 09.07.2018 

(540) 

BRAZILIAN VIBES 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1417090 

(151) 09.07.2018 

(540) 

HYPER BURST 

(732) Skechers U.S.A., 

Inc. II 

(511) 25 

(111) 1417117 

(151) 04.06.2018 

(540) 

CONDEGA 

(732) GESINTA 

INVEST COMPANY, 

S.L.U. 

(511) 34 

(111) 1417125 

(151) 07.06.2018 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1417161 

(151) 18.05.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING HI-

TECH SPRING 

CHEMICAL 

INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1417183 

(151) 18.05.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING HI-

TECH SPRING 

CHEMICAL 

INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

(511) 03 

(111) 1417193 

(151) 18.05.2018 

(540) 

 

(732) E. REMY 

MARTIN & C° 

(511) 33 

(111) 1417194 

(151) 11.05.2018 

(540) 

Cherokee 

(732) L&O Hunting 

Group GmbH 

(511) 13 

(111) 1417211 

(151) 28.05.2018 

(540) 

COOLTECH 

(732) HIGH 

TECHNOLOGY 

PRODUCTS, S.L. 

(511) 10 

(111) 1417215 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Dongying Phoenix 

Biotechnology 

Development Co., Ltd. 

(511) 05 

(111) 1417223 

(151) 18.05.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING HI-

TECH SPRING 

CHEMICAL 

INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

(511) 03 

(111) 1417254 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Shenzhen HEC 

Industrial Development 

Co., Ltd. 

(511) 03 

(111) 1417281 

(151) 20.03.2018 

(540) 

WILD COUNTRY 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1417289 

(151) 06.06.2018 

(540) 

 

(732) RECORDATI 

ORPHAN DRUGS 

(511) 05 

(111) 1417290 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) The Yellow River 

into the sea travel Co., 

Ltd. 

(511) 41 
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(111) 1417298 

(151) 06.04.2018 

(540) 

 

(732) PARFUM 

FRANCIS KURKDJIAN 

(511) 03 04 

(111) 1417333 

(151) 16.05.2018 

(540) 

 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511) 05 

(111) 1417341 

(151) 03.04.2018 

(540) 

 

(732) computer betting 

company GmbH 

(511) 09 41 42 

(111) 1417345 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) GLOBAL VISION 

CORPORATION 

(511) 10 

(111) 1417361 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) MIP METRO 

Group Intellectual 

Property GrnbH & Co. 

KG 

(511) 03 04 05 06 07 08 

09 11 12 13 14 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 

(111) 1417365 

(151) 01.06.2018 

(540) 

 

(732) Bucherer AG 

(511) 14 35 42 

(111) 1417392 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1417448 

(151) 22.02.2018 

(540) 

ATLAS 

CONCORDE 

(732) CERAMICHE 

ATLAS CONCORDE 

SPA 

(511) 19 20 

(111) 1417463 

(151) 06.06.2018 

(540) 

 

(732) RECORDATI 

ORPHAN DRUGS 

(511) 05 
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(111) 1237302 

(540) 

SAIRO 

(732) QUIMI ROMAR, 

S.L. 

(511) 03 

(111) 1275820 

(540) 

 

(732) Pacific 

Pharmaceuticals USA, 

Inc. 

(511) 05 

(111) 1362687 

(540) 

 

(732) Pacific 

Pharmaceuticals Pte Ltd 

(511) 05 

(111) 1386703 

(540) 

BAREBELLS 

(732) Kettle & Barebells 

Functional Foods AB 

(511) 05 29 30 32 35 

(111) 1389203 

(540) 

BEOVU 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 05 

(111) 1391791 

(540) 

TRANSTHERM 

(732) WMF Group 

GmbH 

(511) 11 21 

(111) 1395744 

(540) 

UPS MY CHOICE 

(732) United Parcel 

Service of America, Inc. 

(511) 35 39 

(111) 1405949 

(540) 

THIS IS 

EVERYTHING 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1411224 

(540) 

ITRUSDI 

(732) H. Lundbeck A/S 

(511) 05 10 

(111) 346945 

(540) 

 

(732) C. HAUSHAHN 

GMBH & CO 

(511) 07 

(111) 693039 

(540) 

 

(732) K+S Czech 

Republic a.s. 

(511) 01 03 05 10 30 31 40 

(111) 777782 

(540) 

SINOVIAL 

(732) IBSA Institut 

Biochimique S.A. 

(511) 05 10 

(111) 983254 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "BSC 

GROUP" 

(511) 03 

(111) 1136155 

(540) 

 

(732) Kronenbourg 

(511) 32 33 

(111) 1138578 

(540) 

TOLERASE 

(732) DSM IP Assets 

B.V. 

(511) 01 05 29 30 32 

(111) 1203013 

(540) 

 

(732) DSM IP Assets 

B.V. 

(511) 01 05 29 30 32 

(111) 1290757 

(540) 

 

(732) BASILIO LÓPEZ 

BRAVO 

(511) 06 07 08 

(111) 1344740 

(540) 

SULTAN 

(732) SULTANGAZ 

(511) 11 

(111) 1359151 

(540) 

RILLE 

(732) Pirelli Tyre S.p.A. 

(511) 12 

(111) 1370535 

(540) 

HOLOGATE 

(732) HOLOGATE 

GmbH 

(511) 09 28 41 42 

(111) 1408851 

(540) 

HOMEHEART 

(732) BIOFARMA 

(511) 09 10 44 

(111) 1410906 

(540) 

 

(732) SSP OTOMOTIV 

SANAYI VE DIS TIC. 

A.S. 

(511) 12 35 
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(111) 908997 

(540) 

 

(732) JOALIS s.r.o. 

(511) 05 30 32 

(111) 980743 

(540) 

 

(732) DONGFANG 

ELECTRIC 

CORPORATION 

(511) 07 

(111) 1129669 

(540) 

 

(732) Osmo Holz und 

Color GmbH & Co. KG 

(511) 02 19 20 

(111) 1181206 

(540) 

RHEOBYK 

(732) Byk-Chemie 

GmbH 

(511) 01 02 17 

(111) 1187442 

(540) 

MONTIBELLO 

(732) COSMÉTICA 

COSBAR, S.L. 

(511) 03 44 

(111) 1246797 

(540) 

 

(732) DMM.com Co., 

Ltd. 

(511) 41 

(111) 1260774 

(540) 

CalaDerm 

(732) EVAGELOS 

AR.KOUZOUNIS 

ETAIRIA 

PERIORISMENIS 

EYTHINIS - "Evdermia 

Ltd" 

(511) 03 05 

(111) 1330023 

(540) 

MedDRA 

(732) International 

Federation of 

Pharmaceutical 

Manufacturers and 

Associations 

(511) 09 16 35 38 41 42 

(111) 1331572 

(540) 

 

(732) CALIDAD 

PASCUAL, S.A.U. 

(511) 29 32 

(111) 1352675 

(540) 

 

(732) Vitalfarco S.r.l. 

(511) 03 

(111) 1353603 

(540) 

 

(732) SIFI SPA 

(511) 10 

(111) 1359179 

(540) 

VISCOTECH 

(732) SIFI SPA 

(511) 05 

(111) 1368060 

(540) 

OCUCHIR SIFI 

(732) SIFI SPA 

(511) 05 

(111) 1391448 

(540) 

 

(732) Li Yulian 

(511) 09 

(111) 1395260 

(540) 

Los Deline 

(732) Artur Zlenko 

(511) 05 10 44 

(111) 1410498 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(511) 09 

(111) 1414132 

(540) 

 

(732) CNH 

INDUSTRIAL N.V. 

(511) 07 12 

(111) 683257 

(540) 

DRYPLUS 

(732) IIC-INTERSPORT 

International Corporation 

GmbH 

(511) 18 25 28 

(111) 1157587 

(540) 

 

(732) SALESIANER 

MIETTEX GmbH 

(511) 03 05 10 24 25 27 

35 

(111) 1157589 

(540) 

 

(732) SALESIANER 

MIETTEX GmbH 

(511) 03 05 10 24 25 27 35 

(111) 1296502 

(540) 

 

(732) Shanghai United 

Imaging Healthcare Co., 

Ltd. 

(511) 10 

(111) 1306712 

(540) 

 

(732) Merchandising 

International SA 

(511) 03 06 09 14 16 18 

21 25 26 35 37 40 
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(111) 1339838 

(540) 

 

(732) Merchandising 

International SA 

(511) 03 06 09 14 16 18 

21 25 26 35 37 40 

(111) 1359456 

(540) 

 

(732) Zumtobel Group 

AG 

(511) 09 11 35 

(111) 1411745 

(540) 

Topaz ELEMENTS 

(732) Trans-Textil 

GmbH 

(511) 17 24 

(111) 789009 

(540) 

 

(732) Merck KGaA 

(511) 05 

(111) 789011 

(540) 

 

(732) Merck KGaA 

(511) 05 

(111) 789013 

(540) 

 

(732) Merck KGaA 

(511) 05 

(111) 805809 

(540) 

 

(732) Merck KGaA 

(511) 05 

(111) 910240 

(540) 

LOAP 

(732) PICCOLLO spol. s 

r.o. 

(511) 03 09 14 18 20 22 

25 28 

(111) 978990 

(540) 

 

(732) KREGLINGER 

EUROPE, naamloze 

vennootschap 

(511) 01 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11217  (51) 09-09  

(21) Д-13/ 2017 

(22) 03.02.2017. 

(15) 12.01.2018.  

 

(30) Д-13/ 2017  03.02.2017.  RS 

(28) 2 

(54)1.KONTEJNER ZA ODLAGANJE     

INFEKTIVNOG OTPADA, OKRUGLI 

2.KONTEJNER ZA ODLAGANJE INFEKTIVNOG 

OTPADA, ČETVRTASTI 

(73) "DEMOS" D.O.O. PROIZVODNO PROMETNO 

PREDUZEĆE, Kralja Mihaila Zetskog 48, 11273 

Batajnica-Zemun, RS 

(72) BJELOBRK Uroš, Kralja Mihaila Zetskog 48, 

11273 Batajnica-Zemun, RS 

 

 
 

 

 

 
 

 

(11) 11218  (51) 02-07  

(21) Д-43/ 2017 

(22) 20.04.2017. 

(15) 12.01.2018.  

 

(30) Д-43/ 2017  20.04.2017.  RS 

(28) 1 

(54) ŠNALA 

(73) JOVANOVIĆ BUTTON DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU STARA 

PAZOVA, Šafarikova 5, 22300 Stara Pazova, RS 

(72) JOVANOVIĆ Dragan, Šafarikova 5,  

22300 Stara Pazova, RS 

(74) MARENOVIĆ Vladimir, Studentski trg 4,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11219  (51) 23-01  

(21) Д-23/ 2017 

(22) 28.02.2017. 

(15) 08.02.2018.  

 

(30) Д-23/ 2017  28.02.2017.  RS 

(28) 1 

(54) FILTER ZA PREČIŠĆAVANJE I 

ENERGIZACIJU VODE 

(73) PETROVIĆ Dejan i MRAZ Čedomir, Bulevar 

Oslobođenja 164, 11000 Beograd, RS i Kralja Petra 58, 

Beograd, RS 
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(72) PETROVIĆ Dejan i MRAZ Čedomir, Bulevar 

Oslobođenja 164, 11000 Beograd, RS i Kralja Petra 58, 

Beograd, RS 

  

 
 

 

(11) 11220  (51) 09-01  

(21) Д-49/ 2017 

(22) 23.05.2017. 

(15) 08.02.2018.  

 

(30) Д-49/ 2017  23.05.2017.  RS 

(28) 3 

(54) BOCA 

(73) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU 

MINERALNE VODE I PROIZVODNJU 

BEZALKOHOLNIH PIĆA VODA VRNJCI AD, Kneza 

Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, RS 

(72) PIREDDA Marco, Via Volt de Querini 4, 33170 

Pordenone, IT 

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

11070 Novi Beograd, RS 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

(11) 11221  (51) 09-01  

(21) Д-48/ 2017 

(22) 19.05.2017. 

(15) 08.02.2018.  

 

(30) Д-48/ 2017  19.05.2017.  RS 

(28) 3 

(54) BOCA 

(73) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU 

MINERALNE VODE I PROIZVODNJU 

BEZALKOHOLNIH PIĆA VODA VRNJCI AD, Kneza 

Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, RS 

(72) HRONCICH Marco, "PET Engineering srl", Via 

Celtica, 26/28, Z.I. Ungheresca SUD 31020 San 

Vandemiano (TV), IT 

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

11070 Novi Beograd, RS 
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(11) 11222  (51) 09-01  

(21) Д-33/ 2017 

(22) 13.03.2017. 

(15) 08.02.2018.  

 

(30) Д-33/ 2017  13.03.2017. RS 

(28) 1 

(54) FLAŠA 

(73) PEŠOVIĆ Predrag, Golubinačka 87,  

22310 Šimanovci, RS 

(72) PEŠOVIĆ Predrag, Golubinačka 87,  

22310 Šimanovci, RS 

 

 
 

 

(11) 11223  (51) 09-01  

(21) Д-57/ 2017 

(22) 22.06.2017. 

(15) 08.02.2018.  

 

(30) Д-57/ 2017  22.06.2017.  RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) BAHUS DOO PARAĆIN, STRIŽA, Striško naselje 

bb, 35 250 Paraćin, RS 
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(11) 11224  (51) 30-03  

(21) Д-84/ 2016 

(22) 29.10.2016. 

(15) 22.02.2018.  

 

(30) Д-84/ 2016  29.10.2016.  RS 

(28) 1 

(54) POJILICA SA FLAŠOM 

(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120,  

Stara Pazova, RS 

 

 

 
 

 

(11) 11225  (51) 07-07  

(21) Д-85/ 2016 

(22) 29.10.2016. 

(15) 22.02.2018.  

 

(30) Д-85/ 2016  29.10.2016.  RS 

(28) 1 

(54) ZVONO ZA TORTU 

(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120,  

Stara Pazova, RS 

  

 
 

 

(11) 11226  (51) 11-02  

(21) Д-19/ 2017 

(22) 20.02.2017. 

(15) 22.02.2018.  

 

(30) Д-19/ 2017  20.02.2017.  RS 

(28) 1 

(54) SAKSIJA ZA CVEĆE 

(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120,  

Stara Pazova, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од од 16.01.2018. до 15.02.2018.године: 

 

изајн број 10922 чији је носилац HEMIJSKA 

INDUSTRIJA "NEVENA" АD LESKOVAC - U 

RESTRUKTURIRANJU, Đorđa Stamenkovića bb, 

16000 Leskovac, RS, престао је да важи 29.1.2018. 

године. 

 

Дизајн број 10949 чији је носилац Михајло 

Живојиновић, Кнез Михаила 45, 34000 Крагујевац 

RS, престао је да важи 02.02.2018. године. 

 

Дизајн број 10960 чији је носилац IDEA 

GROUP INTERNATIONAL LTD, Office 21, Regent 

House, Bisazza Street, SLM 1640 Sliema/Malta, MT, 

престао је да важи 22.01.2018. године. 

 

Дизајн број 10991 чији је носилац SZR 

EKOTERM 2001, Nenad Jovanović PR, Dragoljuba 

Milovanovića Bene br.66, 34000 Kragujevac, RS, 

престао је да важи 13.02.2018. године. 
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 
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(JC02-2017) 

Munich, November 22-23, 2017 
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Munich, May 30, 2018 
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Podgorica, June 25-29, 2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подлистак ГИС 2018/8 

Supplement 2018/8  

ЗИС / RS / IPO 

 

177 

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

„ЖАЛБЕНA ВЕЋА ЕПО-а И КЉУЧНЕ ОДЛУКЕ 2017. ГОДИНЕˮ (ЈС02-2017) 

Минхен, 22. и 23. новембар 2017. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Ивана Крџић, патентни испитивач Одсек за хемију и хемијску технологију 

Љиљана Николић, саветник Одељење за правна питања патената 

 

У организацији Европске патентне академије, 

при Европском патентном заводу (European Patent 

Office (EPO)), одржанa је дводневна конференција 

ЈС02-2017 на тему „Жалбена већа ЕПО-а и кључне 

одлуке 2017. године“, на којој je представљенa 

најновија организација и начин рада жалбених већа 

(Boards of Appeal) и Великог жалбеног већа (Enlarged 

Board of Appeal), као и велики број одлука које су 

ова већа донела. Из Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије, семинару су присуствовали Ивана 

Крџић, патентни испитивач у Одсеку за хемију и 

хемијску технологију и Љиљана Николић, саветник у 

Одељењу за правна питања патената. 

Учесницима се прво обратио председник 

жалбених већа, Carl Josefsson, који је 1. марта 2017. 

године ступио на ту функцију, који је упознао 

учеснике са својим надлежностима као председника 

жалбених већа и председавајућег Великог жалбеног 

већа. Истакао је да је председник жалбених већа 

независан од председника ЕПО-а и да је једино 

одговоран Административном савету. Актом о 

преносу надлежности председник ЕПО-а је 

делегирао председнику жалбених већа надлежност за 

постављење и реизбор чланова жалбених већа што је 

до сада било у надлежности Савета. 

Aдминистративно веће ЕПО-а је 2016. године 

усвојило свеобухватни пакет реформи жалбених већа 

а које су ступиле на снагу 1. јула исте године. Циљ 

ових реформи је да се ојача организациона и управна 

аутономија и да се повећа њихова ефикасност. Као 

ново тело, основан је Комитет жалбених већа које 

делује као веза између Административног савета и 

жалбених већа. Комитет жалбених већа одговара 

Административном савету и даје смернице 

председнику жалбених већа у погледу управљања и 

организације већа. 

Поред тога, изнети су статистички подаци за 

2016. годину као и будући циљеви. У 2016. години 

поднета је 2.801 жалба а окончано 2.290 жалби док је 

у поступку 8.418. План је да се повећањем броја 

техничких чланова већа, као и да се повећањем 

износа жалбених такси смањи укупан број предмета 

у поступку. 

Маrcus Müller, технички члан жалбених већа, је 

учесницима представио предлог измена Правила 

процедуре жалбених већа. Посебан нагласак је 

стављен на измене чл. 12, 13. и 15. Правила 

процедуре жалбених већа. Изменама у ставу 1. члана 

12. наведених правила појашњава се који документи 

представљају основу за жалбени поступак. 

Новопредложени став 4. предвиђа, на почетку 

жалбеног поступка, први ниво конвергентног 

приступа. Дозвољеност жалбе се у овој фази 

поступка испитује на основу свих докумената 

поднетих од стране подносиоца жалбе чак иако они 

неће бити дозвољени за сврху испитивања 

основаности захтева. Изменама члана 13. уводи се 

други и трећи ниво конвергентног приступа. Према 

новом ставу 1. члана 13. дефинишу се услови под 

којима странке могу да уводе измене након 

покретања поступка а пре истека рока одређеног од 

стране жалбеног већа и/или пре позива за усмену 

расправу. Страна која уводи измене је дужна да 

образложи разлоге за увођење измена у тој фази 

жалбеног поступка. Дозвољеност таквих измена је 

дискрециона оцена жалбеног већа. Према новом 

ставу 2. члана 13. основни принцип је тај да измене 

неће бити узете у обзир у каснијој фази поступка тј. 

након истека рока одређеног од стране жалбеног 

већа и/или пре позива за усмену расправу. Међутим, 

касније измене су дозвољене само у случају 

посебних околности које морају бити поткрепљене 

оправданим разлозима. Изменама члана 15. се уводи 

могућност одлагања усмене расправе из оправданих 

разлога. Такође, прописани су разлози који 

оправдавају одлагање усмене расправе. Овим чланом 

је даље прописан поступак доношења одлуке.  

David Rogers, правни члан жалбених већа, 

започео је своје излагање цитирањем члана 6.1 

Европске конвенције о људским правима: „Свако, 

током одлучивања о његовим грађанским правима и 

обавезама … има право на правичну и јавну расправу 

у разумном року пред независним и непристрасним 

судом …“. Према члану 113(1) Конвенције о 

признању европског патента, одлуке Европског 

завода за патенте могу се заснивати само на 

разлозима или доказима о којима су странке имале 

прилику да се изјасне. Повреда наведеног члана 

конвенције према члану 112а(2)(ц) представља 

основу за изјављивање жалбе. 
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Представљени су случајеви Т 280/10, Т 1098/07 

и Т 2415/09 у којима је разматрано питање повреде 

права странака на изјашњење, као и одлука Т 2235/12 

у којој је испитивачко одељење одбило да одложи 

усмену расправу без обзира што је два дана пре 

усмене расправе увело нов документ на коме је и 

базирана одлука о одбијању патентне пријаве. Затим 

су изнети случај G 4/92, у вези са одлукама Т 341/92 

и Т 1049/93, као и случај Т 133/92 у којима је 

разматрано неприсуствовање странке на усменој 

расправи у поступку признања патента и пред 

жалбеним већем.  

Kao један од разлога за изјављивање молбе за 

ревизију Великом жалбеном већу на одлуку 

жалбеног већа је и повреда права из члана 113. 

Конвенције о признању европског патента. Указано 

је на случајеве R 19/11, R 1/08, R 19/10, R 13/12, R 

6/11 и R 17/09 у којима је ревизија изјављена због 

повреде права на изјашњење али је утврђено да 

наведене повреде није било. Затим је пажња била 

посвећена одлуци R 8/15 од 18. јула 2016. године 

према којој право на изјашњење странака није 

повређено ако одлука жалбеног већа није детаљно 

образложена све док је могуће закључити да је 

жалбено веће у поступку опозиције суштински 

ценило чињенице које је сматрало релевантним. 

На крају првог дана је одржана симулација 

јавне расправе у поступку опозиције пред жалбеним 

већем у којој је на примеру конкретног случаја 

приказан слушаоцима начин и ток одржавања јавне 

расправе. 

Другог дана, Petra Schmitz, правни члан 

жалбених већа, представила је одабране одлуке које 

се односе на пренос приоритетног права, питање 

откривања проналаска путем интернета, уклањања 

техничких карактеристика из патентних захтева, 

недовољне откривености проналаска и подношења 

издвојене пријаве.  

У одлуци Т 205/14 је изнето да је опште 

прихваћено правило да је приоритетно право 

преносиво и да мора бити пренето пре подношења 

касније пријаве. Стицалац је дужан да докаже да је 

приоритетно право пренето на њега, као и да је 

пренос пуноважан. Међутим, из одредбе члана 87. 

став 1. Конвенције о признању европског патента 

јасно произилази да приоритетно право мора бити 

пренето пре подношења касније пријаве али 

Конвенција не регулише питање оцене 

пуноважности преноса што је у делокругу 

националних прописа.  

Такође, у вези са питањем преноса 

приоритетног права скренута је пажња и на одлуке  

Т 577/11 и Т 1201/14 у којима је разматрано 

ретроактивно дејство преноса које према овим 

одлукама није дозвољено без обзира на националне 

прописе с обзиром да је то у супроности са чланом 

87. став 1. Конвенције о признању европског 

патента.  

Даље је кроз одлуке Т 545/08, Т 353/14 и Т 

1711/11 разматрано питање откривања проналаска 

путем интернета где највећи проблем представља 

утврђивање тачног датума када је одређена 

информација постала доступна јавности. Раније 

одлуке у погледу степена доказаности када је 

одређена информација постала доступна јавности 

засниване су на два различита принципа „изван сваке 

основане сумње“ и „принцип веће вероватноће“. 

Иако се ова два принципа разликују жалбено веће је 

у одлуци Т 545/08 заузело став да без обзира који ће 

се од ова два принципа применити битно је да се код 

надлежног органа који одлучује створи довољан 

степен сигурности односно убеђености да је 

одређена чињеница била доступна јавности.  

Проблем уклањања техничких карактеристика 

из патентних захтева је разматрано на примеру 

одлуке Т 1852/13 где је подносилац издвојене 

пријаве у првом патентном захтеву уклонио 

техничку карактеристику која је била садржана у 

истом захтеву првобитне пријаве. Поставило се 

питање дозвољености таквих измена у виду члана 76. 

став 1. Конвенције о признању европског патента. 

Према наведеном члану, који представља еквивалент 

члану 123. став 2. Конвенције, између осталог се 

наводи да предмет проналаска издвојене пријаве не 

сме бити шири од предмета проналаска садржаног у 

првобитној пријави онаквој каква је поднета. У 

прошлости се често користио такозвани „essentiality 

test” за утврђивање дозвољености брисања 

техничких карактеристика из патентних захтева у 

складу са наведеним чланом 123. став 2. Конвенције. 

Према овом тесту, који је први пут уведен одлуком Т 

331/87, замена или уклањање техничких 

карактеристика из патентних захтева не представља 

повреду члана 123. став 2. Конвенције ако би 

стручњак из дате области директно и недвосмислено 

препознао да: 1) техничка карактеристика није у 

опису пријаве наведена као суштински важна; 2) 

техничка карактеристика као таква није неопходна за 

функционисање проналаска у смислу техничког 

проблема који се решава проналаском и 3) замена 

или уклањање техничке карактеристике не захтева 

модификацију осталих техничких карактеристика 

како би се компензовала таква измена. Mеђутим, 

према одлуци G 2/10 Великог жалбеног већа 

успостављен је јасан, такозвани „златни стандард” за 

испитивање оваквих измена којим је потиснут 

претходно коришћени стандард. Према њему, измене 

могу бити само у оквиру граница онога што би 
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стручњак из дате области, користећи општа знања 

доступна до датума подношења, директно и 

недвосмислено закључио из пријаве сагледане 

објективно и у целости онако како је поднета. Овај 

стандард се примењује униформно без обзира да ли 

је техничка карактеристика додата или уклоњена из 

патентног захтева. Такође, према одлуци G 2/98 

Великог жалбеног већа одлучено је да приоритет за 

одређени захтев може бити признат само ако 

стручњак из дате области, користећи општа знања, 

може извести предмет захтева директно и 

недвосмислено из првобитне пријаве у целини. Из 

тих разлога такозвани „essentiality test”, иако се 

налази у Методологији испитивања европских 

пријава (H-V, 3.1) се више не примењује од стране 

жалбених већа.   

Следећи проблем недовољне откривености 

проналаска је разматран кроз одлуке 

Т 1811/13 и Т 2290/12 где је подносилац опозиције 

изнео тврдњу да техничка карактеристика у 

патентном захтеву није јасна, а што је противно 

члану 83, у вези са чланом 84. Конвенције о 

признању европског патента. Према горе наведеним 

случајевима утврђено је да није довољно установити 

да одређени патентни захтев није јасан већ да је 

неопходно показати да нејасноћа утиче на патент у 

целини и да стручњак из дате области на основу 

описа и општих знања није у могућности да изведе 

проналазак. 

Последња тема првог предавања се односила на 

подношење издвојене патентне пријаве. Према члану 

36. став 1. Правилника о спровођењу Конвенције, 

подносилац може поднети издвојену пријаву из 

европске патентне пријаве која је још у поступку. 

Према одлуци Ј 10/16 у случајевима када Конвенција 

о признању европског патента предвиђа аутоматски 

губитак права подносилац може у року од два месеца 

од дана пријема обавештења о губитку права 

поднети захтев за доношење одлуке према члану 112. 

став 2. Правилника о спровођењу Конвенције. 

Уколико подносилац пријаве не поднесе овај захтев 

губитак права постаје коначан. Губитак права се 

одвија ex lege и допис којим се подносилац 

обавештава о томе има само декларативни карактер. 

Према члану 67. став 4. Конвенције, привремена 

права постоје све док се пријава коначно не одбије 

или се коначно сматра повученом одакле следи да у 

периоду од два месеца пријава је и даље важећа. 

Claude Vallet, председавајући Великог жалбеног 

већа, и Tobias Bremi, судија у Шведском федералном 

патентном суду, су се у својим излагањима бавили 

питањем приоритета. Посебна пажња је скренута на 

одлуку G 1/15 Великог жалбеног већа. Техничко 

жалбено веће је привременом одлуком Т 557/13 

упутило питање Великом жалбеном већу да ли се 

патентној пријави или патенту који садржи 

алтернативни предмет проналаска (тзв. „или” 

захтеви) дефинисан путем општијег израза у односу 

на приоритетну пријаву може признати делимични 

приоритет према Конвенцији, имајући у виду да је 

алтернативни предмет проналаска у приоритетној 

пријави откривен по први пут, директно, или барем 

имплицитно, и недвосмислено. Према Меморандуму 

о вишеструким и делимичним приоритетима из 1973. 

године наводи се да је у ситуацији тзв. „или” захтева 

могуће захтевати један приоритет за једну техничку 

карактеристику и други приоритет за другу техничку 

карактеристику за захтев који обухвата обе 

карактеристике, као и да није од важности да ли се у 

захтеву наводи израз „или” или општији израз. 

Такође, у образложењу Велико жалбено веће се 

позвало на одлуку G 2/98 у којој се наводи да како би 

делимични приоритет био одобрен неопходно је да 

стручњак из дате области може у опште 

дефинисаном изразу препознати ограничен број 

јасно дефинисаних алтернативних извођења 

проналаска. Поред тога, наведени услов треба 

тумачити у смислу да делимичан приоритет не може 

бити одобрен ако за стручњака из дате области 

представља додатно оптерећење да у опште 

дефинисаном изразу препозна ограничен број јасно 

дефинисаних алтернативних извођења проналаска. 

Имајући у виду наведено, Жалбено веће је дало 

закључак да је делимични приоритет дозвољен ако 

патентна пријава или патент садржи алтернативни 

предмет проналаска (тзв. „или” захтеви) дефинисан 

путем општијег израза у односу на приоритетну 

пријаву под условом да је алтернативни предмет 

проналаска у приоритетној пријави откривен по први 

пут, директно, или барем имплицитно, и 

недвосмислено. 

Одлуке жалбених већа се могу наћи на 

интернет адреси http://www.epo.org/law-practice/case-

law-appeals/advanced-search.html, у електронском 

издању као ESPACE® Legal DVD, у штампаном 

(папирном) издању „Case Law of the Boards of Appeal 

of the EPO” (последње – oсмо издање 2016. године), 

као и у годишњем специјалном издању „Official 

Journal Supplementary Publications”. 
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

ГОДИШЊИ САСТАНАК КОРИСНИКА EPOQUENET-а 2018. 

Минхен, 23. март 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику 

Марко Бранковић, саветник у Одсеку за информациони систем и издаваштво 

 

У Европском заводу за патенте у Минхену, 23. 

марта 2018. године, одржан је редовни годишњи 

састанак корисника EPOQUENet -а. Састанци се 

одржавају са циљем да се међу корисницима 

EPOQUENet -а (патентним испитивачима и ИТ 

стручњацима) поделе нова знања као и да се размене 

искуства и истакну проблеми који настају у раду са 

овим системом. Састанку су поред  представника 

Европског завода за патенте (више различитих 

одељења) присуствовали и представници из 33 

национална завода држава уговорница КЕП-а и 7 

завода која су ван ЕПО система (Аустралија, Кина, 

Мексико, Мароко, Сингапур, Украјина и ЕАПО). 

Завод за интелектуалну својину Републике Србије 

представљали су Наташа Миловановић, Начелник 

Одељења за машинство, електротехнику и општу 

технику и  Марко Бранковић, саветник у Одсеку за 

информациони систем и издаваштво. 

Састанак је отворио Francois-Regis Hannart (Principle 

Director, European and International Co-operation, EPO) који 

је поздравио све присутне и нагласио да састанак 

представља прилику за конструктивну дискусију. 

Предлози који се односе на побољшање EPOQUENet -а, а 

који долазе из националних завода, узимају се озбиљно у 

разматрање при прављењу планова, тако да овакви 

сусрети представљају бенефит и за ЕПО и за земље 

учеснице. Представљајући програм састанака, он је 

посебно издвојио део који се односи на презентацију тј. 

промоцију активности националног завода Шведскe, која 

треба да послужи као инспирација другим заводима. 

Carlo Pandolfi (Director, International Co-

operation, EPO) је обавестио учеснике због чега је 

промењен термин одржавања састанка. Наиме, у 

последњих неколико година развој EPOQUE-а  је био 

интензиван, пре свега када је у питању нови система 

који је представљен 2015. године. У предходној 

години, фокус развоја био је на подацима тј. на 

колекцијама података, што је више везано за ЕПО 

активности, па је то и резултирало дужом паузом 

између састанака. Такође, у својој уводној речи он је 

сумирао и све активности које су до сада урађене као 

што су промене у вези са складиштењем података, 

рад који ће омогућити комбиновање података са 

другим базама али су и разматране иницијативе које 

су дошле од националних завода.  

EPOQUE статус 

Domenico Golzio (Director, Search and 

Knowledge, EPO) је дао преглед актуелних новина у 

EPOQUENet систему. На почетку, он је обавестио 

учеснике да проблем који тренутно постоји у вези са 

коришћењем базе WPI није техничке природе већ се 

односи на проблеме око уговора. Са новим EPOQUE 

системом процес ажурирања база је много бржи тако 

да се 50 база ажурира на дневном нивоу. Тренутно 42 

земље активно користе EPOQUENet у свом раду, 

што чини велику EPOQUENet породицу на коју сви 

треба да будемо поносни. EPOQUENet, који следеће 

године прославаља 20 година постојања, поставио је 

висок стандард у претраживању патената јер: 

- Представља глобално прихваћен алат који 

промовише стандардизацију праксе и података; 

- Нуди могућност претраживања цитираних 

докумената што је допринело добијању већег броја 

ових података од стране националних завода; 

- Захтеви за реципроцитет у уговорима довели су 

до раста обима података; 

- Заједнички и јединствени језик претраживања 

промовише хармонизацију праксе претраживања; 

- 14000 експерата чини групу корисника који 

раде на сталној промоцији алата; 

- Читав концепт развоја EPOQUE-а  заснива се на 

јединственој комбинацији четири елемента: 

алат-подаци-корисници-национални заводи. 

ЕПО има жељу да одржи на истом нивоу 

EPOQUE и EPOQUENet  и то пре свега у погледу 

функционалности (нпр. омогућавањем поновног 

коришћења резултата претраживања и 

класификације). Довођењем на исти ниво ће се 

поједноставити и смањити напори одржавања 

система и обуке а са друге стране омогућити 

корисницима да уживају у истом квалитету 

претраживања (и у ЕПО-у и у националним 

заводима). EPOQUENet корисницима доступни су: 

1. Подаци (базе података) - нови подаци тј. нове 

базе података се уводе на захтев ЕПО 

испитивача. Када се базе инсталирају обично 

постају доступне и корисницима EPOQUENet-а 

(осим уколико се не односе на податке о 

необјављеним ЕПО пријавама); 
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2. Функционалност - нова функционална решења 

настају на захтев ЕПО испитивача и обично 

постају доступна и корисницима EPOQUENet-а; 

3. Препарације - приватне препарације развијају 

сами испитивачи а када приватне препарације 

постану значајна и за рад других испитивача, 

оне се промовишу у тзв. јавне препарације па 

чак и у стандардне функције. 

Карактеристике које су уведене од последњег 

састанка су:  

- 3 логичке базе података 

Логичке базе података, по једна за сваки службени 

језик ЕПО-а (PATDEW, PATENW, PATFRW), су 

доступне у оквиру Internala. Реч је о тзв. 

виртуелним базама података које омогућавају да се 

комбинују поља (критеријуми за претраживање) у 

оквиру једног упита из различитих база података 

(нпр. да се претражују апстракт, целокупни текст и 

класа, у оквиру једног упита). Ово омогућава 

претраживање без потребе да се преносе резултати 

између база података. Логичке базе података се 

понашају слично као „физичке“ базе а постојеће 

команде се примењују на исти начин. 

- Функција „Viewer Exporter“ 

Функција „Viewer Exporter“ нуди могућност 

преноса садржаја смештеног у једну или више 

фиока, у оквиру једне радне листе у XML базу. 

Циљ ове функције је повезивање и коришћење 

пренесених података са сопственим, већ 

постојећим алатима. Нова верзија нуди опцију 

конфигурације од стране корисника тј. 

омогућава избор података који се желе пренети 

(нпр. библиографски подаци, целокупан текст, 

BNS подаци, додатни подаци креирани од 

стране испитивача као нпр. назнаке у тексту, 

напомене, итд.) 

- Нова препарација ..DDOC 

Ова препарација аутоматски издваја и 

реформатира (у EPOQUE формат) све пријаве 

наведене у оквиру текста пријаве тј. нуди 

приказ цитираних докумената. Нова 

препарација је повезана са постојећом 

препарацијом ..DOC која је проширена како би 

се исправно повлачила документа на основу 

већине формата бројева објава. 

- Извештај о тренутној верзији 

Стартовањем модула из фајла sea.cmd 

платформи Epoxy се шаље податак о томе која 

верзија EPOQUE NET-а се користи. 

Корисничка имена се скупљају из PRIVPREP 

фолдера. Када постоји важно обавештење, 

модул може да информише кориснике нпр. када 

постоје проблеми са сервером или се планира 

одржавање система. Функција модула се може 

искључити или се може подесити тако да се 

извештава друга URL адреса нпр. сопствени 

интернет веб сервер. 

Поред наведених, нових карактеристика 

EPOQUE NET V 5.20 донела је и техничке промене 

које се односе на: 

- Апстракт, у оквиру Viewera се приказује у 

HTML едитору који има исти распоред као и 

Internal. Једна од предности оваквог 

приказивања је то што су класе директно 

хиперлинковане са +CLA; 

- Боја позадине приказивања апстракта, сада се 

може подешавати преко опције „preference“ 

доступне у оквиру одељка за подешавање 

приказа апстракта; 

- Техничко решење „бојења“ текста је 

редизајнирано тако да се боја не помера 

приликом промене текста нпр. преласком у 

нову базу података; 

- Побољшање функције COMBI која је сада 

доступна у оквиру SEA бара. 

EPOQUE базе података 

Bernard Delporte (Application Domain Manager, 

Enrichment Application Services, ЕПО)  нагласио је да 

је извршена миграција података из старих база 

података, што је омогућило еволуцију података и то 

када су у питању и садржаји и обим података. 

Логичке базе података саме себе конфигуришу у 

складу са приступним правима сваког корисника. 

Свака од логичких база података садржи 

библиографске податке, апстракте, и целокупан 

текст и омогућава претраживање типа: један упит, 

један резултат, један приказ. Направљен је и мали 

подсетник о томе како се именују базе података које 

садрже целокупне делове пријава. Постоје три групе 

база података чији називи почињу са TXP (ознака за 

фул текст базе података): 

- TXP [L] [K]  

- TXP [G] [L] [K] 

- TXP [G] [L] [S] [K] 

При чему је: L- језички код, К – прво слово 

врсте објаве, G - опциони групни код, S- опциони 

подкод. 

Допуњене су SQ базе података које садрже 

више од 770 милиона библиографских податка о 

секвенцама. Ове базе података се ажурирају на 

сваких 6 месеци. Представљен је и SQEMWGS 

кластер који се састоји од 11 (ускоро 12) база 

података. 

Што се тиче развијања обима података, Epodoc 

база, која је доступна и преко Espacenet-а садржи 

преко 82,7 милиона патентних докумената (у 

новембру 2016. године, било је 77 милиона 
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докумената), од тога 26,5 милиона докумената има 

цитирано стање технике. Азијску документацију 

(CN, JP, KR, TW), у овом тренутку, чини колекција 

од преко 37 милиона пријава од којих 27 милиона 

пријава има апстракт на енглеском језику а 9 

милиона пријава има цитирано стање технике. Када 

је у питању фул текст на еглеском око 10 милиона 

докумената машински је преведено од стране ЕПО-а 

док су комерцијални провајдери обезбедили превод 

за око 28 милиона докумената. Ефекти програма 

„Quality at source“ одразиће се и на EPOQUENet јер 

је квалитет садржаја круцијалан за сваки алат за 

претраживање али и за машинско учење помоћу 

неуронских мрежа и техника које чине вештачку 

интелигенцију. На крају 2017. године, у пројекту је 

учествовало 29 земаља, које су се обавезале да 

комплетирају своје патентне колекције од 1973. 

године до данас. Ова документа треба да обухвате 

целокупне библиографске податке, апстракте, 

цитирана документа, класификационе симболе и 

целокупан текст пријаве који се може машински 

превести. Сви подаци треба да имају 

стандардизовану структуру, формат података и 

процедуру испоруке. Учесници састанка су такође 

упознати и са пројектом „СРС International“ који ће 

заменити постојећи систем класификације 01. априла 

2019. године. У овом тренутку, СРС подаци из 

националних завода се смештају у поље С(РС) NO. 

Након „СРС International“ пројекта структура поља у 

Epodoc-у биће поједностављена, биће видљиво име 

завода који је доделио класификациони симбол. Ово 

значи да ће нпр. бити могуће пронаћи  ЕП документ 

на основу класификације коју је доделио нпр. 

кинески завод. 

Миграција од BNS ка MOSES 

Mark Andrienssens (Search and Knowledge, EPO) 

упознао је присутне са процесом транзиције 

података у нови систем за складиштење података 

MOSES. До сада, подаци су смештани на сервис BNS 

(Bacon Numerical Service), који се покреће на IBM 

главној платформи. Сви ови подаци мигрираће се на 

сервис MOSES (Multimedia Object Storage Service) 

који ради на Х8 платформи. Разлози за прелазак на 

нову платформу леже у новој технологији за смештај 

стања технике. Прелазак, са техничке стране, за 

кориснике ће бити потпуно транспарентан и неће 

изазвати никакве промене. Базе ће, и даље да садрже 

исте податке, биће доступне исте функције 

штампања, скидања документа у ПДФ формату а 

рачун ће бити у истој форми. Промене ће бити 

видљиве у приказу бројева докумената нпр. приказ 

документа у BNS US/4462970/А1 у MOSES ће бити 

видљив као US/4462970/А. Све радне листе биће 

аутоматски конвертоване од 20. априла када се 

очекује прелаз на MOSES платформу. Очекује се да 

национални заводи инсталирају пакет PATCH 

5.20.02, који је доступан на epoxy порталу како би 

омогућили конверзију радних листа и како би 

решили сва питања преласка на нову платформу. 

MOSES је тестиран од стране неких националних 

завода а исту платформу од 2017. године користи и 

Espacenet. 

Подршка националним заводима и 

EPOQUENet корисницима 

Marios Pafitis (Service Integration and 

Management, EPO) је направио преглед предходних 

12 месеци које је обележило пуштање у рад верзије 

5.20. Прелазак на нову верзију, који је завршен у 

августу прошле године није изазвао веће проблеме за 

националне заводе. Када су у питању активни 

EPOQUENet корисници, током 2017. године приступ 

систему имало је 2525 корисника. Укупан број 

пријављених инцидената у истом периоду износио је 

675. На мејл адресу одсека за националну подршку 

заводима (nos@epo.org) у просеку стигне око 50 

мејлова недељно, што говори о порасту пријављених 

инцидената путем мејла. Највећи број инцидената 

односи се на проблеме са лозинкама. У мају 2017. 

године  на портал epoxy извршен је напад, који је 

показао рањивост Windows система. Због тога се 

тренутно ради на новом корисничком порталу. 

Будућа побољшања система подршке усмерена су на 

унапређење процеса управљања инцидентима пре 

свега интерни процеси пријављивања, расписивање 

тендера за нови IM Service Desk, прелазак на модел 

„ниво нула“ подршке и рад на online изворима 

података нпр. најчешћа питања и кориснички 

интерфејс. Такође, олакшаће се и управљање 

налозима као нпр. омогућавање ресетовање лозинки 

24/7 и престанак важења лозинки старијих од годину 

дана. Најављена је и нова верзија 5.70, која ће током 

2018. године бити у фази тестирања а у другом 

кварталу наредне године очекује се и њена 

имплементација. Као закључак своје презентације 

Marios Pafitis је нагласио да је ЕПО захвалан на 

повратним информацијама које су обезбедили 

национални заводи током пуштања у рад предходне 

верзије. ЕПО ће настојати да настави и да унапреди 

своју подршку националним заводима али их и 

охрабрује да шаљу своје предлоге за побољшање као 

и информације о томе да ли недостаје подршка у 

одређеним областима. 

EPOQUENet нове карактеристике и 

функционалности 

Mark Andrienssens (Search and Knowledge, EPO) 

упознао је присутне са предлозима који су још увек у 

разматрању и у овом тренутку се не зна када ће бити 

доступни корисницима. Међу најначаније 

предложене карактеристике спадају: 
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- Прелазак на JAVA 8 

Тренутно EPOQUENet ради на програмском 

језику JAVA 7 али је планиран прелазак на 

JAVA 8 због сигурносних стандарда. Наравно, 

национални заводи могу користити верзије у 

складу са својом ИТ политиком; 

- Кориснички сервис 

Даће могућност новим корисницима (земљама) 

да тестирају и процене (нове верзије) 

EPOQUENet-а. Неће бити потребно 

инсталирати локални EPOQUENet, кориснички 

сервис, мрежне компоненте или брисати 

локалне продукционе верзије; 

- INPADOC база података 

Комбиновање правног статуса са 

библиографским подацима биће доступно кроз 

логичку базу података; 

- Подршка претраживању секвенци 

EPOQUENet нуди приступ бази STN под 

условом да национални заводи имају 

преплатнички уговор. Претраживање секвенци 

биће могуће у оквиру External сесије; 

- Националне full text базе података 

Неке националне базе су већ доступне преко 

Espacenet-а па је у плану да се омогући 

претраживање у овим базама података и у 

оквиру Internal-а, уз напомену, да у овом 

тренутку то није изводљиво за све националне 

колекције тј. све језике. 

Ради се и на омогућавању употребе више жутих 

стикера и различитих боја истовремено у оквиру 

функције Viewer. 

Приступ ЕПО подацима кроз отворени 

патентни сервис (ОПС) 

Карактеристике отвореног патентног сервиса 

(ОПС) представи је Davide Lingua (Manager, Patent Data 

Service, EPO).  Реч је о веб сервису који омогућује 

приступ ЕПО подацима преко стандардизованог XML 

интерфејса, користећи RESTful архитектуру. ОПС 

подаци се повлаче из библиографских и full-text база 

података, затим из база правних статуса и база са 

нацртима тј. из извора идентичних подацима из 

Espacenet and European Patent Register. Сервис је 

доступан 24/7 и мање количине преузетих података је 

бесплатан али је могуће претплатити се и за преузимање 

веће количине података (преко 4GB). ОПС се користи 

како би се додали подаци на софтверске апликације, базе 

података или како би се повукла велика количина 

података. Сервис је намењен комерцијалним 

провајдерима, индустрији, патентним заводима, 

патентним заступницима, универзитетима итд. Током 

презентације демонстриран је начин на који се приступа 

сервису као и начинима рада тј. проналажења података. 

Приступ подацима из Отвореног патентог 

система – искуства националног завода 

Искуства свог завода у замени платформе BNS 

изнео је Orjan Nylund (patent examiner, PRV). 

Шведски завод за патенте основан је 1885. године а 

од 1978. године чланица су ЕПО-а. Патентни сектор 

има 6 техничких одењења са укупно 115 патентних 

испитивача. Систем BNS замењен је MOSES 

системом јер ЕПО више неће испоручивати 

документа у формату погодном за BNS. Као једна од 

мера предострожности креирана је колекција SE 

докумената под називом PRVault и започео је 

смештај докумената у другим изворима. 

Новоформирана интерна база послужиће и као основ 

за пројекат Quality at source тј. документа за овај 

пројекат се испоручују из базе PRVault. 

Демонстриран је и процес претраживања који 

спроводе испитивачи. Прва фаза обавља се у 

програму Phoenix, у коме се проналази досије на 

коме се ради. Затим се креира стратегија 

претраживања, кључне речи и класификација које се 

уносе на мемо картицу. Након тога обавља се 

претраживање у EPOQUENet-у или другим 

претраживачима. Пронађена документа се пребацују 

на мемо картицу и помоћу алата за припрему 

извештаја креира се извештај о претраживања. На 

крају поступка обавља се контрола квалитета коју 

обавља испитивач који није вршио претраживање. 

Када је у питању искуство у раду са  отвореним 

патентним сервисом, као закључак може се рећи да 

је приступ спорији у односу на BNS или PRVault. 

Такође, нека документа доступна у BNS још увек се 

не могу наћи у отвореном сервису а такође постоје 

проблеми и са приказом врсте документа јер су 

формати BNS и ОПС другачији. Као предност 

наведен је исти формат Epodoc-а и ОПС-а. 

Нови вебсајт за националне заводе 

Карактеристике новог вебсајта намењеног 

националним заводима, који ће бити пуштен у рад у 

мају 2018. године представио је Juan Alvaro Canellas 

(NOC Project Manager, EПО). Нови сајт базираће се 

на 5 основних елемената. 

1. Организација – Овај део обезбедиће приступ 

садржају (на једном месту) релевантним 

циљним групама нпр. у делу „Претраживање и 

испитивање“ корисници ће имати приступ 

садржају намењеном патентним испитивачима 

(водичи, упутства). У делу „Техничка 

администрација“ налазиће се садржај за ИТ и 

одељења техничке подршке, док ће нпр. у делу 

„Менаџмент“ бити доступан садржај намењен 

администрацији (документа сарадње, белешке 

са састанака). 
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2. Доступност – Овај део сајта садржаће филтере 

и унапређене резултате претраживања који ће 

омогућити бољи преглед доступног садржаја 

3. Повезивање – Део са темплејтима који ће 

нудити структуирани приступ садржају 

предходно сачуван у PDF формату. Такође, 

овде ће бити смештени и модули за навигацију 

4. Персонализација – Део са подешавањима 

спољашњег профила који омогућава брзи 

приступ 

5. Прилагодљивост – Кориснички интерфејс у 

овом делу аутоматски ће адаптирати садржај на 

основу величине екрана корисника. 

Током састанка свака тема била је праћена 

интензивном дискусијом и бројним питањима од 

стране представника националних завода. Посебан 

осврт дат је захтеве које су поставили национални 

заводи који су учествовали на радионици у марту 

2017. године, у Данској, а који се односе на будући 

развој нових услуга и побољшање функционалности 

EPOQUENet. Анализе предлога показују да они иду 

у три основна смера: 

- Специфичне функционалности које већ постоје 

а које се могу унапредити; 

- Нове специфичне карактеристике које би биле 

корисне за испитиваче; 

- Додаци тј. нови начини или решења да се 

EPOQUENet интегрише у локалне ИТ системе. 

Сви предлози упућени од стране националних 

завода су анализирани и извршено је упоређивање са 

оним што се већ ради у ЕПО-у. Оваква анализа 

показала је да постоје бројне сличности и да се на 

неким предлозима јиш увек ради. Међутим, ЕПО 

политика деловања у овом тренутку не дозвољава 

већи степен ангажовања на оваквим предлозима. 

 

 

  



 

 

 

 

Подлистак ГИС 2018/8 

Supplement 2018/8  

ЗИС / RS / IPO 

 

185 

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПАТЕНТИРАЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕˮ 

Минхен, 30. мај 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику 

 

Европски завод за патенте је 30. маја 2018. 

године, био домаћин прве конференције на тему 

патентирања вештачке интелигенције. Више од 350 

представника индустрије, универзитета, патентних 

професионалаца, националних завода, државних 

органа и правосуђа, окупило се у Минхену како би 

дискутовали о изазовима и могућностима у 

патентирању у области вештачке интелигенције. 

Републику Србију  представљали су Саша Лазовић, 

помоћник министра за технолошки развој, трансфер 

технологије и иновациони систем, и Наташа 

Миловановић, начелник Одељења за машинство, 

електротехнику и општу технику.  

Alberto Casado (Vice President Patent Granting 

Process, EPO) отворио је конференцију у име 

Европског завода за патенте и поздравио све 

учеснике. Он је истакао да је право време да се 

размотри питање патентирања проналазака који се 

односе на вештачку интелигенцију, узимајући у 

обзир брзину којом се ове технологије развијају, 

различите приступе националних завода и жељу за 

успостављање квалитетног патентног система. 

Европски завод за патенте има јасно дефинисану 

политику поступања у области проналазака који се 

примењују на рачунару. Током протеклих година 

оваква пракса се показала као снажна и одговорна и 

заједно са примерима случајева (Case Law) 

константно се развија како би на прави начин 

одговорила развоју технологије. Све ово довело је до 

стабилног и конзистентног поступка испитивања 

пријава из ове области. Национали заводи могу 

имати везе са технологијама које чине базу 4. 

индустријске револуције на три различита начина: 

- Кроз заштиту вештачке интелигенције 

патентима и другим правима интелектуалне 

својине; 

- Кроз коришћење вештачке интелигенције у 

поступку испитивања пријава (претраживање 

текста, превод делова пријава); 

- Коришћење вештачке интелигенције за 

стварање нових проналазака. 

Брз развој вештачке интелигенције као и 

патентне пријаве из ове области представљају 

посебан изазов. Стални развој и унапређење процеса 

и услуга који највише одговарају потребама и 

изазовима заштите интелектуалне својине ради 

остваривања добити и економског раста Европе и 

друштва у целини представљају, по речима Casada, 

један од циљева Европског завода за патенте. 

У серији презентација и панел дискусија, 

учесници су разматрали различита решења помоћу 

којих патентни систем може обезбедити 

подносиоцима пријава чврст оквир за патентирање 

проналазака који се односе на вештачку 

интелигенцију. 

У оквиру прве сесије под називом „Проналасци 

који се односе на вештачку интелигенцију и 4. 

индустријска револуција“, своја запажања на тему 

„Вештачка интелигенција - Наш свет који се мења“ 

изнела је Clare Dillon (Clare Dillon Consulting, IE). 

Тренутни, брз развој вештачке интелигенције 

узрокован је постојањем великог броја података, 

моћним алгоритмима који су доступни свима и 

лакшим приступом рачунарима. Она примећује да 

постоје четири нова таласа иновација предвођених 

вештачком интелигенцијом која ће довести до: 

- Повећања продуктивности у случају 

поновљивих и дефинисаних задатака које 

изводе системи са вештачком интелигенцијом 

нпр. роботи; 

- Повећања постојећих способности у виду 

помоћи данашњим професионалцима у бољем 

извођењу постојећих послова нпр. докторима у 

бољем дијагностификовању; 

- Решавања великих проблема и изазова 

садашњице и будућности нпр. решавање 

глобалних изазова као што су климатске 

промене, храна и криминал; 

- Стварања нечег потпуно новог нпр. систем са 

вештачком интелигенцијом открива нове легуре 

брже него што би човек то могао. 

Предвиђања су да ће вештачка интелигенција 

довести до већег повраћаја инвестиција, пронаћи ће 

већу примену у свакодневном животу и резултоваће 

у свеопштој, већој продуктивности. Ипак како би се 

све ово постигло неопходно је наставити и стварати 

техничке иновације, радити на дигиталној култури, 

како би људи прихватили и подржали иновације, 

прилагодити се на промене и обезбедити економску 

одрживост за проналазаче. Патенти и Европски завод 

за патенте имају велику улогу у развоју и економској 

одрживости вештачке интелигенције. 
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Yann Meniere (Chief Economist, EPO) je у свом 

обраћању у оквиру теме „Проналасци који се односе 

на вештачку интелигенцију и 4. индустријска 

револуција“ истакао да су национални патентни 

заводи добро место да се види да проналасци који се 

односе на вештачку интелигенцију (уз интернет 

ствари и велике податке) предводе 4. индустријску 

револуцију. Иако су патенти у кључним 

технологијама (нпр. сензори, процесори и 

умрежавање) као и патенти у области напредних 

технологија које се користе у комбинацији са 

повезаним објектима (алгоритми, рачунарство у 

облаку, 3Д системи) у порасту, кључни раст се 

примећује у пријавама које интегришу и кључне и 

напредне технологије ( нпр. „Smart health“, „Smart 

home“, „Smart manufacturing“). У свом приступу 

приликом испитивања проналазака примењених на 

рачунару, Европски завод за патенте разматра две 

главне препреке и то технички карактер и 

инвентивни ниво заснован само на техничким 

карактеристикама. Због специфичности поступка 

испитивања, константно се ради на обуци 

испитивача и редовно се ажурирају водичи за 

испитивање. 

У оквиру прве панел дискусије под називом 

„Стратегије за заштиту проналазака који садрже 

вештачку интелигенцију“, патентни професионалци 

поделили су своја искуства у вези са заштитом 

проналазака. Иновације које се односе на вештачку 

интелигенцију направљене су са циљем да 

побољшају постојеће системе вештачке 

интелигенције али се односе и на будуће проналаске 

који ће бити направљени од таквих система. Keith 

Bergelt (Open Invention Network, US) нагласио је да 

су иновације у области вештачке интелигенције 

специфичне јер подразумевају сарадњу у пројектима 

и заједнички рад више проналазача. Компаније које 

су усвојиле тзв. дуалну политику у патентирању 

(нпр. део алгоритма је отворен за јавност и 

дозвољено је користити га за даље сарадње а за део 

алгоритма, веће важности, се подноси патентна 

пријава) имају доста успеха. 

Heinz Goddar (Boehmert & Boehmert, DE) је 

изнео своју „листу жеља“, када су у питању поједини 

аспекти патентирања проналазака који користе 

вештачку интелигенцију:  

- Индивидуални проналазачи су „пасе“. 

Законодавци треба да дефинишу питање 

проналазача у случајевима када машина створи 

проналазак као и политику за утврђивање 

накнаде људима чији су подаци коришћени 

током развоја иновације; 

- Патентни заводи треба да користе вештачку 

интелигенцију у поступку признања патента; 

- Патентни заступници и саветници у 

компанијама треба да адаптирају своје 

стратегије патентнирања како би обухватили 

све могућности заштите, нарочито у земљама у 

развоју (нпр. заштита корисним моделом у 

Кини); 

- Дозволити заштиту за алгоритме на исти начин 

на који се пружа заштита секвенцама гена али 

закони треба да обезбеде аутоматско унакрсно 

лиценцирање како би се омогућило унапређење 

проналазака; 

- Смањити време потребно за објаву пријаве 

патента на 3 месеца како би се обезбедила нека 

врста сигурности другим проналазачима 

приликом подношења пријаве и спречило 

дуплирање подношења пријава са истим 

предметом заштите. 

Herbert Zech (University of Basel, CH) је 

напоменуо да питање проналазача треба сагледати 

тако да се постигне баланс између заштите 

проналазача и инвеститора који је охрабрио настанак 

проналаска. Могуће решење могло би да буде да 

основни алгоритам буде доступан док се за напредни 

део алгоритма може обезбедити (неиспитана) 

заштита за краћи временски период. 

Друга сесија обрадила је теме које се односе на 

начине на који се Европски завод за патенте носи са 

изазовима које доноси вештачка интелигенција у 

патентима. Koen Livens (Operational Director, EPO) је 

објаснио да већ успостављени стандард тзв. приступ 

проблем-решење, који се користи за испитивање 

проналазака који се примењују на рачунару, може да 

се примени и на проналаске који обухватају 

вештачку интелигенцију.  Приступ се огледа прво у 

провери да ли проналазак за који се тражи заштита 

има технички  карактер (прва препрека) при чему 

патентни захтеви могу да буду састављени тако да 

представљају микс техничких и нетехничких 

карактеристика. Другу препреку представља провера 

да ли све карактеристике које доприносе техничком 

карактеру имају инвентивни ниво тј. да ли 

математички метод, који је основ алгоритама, 

доприноси техничком карактеру проналаска. 

Приступ оцене инвентивног нивоа објашњен је у 

Водичу за испитивање, Део Г-7, 5.4 „Проблем - 

решење приступ за патентне захтеве који обухватају 

техничке и нетехничке карактеристике“. Он је даље 

појаснио да постоје два критеријума за процену 

доприноса техничком карактеру и то су техничка 

апликација и техничка имплементација. Питање које 

се разматра је да ли је техничка апликација 

(решавање одређеног проблема) постигнута 

посебном техничком имплементацијом (нпр. 

медицинским сензором који детектује неправилне 

откуцаје срца и који користи трениране неуронске 
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мреже). Када је у питању захтев јасноће највише 

проблема има у вези са специфичном терминологијом, 

која се односи на вештачку интелигенцију, и која често, 

иако представља званично прихваћену терминологију 

није јасна. Много тзв. „баз“ речи и маркетиншких 

термина се често помиње у пријавама. Како чл. 84. 

Конвенције о европским патентима строго прописује да 

патентни захтеви морају бити јасни и сажети и да 

морају да дефинишу предмет за који се заштита тражи, 

овакви термини се процењују и дефинишу према свом 

техничком карактеру и стварном значењу. Представник 

Европског завода, даље је истакао чињеницу да је Завод 

развио стабилну и предвидиву методу испитивања 

пријава које се односе на проналаске примењене на 

рачунару, у оквирима који су дозвољени Конвенцијом 

и засновани на примерима случајева (Case Law). 

Ажуриран Водич за испитивање биће објављен 01. 

октобра, чиме ће се обезбедити специфичније 

инструкције при испитивању пријава које се односе на 

вештачку интелигенцију. 

Margarethe Zmuda (Ericsson, SE) у улози 

подносиоца пријаве и Claudia Schwarz (Schwarz & 

Baldus, DE) у улози патентног заступника 

демонстрирале су кроз „role play“, начин на који се 

састављају патентни захтеви и како се исти испитује 

од стране Европског завода за патенте. Проналазак 

који се односи на поступак за препознавање 

аномалија на озледама на кожи употребом техника 

машинског учења, у својој првој варијанти (онако 

како је написан) није имао технички карактер. Овај 

недостатак превазиђен је дискусијом између 

заступника и проналазача, која је резултовала 

дефинисањем поступка као поступка који се 

примењује на рачунару и повезивањем поступка са 

одређеним медицинским стањем (специфична 

техничка апликација). Друга препрека превазиђена је 

дефинисањем неуронске мреже и техничког учења. 

Како би покрили различите обиме заштите, 

различити патентни захтеви за поступак су поднети. 

Оваква демонстрација је показала да је изузетно 

важно имати доста разговора и водити дискусије са 

проналазачем како би се препознале све техничке 

карактеристике, различити аспекти проналаска и сви 

случајеви специфичне примене који се могу 

укључити у пријаву приликом подношења. Као 

важне тачке током припреме пријава које се односе 

на вештачку интелигенцију посебно су издвојени 

обезбеђивање техничких карактеристика у 

патентном захтеву које доприносе техничком 

решењу, обезбеђивање техничке разлике у односу на 

стање технике, бити свестан захтева за јасноћу и 

довољног откривања, донети одлуку о томе да ли је 

потребно саставити више од једног независног 

захтева у истој категорији (нпр. обука, тестирање, 

примена). 

Говорећи на другој панел дискусија „Изазови у 

састављању пријава патената за проналаске који се 

односе на вештачку интелигенцију“, Clare Dillon 

(Clare Dillon Consulting, IE) је истакла да су главни 

изазови са којима се сусрећу StartUp компаније 

приликом патентирања вештачке интелигенције: 

- Брзина признања патента која ствара велику 

забринутост StartUp компанијама, нарочито 

онима који се баве изузетно брзо развијајућим 

технологијама; 

- Приступачност патентним информацијама; 

- Потреба за утврђивањем начина на који се могу 

заобићи патенти који ометају настанак нових 

иновација. 

Andrea Parronace (Jacobacci Partners Spa, IT) је 

дискутовао о изазовима заступника приликом 

састављања патентних захтева и њихове 

интерпретације, са посебним освртом на питање 

еквивалентних елемената, за различите врсте 

вештачке интелигенције. Доказивање повреде права 

традиционалног „корак по корак“ поступка, који се 

изводи на систему заснованом на вештачкој 

интелигенције, такође представља велики изазов за 

патентне заступнике. 

Michell Holoubek (Sterne, Kessler, Goldstein & 

Fox, US) објаснила је изазове са којима се сусрећу 

подносиоци у САД-у а који се огледају у сталној 

промени праксе по питању предмета заштите. Наиме, 

иако проналазак не може да се односи на нешто 

апстрактно, није дефинисано шта то тачно значи. 

Такође, проценат пријава које се односе на вештачку 

интелигенцију а за које се одобри патент је доста 

низак (око 30%). Ипак, као позитивна ствар наведена 

је могућност комуникације са патентним 

испитивачима, током поступка испитивања, и 

„убеђивање“ у специфичне примене проналазака 

који се односе на вештачку интелигенцију. 

Benjamin Bai (Ant Financial Servis Group, CN) је 

направио поређење између проналазака који се 

односе на вештачку интелигенцију и изолованих 

гена, који су као такви патентибилни. Он сматра да 

се исти принцип може применити и на патентирање 

вештачке интелигенције (алгоритам треба податке). 

Поподневни панели били су фокусирани на 

аспекте након признања патената и питања 

власништва  над проналаском. Ситуацију у САД-у је 

представио Rob Sterne (Sterne, Kessler, Goldstein & 

Fox, US) који је нагласио да је спровођење права из 

ове области, у САД-у изузетно комплексно питање 

због различитих закона у државама и на федералном 

нивоу (2 нивоа суда) као и због немогућности да се 

заустави увоз фајлова са подацима. У јуну 2014. 

године, Врховни суд САД-а донео је пресуду у 
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случају Alice Corp v CLS Bank International, по којој 

општа компјутерска имплементација не 

трансформише апстрактну идеју у проналазак који 

може бити предмет заштите. Ова одлука, иако не 

помиње директно софтвер као такав, сматра се 

одлуком о заштити проналазака који се односе на 

софтвер и доста је допринела тежем спровођењу 

права која су призната пре њеног доношења. Ипак, 

постоје и позитивни помаци као што је разматрање 

свих чињеница у процесима Жалбеног суда као и 

скорашњи тренд Жалбеног већа у примени 

строжијих критеријума за комбиновање различитих 

докумената. 

Наговештавајући недостатке правне науке за 

третирање технологија које су тек у настајању Matthias 

Schneider (Audi, DE) покренуо је многа питања (која још 

увек немају одговор) као што су нпр.: 

- Како заштитити иновацију коју је створио 

систем са вештачком интелигенцијом, нарочито 

када је нејасно како је систем дошао до 

резултата? 

- Како превазићи изазове при оцени инвентивног 

нивоа и дефинисању просечног стручњака из 

одређене области (или компјутера стручног у 

одређеној области) ? 

- Како проценити патент током процеса 

преговора за лиценцирање нарочито када је 

непознато како је систем дошао до резултата? 

- Ко је проналазач и како се дефинише накнада 

проналазачима? 

- Како обезбедити доказе за повреду права тј. да 

ли ће бити неопходно да компаније ангажују 

најбоље софтвер форензичаре? 

Последња панел дискусија, којом је модерирала 

Heli Pihlajamaa (Director, Patent Law, EPO) 

обухватила је дискусију на тему етичке и социјалне 

димензије патентираних проналазака који се односе 

на вештачку интелигенцију. Фокусирајући се на 

друштвени интерес, Clara Neppel (IEEE Vienna, AT) 

је истакла социјални утицај „интелигентних“ ствари 

тј. аутономних система које чине машине које могу 

да осећају, опажају, препознају, комуницирају са 

околином, резонују, доносе одлуке и делују. Због 

великог монопола насталог на основу патентирања 

тзв. црне кутије (све оно што се дешава између улаза 

и излаза података), неопходно је боље открити њене 

карактеристике. Ово показује колико је важно 

обезбедити потпуно откривање проналазака што би 

подразумевало укључивање свих података (извора, 

компатибилности), објашњење процеса вештачке 

интелигенције, приступна права и то не само ради 

заштите већ и због транспарентности система, 

сигурности, питања етике итд. 

Noam Shemtov (Queen Mary University of 

London, UK) у свом излагању се осврнуо на питање 

инвентивног нивоа у аутономним методама тј. у 

случајевима када вештачка интелигенција ствара 

проналаска. Тренутно, оцена инвентивног нивоа се 

даје са становишта просечног стручњака из одређене 

области. Међутим, поставља се питање која је улога 

експерта у аутономним инвентивним процесима и да 

ли уместо просечног стручњака треба да 

дефинишемо машину стручну у одређеној области 

као и да ли разматрање треба да се односи на то да 

ли је очигледно да ће машина покушати да реши 

проблем без потребе за људском интервенцијом. 

Такође, приступ проблем – решење треба 

преиспитати у светлу иновација које су створене од 

стране система који садржи вештачку интелигенцију. 

Peter Blok (University of Utrecht, NL) разматрао је 

питање ко има право на подношење пријаве за 

проналазак, који је резултат вештачке интелигенције, 

анализирајући правне захтеве (проналазач мора да буде 

физичко лице) и саму сврху патента (подстицај за 

проналажење у замену за јавно откривање). Како систем 

није физичко лице а власник може али и не мора да буде 

физичко лице, као логичан одговор на питање права на 

подношење пријаве намеће се корисник система, било да 

се ради о програмеру, оператеру или имплементатору. 

Корисник је особа која идентификује проблем, обучава 

систем вештачке интелигенције и селектује резултате. 

Због тога систем вештачке интелигенције треба 

посматрати као инструмент у рукама човека-иноватора. 

У својој завршној речи Grant Philpott (Chief 

Operating Officer ICT, EPO) навео је скорашње 

реформе које је спровео Европски завод за патенте 

како би повећао квалитет и ефикасност рада. 

Вештачка интелигенција је свакако област која брзо 

расте и доноси бројне могућности за проналаске. 

Такође, патентни систем треба доста да се 

унапређује како би обезбедио односно потврдио те 

могућности. Догађаји као што је ова конференција 

помажу нам да упознамо те могућности, водећи 

рачуна о томе да вештачку интелигенцију и њен 

утицај на патентни систем треба разматрати 

систематично и у једногласју са свим корисницима. 

Патентни систем треба да обезбеди стабилност и 

предвидивост који су потребни индустрији. 

Током читавог дана а нарочито током панел 

дискусија велики број питања и коментара од стране 

публике допринели су живој дискусији. Европски завод 

за патенте има у плану да одржи сличну конференцију 

посвећену Blockchain технологији, која представља још 

једну од области технике која се брзо развија. 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЦРНЕ ГОРЕ 

Подгорица, 25. до 29. јун 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Алексеј Перић, самостални саветник Одељења за информациони систем и издаваштво 

 

На позив из Светске организације за 

интелектуалну својину (WIPO), Алексеј Перић је 

посетио Завод за интелектуалну својину Црне Горе 

(ЗИСЦГ) у Подгорици, Црна Гора, у периоду од 25. 

до 29. јуна 2018. године. 

Путовање је организовано од стране WIPO 

Сектора за пословна решења за заводе за заштиту 

интелектуалне својине, у оквиру техничке сарадње 

Завода за интелектуалну својину Републике Србије 

са другим националним заводима за заштиту 

интелектуалне својине у региону. 

Циљ посете је учешће у имплементацији 

програма ИПАС (WIPO Industrial Property 

Automation System) у ЗИСЦГ, са нагласком на 

преносу података, подешавању конфигурације и 

техничкој обуци. 

Активности су обављане у просторијама 

ЗИСЦГ у Подгорици и обухватиле су следеће: 

 Анализа квалитета података за жигове. 

 Преглед текућих активности на сређивању 

података о жиговима. 

 Увод у структуру података програма ИПАС. 

 Прилагођавање конфигурације програма 

ИПАС. 

 Израда упита за контролу и преузимање 

података из постојеће базе у ИПАС базе 

података. 

 Тестирање преноса већег броја жигова. 

 Техничка обука за издвајање, трансформацију и 

учитавање података у ИПАС базу. 

 Размотрене су потребе и могућности за наставак 

сарадње. 
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