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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and
international organisations
КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3)
AD Андора
AE Уједињени Арапски
емирати
AF Авганистан
AG Антигва и Барбуда
AI Ангила
AL Албанија
AM Јерменија
AN Холандски Антили
АО Ангола
AR Аргентина
AТ Аустрија
AU Аустралија
АW Аруба
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BB Барбадос
BD Бангладеш
BE Белгија
BF Горња Волта
BG Бугарска
BH Бахреин
BI Бурунди
BJ Бенин
BM Бермуди
BN Брунеј Даресалам
BO Боливија
BR Бразил
BS Бахами
BT Бутан
BV Буве Острва
BW Боцвана
БY Белорусија
BZ Белизе
CA Канада
CD ДР Конго
CF Централноафричка
Република
CG Конго
CH Швајцарска
CI Обала Слоноваче
CK Кук Острва
CL Чиле
CM Камерун
CN Кина
CО Колумбија
CR Костарика
CU Куба
CV Зеленортска Острва
CY Кипар
CZ Чешка Република
DE Немачка
DJ Џибути
DK Данска

DM Доминика
DO Доминиканска Pепублика
DZ Алжир
EC Еквадор
ЕE Естонија
EG Египат
ЕH Западна Сахара
ЕR Еритреја
ЕS Шпанија
ЕТ Етиопија
FI
Финска
FJ
Фиџи
FK Фокландска Острва
FO Фарска Острва
FR Француска
GA Габон
GB Велика Британија
GD Гренада
GЕ Грузија
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренланд
GM Гамбија
GN Гвинеја
GQ Екваторијална Гвинеја
GR Грчка
GS Јужна Џорџија и Јужна
Сендвичка Острва
GT Гватемала
GW Гвинеја-Бисау
GY Гвајана
HK Хонг Конг
HN Хондурас
HR Хрватска
HT Хаити
HU Мађарска
ID Индонезија
IE
Ирска
IL Израел
IN Индија
IQ Ирак
IR Иран
IS
Исланд
IT
Италија
JM Јамајка
JO Јордан
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргизија
KH Камбоџа
KI Кирибати
KM Коморска Острва
KN Сент Киц и Невис
KP ДНР Кореја

KR Република Кореја
КW Кувајт
КY Кајманска Острва
KZ Казахстан
LA Лаос
LB Либан
LC Сент Лусија
LI Лихтенштајн
LK Шри Ланка
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонија
LY Либија
МА Мароко
МC Монако
ME Црна Гора
МD Молдавија
МG Мадагаскар
МК Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

QA Катар
RS Србија
RO Румунија
RU Руска Федерација
RW Руанда
SA Саудијска Арабија
SB Соломонска Острва
SC Сејшели
SD Судан
SE Шведска
SG Сингапур
SH Света Јелена
SI
Словенија
SK Словачка
SL Сиера Леоне
SM Сан Марино
SN Сенегал
SO Сомалија
SR Суринам
ST Сао Томе и Принсипе
SV Салвадор
SY Сирија
SZ Свазиленд
TC Турска и Каикоска Острва
TD Чад
TG Того
TH Тајланд
ТЈ Таџикистан
ТМ Туркменистан
ТN Тунис
ТО Тонга
ТP Источни Тимор
ТR Турска
ТТ Тринидад и Тобаго
ТV Тувалу
ТW Тајван
ТZ Танзанија
UА Украјина
UG Уганда
US САД
UY Уругвај
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сент Винсент и Гренадини
VЕ Венецуела
VG Британска Девичанска
Острва
VN Вијетнам
VU Вануату
WS Самоа
YЕ Јемен
ZА Јужноафричка Република
ZМ Замбија
ZW Зимбабв

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ПАТЕНТИ / Patents
Meђународни кодови за идентификацију
библиогр. података o патентима - WIPO - St. 9

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

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

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

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01G 25/00 (2006.01)
(11) 2016/0198 А1
(21) P-2016/0198
(22) 28.03.2016.
(54) SISTEM ZA NAVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA
(71) GRKOVIĆ, Mladen, Milorada Bate Mihailovića
2C, 26000 Pančevo, RS
(72) GRKOVIĆ, Mladen, Milorada Bate Mihailovića
2C, 26000 Pančevo, RS
(57) Систем за наводњавање земљишта користи се у
пољопривреди ради наводњавања земљишта. Новост
се огледа у начину довођења воде из реке или језера
у количинама колико је тог момента потребно.

заштите од директних Сунчевих зрака. Сунцобран
функционише по истом принципу као и већ
постојећи производи, с тим што се заштитни слој
сунцобрана састоји од горњег слоја (1), фиксно
постављеног и доњег слоја (2) у хоризонталној равни
око вертикалног стуба (3) ротирајућег у оба случаја
UV заштитног материјала са особином поларизовања
светлости, који би у зависности од изабраног степена
заштите омогућавали једну од две наведене опције
заштите од штетних ХЈУ зрака (само UV 400 или
тоталну 100%). Производ је могуће опремити и
савременим технологијама и омогућити повезивање
са паметним уређајима.

(54) THE LAND IRRIGATION SYSTEM
(57) The land irrigation system is used in agriculture to
irrigate the land. The novelty is how to get water from a
river or lake in the amount that is needed at that moment.
(51)

A45B 25/18 (2006.01)
(11) 2016/0066 А1
A45B 23/00 (2006.01)
(21) P-2016/0066
(22) 04.02.2016.
(54) MEDICINSKI UV-POLAROIDNI
SUNCOBRAN
(71) ĐORĐEVIĆ, Vladimir, Vladimira Tomanovića 2/63,
11000 Beograd, RS
(72) ĐORĐEVIĆ, Vladimir, Vladimira Tomanovića 2/63,
11000 Beograd, RS
(74) ĐORĐEVIĆ, Dragan - za prijem pismena,
Marije Bursać 26, 35250 Paraćin
(57) Медицински UV-полароидни сунцобран,
уопштено посматрано, спада у област медицинскотехничког производа намењеног за заштиту
организма од прекомерног UV зрачења и
омогућавање тзв. „здравог сунчања", односно
сунчања у безбедном UV спекру Сунчевих зрака (UV
400), нудећи истовремено и могућност 100% тоталне
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(54) MEDICAL UV-POLAROID UMBRELLA
(57) Generally speaking, medical UV-polaroid umbrella,
belongs to the field of medical technical products
designed to protect body from excessive UV radiation
and enables, so called, ‘’healthy sunbathing,
respectively, sunbathing in safe UV spectrum of sunrays
(UV 400), offering at the same time possibility of 100%
total protection against direct sunlight. Umbrella works
according to the same principle as already existing
products, while protective layer of sunshade consists of
fixed upper layer (1), and lower layer (2) horizontally
around vertical column (3) rotating in both cases of UV
protective material with property polarizing light, which,
depending on the selected degree of protection, would
allow one of the two listed options of protection against
harmful HJU air (only UV 400 or total 100%). It is
possible to equip product with modern technologies and
enable connection with smart devices.

ЗИС / RS / IPO
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(51)

B29B 7/00 (2006.01)
(11) 2016/1167 А1
B29C 47/00 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
(21) P-2016/1167
(22) 23.12.2016.
(54) PUNJENI PLASTIČNI PROFIL
(71) FILEP, Miroslav, Banatska 74, 23000 Zrenjanin, RS
(72) FILEP, Miroslav, Banatska 74, 23000 Zrenjanin, RS
(57) Proizvod - ispunjen plastični profil uopšteno
posmatrano spada u oblast građevinarstva i raciklaže a
konkretno, sačinjen od recikliranog materijala dobijen
posebnim postupkom u posebno prilagođenim mašinama
sastoji se od omotača (plastičnog izduženog šupljeg
profila raznih dužina, dimenzija, promera, oblika u
preseku) i punioca (od betona od recikliranih materijala
gde i sam beton od reciklata može predstavljati i zaseban
proizvod koji ima odlična termoizolacina svojstva,
elastičnost...) takođe izrađen posebnim postupkom.
Ispunjen plastični profil ima vrlo široku primenu kao
krajnji proizvod (stubovi za ograde svih vrsta i namena,
stub za saobraćajne znake, nosač električnih i drugih
vodova, konstrukcija za montažne objekte, nosač
zaštitnih mreža u poljoprivredi, kao segment za izradu
raznih proizvoda (klupa, polica...) kojima je potrebna
otpornost na vremenske uslove, soli, korozije, hemijskih
sredstava, opasnog napona dodira, i kojima nije potrebno
kasnije održavanje u vidu farbanja, zaštita,premaza, a
estetski atraktivan izdržljiv i dugotrajan. Ispunjen
plastični profil može zameniti dosad korišten materijal
(drveni, gvozdeni, betonski-stub- profil) i dati bolje i
pozitivnje performanse obzirom da mu se tvrdoća kreće
od ekstremne čvrstine do ekstremne elastičnosti (zavisi
od tehnologije izrade a u vezi sa predviđenom namenom)
a lak za manipulaciju i doradu.
(54) A FILLED PLASTIC PROFILE
(57) Product- A filled plastic profile generally is a term
related to tectonics and recycling, is made out of
recycled materials gained by special processes in
specially adjusted machinery, consists of shell (extended,
plastic hollow profile of various lenghts, sizes, shapes,
and sections) and fillig (made out of concrete from
recycled materials, whereas the concrete itself can be a
product of its own considering it has excellent thermoisolating properties, elasticity etc.) is also made by
specific processes. Filled plastic profile has a wide range
of usage as end products (fence pole, road sign pole,
electric wiring pole, construction materials for
prefabricated buildings, defensive nets in agriculture, as
a segment in production of benches, shelves etc.) which
need weather resistence, salt, corrosion, chemical
resistences, which don't need any further maintance in
ЗИС / RS / IPO

А
terms of painting, protecting, and it's pleasent to look at
and durable. Filled plastic profile can replace usual
materials (wood, iron, concrete poles) and give better
performances considering its firmness can be from
extremely firm to extremely elastic (it depends on the
method and technology used in the production, and the
intended usage), and yet, easy to manipulate and
furtherly amend.
(51)

C07K 16/24 (2006.01)
(11) 2017/0595 А1
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(21) P-2017/0595
(22) 28.05.2004.
(30) US 30.05.2003. 60/474,480
(54) TRETMAN SA ANTI-VEGF ANTITELIMA
(71) GENENTECH, INC, 1 DNA Way , South San
Francisco, California 94080-4990 , US
(72) FYFE, Gwendolyn, 167 Carl Street, San Francisco,
CA 94117, US; HOLMGREN, Eric, 2124 Dartmouth
Street, Palo alto, CA 94306, US; MASS, Robert, D., 106
Elinor Avenue, Mill Valley, CA 94941, US;
NOVOTNY, William, 637 Lombardy Way, Emerald
Hills, CA 94062, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11101 Beograd
(57) Ovaj pronalazak se odnosi na tretman bolesti i
patoloških stanja sa anti-VEGF antitelima. Određenije,
ovaj pronalazak se odnosi na tretman humanih pacijenata
koji su podložni ili sa dijagnozom kancera, korišćenjem
anti-VEGF antitela, poželjno u kombinaciji sa jednim ili
više terapeutskih agenasa protiv tumora.
(54) TREATMENT WITH ANTI-VEGF ANTIBODIES
(57) This invention concerns in general treatment of
diseases and pathological conditions with anti-VEGF
antibodies. More specifically, the invention concerns the
treatment of human patients susceptible to or diagnosed
with cancer using an anti-VEGF antibody, preferably in
combination with one or more additional anti-tumor
therapeutic agents.
(51)

E04B 1/19 (2006.01)
(11) 2016/0122 А1
E04B 1/24 (2006.01)
E04H 9/02 (2006.01)
E04H 9/14 (2006.01)
(21) P-2016/0122
(22) 25.02.2016.
(54) ENERGETSKI EFIKASAN, ZEMLJOTRESNO
I VETRO OTPORAN EKOLOŠKI MONTAŽNI
GRAĐEVINSKI OBJEKAT
(71) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89,
21000 Novi Sad, RS
(72) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89,
21000 Novi Sad, RS
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(57) Енергетски ефикасан, земљотресно и ветро отпоран
еколошки монтажни грађевински објекат, састоји се из
кавеза састављеног из заварене арматурне мреже (3)
причвршћене на постоље (16) састављено од заварених
челичних профила. На поду, зидовима и крову са обе
стране на арматурну мрежу (3) „U" ексерима (1)
причвршћене су дрвене летвице (2), између којих су на
арматурну мрежу (3) налепљени панели (6) од
еколошких изолационих материјала, стаклене вуне,
трске и сл. На поду, на летвице (2), са горње стране
налепљене су дрвене патоснице (10), а са доње стране за
летвице (2) вијцима или ексерима (9) причвршћене су
даске (8). На зидовима, са спољне стране, вијцима или
ексерима (4), за летвице (2) причвршћене су даске или
естетске дрвене полуоблице (5), а са унутрашње стране
налепљена је дрвена ламперија (7). На крову, са спољне
стране вијцима (12) за летвице (2) причвршћене су даске
(13) са теголом (14), а са унутрашње стране вијцима или
ексерима (15) за летвице (2) причвршћен је бродски под
(11). У складу са идејом проналаска, објекат је
направљен од еколошких материјала, због добре
изолације енергетски је ефикасан, а због тога што је
основа заварена арматурна мрежа (3) отпоран је и на
земљотресе, клизишта и јаке ударе ветра па и грома, јер
се арматурна мрежа (3) понаша као „фарадејев кавез".
Због мале тежине лако се транспортује до жељене
локације, а погодан је и за градњу по систему „уради
сам". Проналазак је нарочито погодан за случајеве
елементарних катастрофа, када може послужити као
брзо изградљиво привремено склониште, нарочито у
зимском периоду.
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insulation materials, glass wool, etc. cod. On the floor, on the
slats (2) on the top side glued wooden mats (10) and the
bottom side of the slats (2) screws or nails (9) attached to the
timber (8). On the walls, on the outside, screws or nails (4),
the slats (2) are attached to the board or aesthetic rounded
wooden pole (5) and the inner side of the glued wood
paneling (7). On the roof, the outside of the screws (12) for
slats (2) attached to the timber (13) with tile (14) and the
inside of the screws or nails (15) for slats (2) attached to the
decking (11). In accordance with the idea of the invention,
the object is made of environmentally friendly materials
because of good insulation is energy efficient, and because
the base welded wire mesh (3) is also resistant to
earthquakes, landslides and strong gusts of wind and thunder
but because the mesh (3) network acts as a "Faraday cage".
Due to the low weight easily transported to the desired
location, and is also suitable for construction on a "do it
yourself. The building is suitable for cases of natural
disasters, when it may serve as a temporary shelter quickly,
especially in winter.
(51) F03G 3/00 (2006.01)
(11) 2016/0170 А1
(21) P-2016/0170
(22) 16.03.2016.
(54) EKSCENTRIČNI TOČAK
(71) NIKOLIĆ, Novak, Petronija Šiša 4, 31000 Užice, RS
(72) NIKOLIĆ, Novak, Petronija Šiša 4, 31000 Užice, RS
(57) Ексцентрични точак је намењен за производњу
електричне енергије помоћу силе земљине теже, тако
што се у осовину (2) убаци 16 полуга (1). Све ове
полуге окрећу се само на једној половини круга, у
десну или леву страну и тако падају ка земљи на
крајњи доњи ниво осовине (2). Падајући оне
производе силу и окрећу осовину. Величина силе
зависи на првом месту од броја полуга, тежине
полуге као и дужине полуге. Да би се добила већа
сила, на полугу се може окачити тег који ће повећати
тежину полуге а тиме би се повећала и сила. Брзина
окретања зависи од величине ременика (1.3).
Окретање полуга (1) само на једној половини круга
омогућује помоћна полуга (6), која сваку полугу (1),
када падне на крајњи доњи ниво осовине (2), подигне
на почетни горњи ниво осовине и тако подигнута
полуга поново пада, окреће осовину и ствара силу.

(54) ENERGY-EFFICIENT, EARTHQUAKE AND
WIND RESISTANT ECOLOGICAL AND
PREFABRICATED BUILDING CONSTRUCTION
(57) Energy-efficient, earthquake and wind resistant
ecological prefabricated building construction consists of
cages composed of welded wire mesh (3) attached to the
frame (16) composed of welded steel profiles. On the floor,
the walls and the roof on both sides of the "U" nails (1)
attached to the wooden slats (2), between which a
reinforcement mesh (3) glued panels (6) of ecological
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(54) THE ECCENTRIC WHEEL
(57) The eccentric wheel is intended for the production
of electricity by the force of gravity, by inserting 16
levers (1) into the shaft (2). All of these levers rotate
only on one half of the circle, to the right or left side, and
so they fall to the ground at the bottom lower level of the
shaft (2). Falling, they produce force and rotate the shaft.
The value of the force depends of the number of levers,
the weight of the levers and the length of the levers. To
gain more power, a weight can be attached to the lever,
which will increase the weight of the lever and thereby
increase the force. The speed of rotation depends on the
size of the pulley (1.3). The turning of the levers (1)
only on one half of the circle is provided by the auxiliary
lever (6), which, when it falls at the lower end of the
shaft (2), releases each lever (1) to the initial upper level
of the shaft, and thus the raised lever again falls, rotate
shaft and creates force.
(51)

H04L 9/32 (2006.01)
(11) 2016/0131 А1
H04L 9/08 (2006.01)
(21) P-2016/0131
(22) 01.03.2016.
(54) POSTUPAK ZA DIREKTNU RAZMENU
AKREDITIVA U KOMUNIKACIJI IZMEĐU
KLIJENTA I SERVERA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a ,
21000 Novi Sad, RS
(72) TUCIĆ, Milan, Jeremije Maksimovića 48, 15304
Petlovača, RS; PAVLOVIĆ, Roman, Braće Krkljuš 11,
21000 Novi Sad, RS; TRBOJEVIĆ, Miloš, Arčibalda
Rajsa 31, 11030 Beograd, RS; PAP, Ištvan, dr, Sirmai
Karolja 65, 21235 Temerin, RS
(57) Postupak za direktnu razmenu akreditiva u
komunikaciji između klijenta i servera ima za novost
fazu (200) ostvarivanja veze (104) sa ograničenim
pristupom između klijenta (100) i servera (102), fazu
(210) akreditacije klijenta i fazu (250) u kojoj klijent
(100) na osnovu dobijenih akreditiva uspostavlja vezu
(110) sa neograničenim pristupom sa serverom (102).
Faza (210) akreditacije klijenta (100) sadrži: korak (220)
u kojoj klijent (100) uspostavlja vezu (105) sa
posrednikom (101) i posrednik (101) proverava klijenta
(100) nakon čega posrednik (101) u koraku (220) šalje
zahtev putem veze (106) serveru (102) za dobijanje
akreditiva i korak (230) u kome klijent (100) dobija
akreditive od servera (102) putem direktne veze (107),
pri čemu je klijent (100) u navedenoj fazi akreditacije
(210) predstavljen preko jedinstvene MAC ili IP adrese.
Protokoli po kojima se odvija postupak pronalaska su:
TCP, NFC, ZigBee, itd.

ЗИС / RS / IPO

(54) A METHOD FOR DIRECT EXCHANGE OF THE
CREDENTIALS IN COMMUNICATION BETWEEN
CLIENT AND SERVER
(57) A method for direct exchange of the credentials in
communication between client and server has for a
novelty phase (200) were has to be establish connection
(104) with limited access between the client (100) and a
server (102), phase (210) of a client (100) accreditation
and phase (250) where the client (100) based on the
credentials obtained from a server (102) establishes a
connection (110) with allowed access to the server (102).
Phase (210) of the client (100) accreditation includes: a
step (220)
where the client (100) establishes a
connection (105) with the mediator (101) and the
mediator (101) checks the client (100), after which the
mediator (101) in step (220) sends a request via a link
(106) to the server (102) for obtaining credentials and a
step (230) where the client (100) receives credentials
from the server (102) via a direct connection (107),
wherein the client (100) in said accreditation phase (210)
is represented by the unique MAC or IP address. The
protocols by which is conducted invention are: TCP,
NFC, ZigBee, etc.
(51) H04N 21/40 (2011.01)
(11) 2016/0166 А1
H04L 12/24 (2006.01)
(21) P-2016/0166
(22) 15.03.2016.
(54) SISTEM ZA TESTIRANJE UDALJENIH STB
UREĐAJA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) STEFANOVIĆ, Dejan, Stevana Divina Babe 8/19,
21000 Novi Sad, RS; PEKOVIĆ, Vukota, Turgenjeva
9/263, 21000 Novi Sad , RS; RADONJIĆ, Živko,
Toplice Milana 13, 21000 Novi Sad, RS; KOVAČEVIĆ,
Marko, Cerska 22, 15000 Šabac, RS
(57) Sistem za testiranje udaljenih STB uređaja (180)
ima za novost da se posredstvom internet distribuiranih
servera (101) vrši upravljanje testnih stanica (190), na
9
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osnovu veb aplikacije (105) klijenta (120) operatera.
Testne stanice (190) se identifikuju njihovim
prijavljivanjem na odgovarajući internet distribuirani
server (101), a slanje zahtevanih audio/video signala se
vrši od uređaja (160) za snimanje audio/video signala do
odgovarajućeg internet distribuiranog servera (101) u
obliku sekvenci binarnog zapisa JPEG slika. Kontrola
testne stanice (190) se vrši preko virtuelnog upravljača
(150) ili daljinskim upravljačem (140), uz uređaj (142)
za prihvatanje komandi daljinskog upravljača (140) i
aplikacije (145) za prihvatanje testnih komandi
daljinskog upravljača (140). Da bi se rezultati izvršenih
akcija testiranja prikazivali u realnom vremenu, veb
aplikacija (105) zahteva MJPEG format audio/video
signala. Izvršavanje testnih komandi u realnom vremenu
se prikazuje u prozoru (115) za gledanje strima.
Doprinos predloženog sistema predstavlja testiranje
uređaja koji se nalaze na udaljenoj lokaciji od klijenta
(120) operatera, pri čemu se strim direktno prikazuje na
monitoru klijenta (120) operatera. Predloženim sistemom
je obezbeđena ušteda resursa, ali i efikasnije
funkcionisanje udaljenih testnih stanica (190)
zahvaljujući
održavanju
dvosmerne
WebSocket
konekcije sa internet distribuiranim serverom (101).
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remote controllers (140) test commands. In order for the
test actions results to be depicted in real time, the web
application (105) demands A/V signals to be in MJPEG
format. Real time execution of test commands can be
viewed in the window (115) for stream watching. The
contribution of the proposed system is testing of devices
that are on a remote location from the client (120)
operator, while the stream is being directly shown on the
monitor screen of client (120) operator. This system
provides savings of resources and more efficient
functioning of remote test stations (190), thanks to
maintaining a two-way WebSocket connection to the
internet distributed server (101).

(54) SYSTEM FOR TESTING REMOTE STB
DEVICES
(57) System for testing remote STB devices (180) has a
novelty in managing test stations (190) using internet
distributed servers (101), based on the web application
(105) of client (120) operator. Test stations (190) are
identified by reporting to the appropriate internet
distributed server (101), and sending requested
audio/video signals is done from the device (160) for
recording audio/video signals to the appropriate internet
distributed server (101) in the form of JPEG images
binary sequences. Test station (190) control is performed
via the virtual controller (150) or remote control (140),
with the device (142) for handling remote controllers
(140) commands and application (145) for handling
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.08.2017. до 15.09.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2014/0497 промењена је у ACM DRYING
D.O.O., Kralja Petra Karadjorđevića 156, 22 330 Nova
Pazova, RS;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01K 47/06 (2006.01)
(11) 55958 B1
A01G 7/06
(2006.01)
A01K 51/00 (2006.01)
(21) P-2017/0482
(22) 03.04.2012.
(30) US 07.04.2011. 201161472872 P
US 12.03.2012. 201261609549 P
(86) WO 03.04.2012. PCT/CA2012/000288
(87) WO 11.10.2012. WO 2012/135940
(96) 03.04.2012. 12768475.1
(97) 22.02.2017. EP2693871 B 2017/08 EN
(54) UREĐAJ ZA TRETIRANJE BILJAKA
APPARATUS FOR TREATMENT OF PLANTS
(73) BEE VECTORING TECHNOLOGY INC., 48
William Street East, Caledon, Ontario L7K 1N7, CA
(72) COLLINSON, Michael, Howard, Hearn, D., 48
William Street East, Caledon Ontario L7K 1N7, CA;
MASON, Todd, Gordon, 113 Spring Azure Crescent,
Oakville Ontario L6L 6V8, CA; SUTTON, John,
Clifford, Road 39, R.R. 1, Ariss Ontario N0B 1B0, CA;
KEVAN, Peter, G., 352 River Road, Cambridge Ontario
N3C 2B7, CA
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 56039 B1
C07K 14/54 (2006.01)
(21) P-2017/0543
(22) 14.06.2013.
(30) US 18.06.2012. 201261660976 P
US 20.12.2012. 201261740074 P
US 12.03.2013. 201313795765
(96) 14.06.2013. 14195502.1
(97) 05.04.2017. EP2859793 B 2017/14 EN
(54) HUMANIZOVANI IL-7 GLODARI
HUMANIZED IL-7 RODENTS
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MURPHY, Andrew, 10 Newton Court, Croton-onHudson, NY 10520, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A01N 43/12 (2006.01)
(11) 55986 B1
A01N 43/90 (2006.01)
(21) P-2017/0496
(22) 14.01.2011.
(30) US 22.01.2010. 297395 P
EP 22.01.2010. 10151415
(86) WO 14.01.2011. PCT/EP2011/050453
(87) WO 28.07.2011. WO 2011/089071
(96) 14.01.2011. 11700922.5
(97) 01.03.2017. EP2525658 B 2017/09 DE
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(54) AKARICIDNE I/ILI INSEKTICIDNE
KOMBINACIJE AKTIVNIH SUPSTANCI
ACARICIDES AND/OR INSECTICIDAL AGENT
COMBINATIONS
(73) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH,
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(72) FISCHER, Reiner, Nelly-Sachs-Str. 23, 40789
Monheim, DE; COMPANYS, GARCIA, Veronica,
Hauptstr. 73, 40764 Langenfeld, DE; JARA,
DOMINGUEZ, Estuardo, Im Buschfeld 18, 50259
Pulheim, DE; HUNGENBERG, Heike, Grünewaldstr.
39b, 40764 Langenfeld, DE; MEISNER, Peter,
Schlegelstr. 6, 53859 Niederkassel, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A01N 43/16 (2006.01)
(11) 56053 B1
A01N 59/16 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C08B 37/06 (2006.01)
(21) P-2017/0580
(22) 05.06.2013.
(86) WO 05.06.2013. PCT/ES2013/070359
(87) WO 11.12.2014. WO 2014/195525
(96) 05.06.2013. 13771546.2
(97) 15.03.2017. EP3005872 B 2017/11 EN
(54) PROIZVOD ZA REGULACIJU ZDRAVLJA
BILJAKA, POSTUPAK ZA DOBIJANJE
NAVEDENOG PROIZVODA I NJEGOVA
UPOTREBA
PRODUCT FOR REGULATING PLANT HEALTH,
METHOD FOR OBTAINING SAID PRODUCT AND
USE THEREOF
(73) AHP CROPSCIENCE, S.L., C/ Siderurgia n°33,
Polígono Industrial Ingruinsa, 46520 Puerto de Sagunto
(Valencia), ES
(72) JUANES, PERIS, José, Helenio, Avenida Jerónimo
Roure 45, Polígono Industrial Ingruinsa, E-46520 Puerto
de Sagunto (Valencia), ES; JUANES, PERIS, Luis,
Avenida Jerónimo Roure 45, Polígono Industrial
Ingruinsa, E-46520 Puerto de Sagunto (Valencia), ES;
RAMOS, RUIZ, Roberto, Avenida Jerónimo Roure 45,
Polígono Industrial Ingruinsa, E-46520 Puerto de
Sagunto (Valencia), ES; PARRA, ÁLVAREZ,
Margarita, Avda Peset Aleixandre 39 7º, E-46110
Godella (Valencia), ES; GIL, GRAU, Salvador, Calle
Almenara 18 Bajo, E-46989 Terramelar-Paterna
(valencia), ES
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
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(51) A01N 47/36 (2006.01)
(11) 56027 B1
A01N 25/04 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) P-2017/0503
(22) 23.02.2006.
(30) JP 14.03.2005. 2005072034
JP 15.12.2005. 2005361424
(86) WO 23.02.2006. PCT/JP2006/303918
(87) WO 21.09.2006. WO 2006/098156
(96) 23.02.2006. 06715033.4
(97) 12.04.2017. EP1858330 B 2017/15 EN
(54) HERBICIDNA SUSPENZIJA
HERBICIDAL SUSPENSION
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP
(72) YOSHII, Hiroshi,c/o Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.,
Chuo Kenkyusho, 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi, Shiga, 525-0025, JP; ISHIHARA,
Yoshiaki,c/o Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Chuo
Kenkyusho, 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome, Kusatsu-shi,
Shiga, 525-0025, JP; YAMADA, Ryu,c/o Ishihara
Sangyo Kaisha, Ltd., Chuo Kenkyusho, 3-1, Nishishibukawa 2-chome, Kusatsu-shi, Shiga, 525-0025, JP;
TSURUTA, Tatsuhiko,c/o Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.,
Chuo Kenkyusho, 3-1, Nishi-shibukawa 2-chome,
Kusatsu-shi, Shiga, 525-0025, JP
(74) VIDIĆ, Aleksandra, Cerska 84, 11000 Beograd
(51) A01N 63/02 (2006.01)
(11) 55933 B1
A01N 43/16 (2006.01)
A01N 65/03 (2009.01)
A01P 1/00
(2006.01)
A61K 8/66
(2006.01)
A61K 8/73
(2006.01)
A61K 31/65 (2006.01)
A61K 31/7036 (2006.01)
A61K 31/734 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) P-2017/0466
(22) 24.10.2008.
(30) US 27.11.2007. 996611 P
(86) WO 24.10.2008. PCT/GB2008/003607
(87) WO 04.06.2009. WO 2009/068841
(96) 24.10.2008. 08875658.0
(97) 22.02.2017. EP2268142 B 2017/08 EN
(54) UPOTREBA ALGINATNIH OLIGOMERA U
BORBI PROTIV BIOFILMOVA
USE OF ALGINATED OLIGOMERS IN
COMBATING BIOFILMS
(73) ALGIPHARMA AS, Industriveien 33,
1337 Sandvika, NO
(72) ONSOYEN, Edvar, AlgiPharma AS, Industriveien
33, 1337 Sandvika, NO; MYRVOLD, Rolf, AlgiPharma
AS, Industriveien 33, 1337 Sandvika, NO
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(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A01P 13/00 (2006.01)
(11) 56028 B1
A01N 25/14 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
(21) P-2017/0504
(22) 13.03.2007.
(30) JP 24.03.2006. 2006083322
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(87) WO 27.03.2014. WO 2014/045070
(96) 16.09.2013. 13774496.7
(97) 15.03.2017. EP2896218 B 2017/11 EN
(54) KOAKSIJALNI RASPORED ZVUČNIKA
COAXIAL LOUDSPEAKER ARRANGEMENT
(73) MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG, Árpád
Fejedelem útja 79, 1036 Budapest, HU; NOVINEX
INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-HASZNOSITÓ IRODA,
Budafoki út 91, 1117 Budapest, HU; PAPP, Gergely,
Köztársaság u.9, 6768 Baks, HU
(72) PAPP, Gergely, Köztársaság u.9., 6768 Baks, HU
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B

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.08.2017. до 15.09.2017. године:
Патент број 49698 чији је носилац
ELEKTROTECHNISCHE
WERKE
FRITZ
DRIESCHER & SOHNE GMBH, Driescherstr.3, DE85368 Moosburg, DE, престао је да важи дана
26.08.2017. године.
Патент број 49828 чији је носилац ELI LILLY
AND
COMPANY,
Lilly
Corporate
Center,
Indianapolis,Indiana, US, престао је да важи дана
10.09.2017. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.02.2017. до 15.03.2017. године:
Патент број 50068 чији је носилац Simhaee
Ebrahim, 112 North Maple Drive, Beverly Hills,CA
90210, US, престао је да важи дана 16.02.2017.
године.
Патент број 50405 чији је носилац ISTITUTO
NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI
TUMORI, Via Venezian, 1, I-20133 Milan, IT; SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare, 47, I-00144 Rome, IT,
престао је да важи дана 09.03.2017. године.
Патент број 50577 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie cedex, FR, престао је да важи дана
19.02.2017. године.
Патент број 50595 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INCORPORATED, Eastern Point Road,
Groton, CT 06340, US, престао је да важи дана
12.03.2017. године.

Патент број 50973 чији је носилац INDAG
GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH &
CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214
Eppelheim, DE, престао је да важи дана 05.03.2017.
године.
Патент број 51223 чији је носилац
ČABARKAPA, Obrad (Perota), Mihajla Todorovića br.
16đ, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.02.2017. године.
Патент број 51394 чији је носилац МЕRCK
SHARP & DOHME CORP. , 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи
дана 25.02.2017. године.
Патент број 51715 чији је носилац INDAG
GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH &
CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 107-115,
69214 Eppelheim, DE, престао је да важи дана
05.03.2017. године.
Патент број 51842 чији је носилац INDAG
GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH &
CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 107-115,
69214 Eppelheim, DE, престао је да важи дана
05.03.2017. године.
Патент број 52641 чији је носилац ALMIRALL
S.A., Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona,
ES, престао је да важи дана 13.03.2017. године.
Патент број 52903 чији је носилац PFIZER
INC, 235 East 42nd Street , New York, NY 10017 , US,
престао је да важи дана 05.03.2017. године.
Патент број 52932 чији је носилац AMGEN
INC., Law Department One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US, престао је да
важи дана 12.03.2017. године.

Патент број 50710 чији је носилац SLEIPNERMARINNO GmbH, Alemannenstrasse 49, A-6830
Rankweil, AT, престао је да важи дана 15.03.2017.
године.

Патент број 53015 чији је носилац CEPRIS
D.O.O., Hocka ulica 17, 2000 Maribor, SI, престао је да
важи дана 11.03.2017. године.

Патент број 50863 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, Patent
Department, P.O.Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000,
US, престао је да важи дана 07.03.2017. године.

Патент број 53128 чији је носилац
GENENTECH, INC, 1 DNA Way, South San Francisco
CA 94080-4990, US, престао је да важи дана
22.02.2017. године.

ЗИС / RS / IPO

49

B

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9

Патент број 53157 чији је носилац ELI LILLY
& COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US, престао је да важи дана 12.03.2017.
године.

Патент број 54169 чији је носилац
STANDARD PROFIL A.S., Cumhuriyet Cad. Kahan
No: 40/5, 34367 Elmadag- Istanbul, TR, престао је да
важи дана 18.02.2017. године.

Патент број 53233 чији је носилац INDAG
GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH &
CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 107 " 115,
69214 Eppelheim, DE, престао је да важи дана
07.03.2017. године.

Патент број 54188 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., rue de
l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE, престао је да важи
дана 08.03.2017. године.

Патент број 53280 чији је носилац BASF SE, ,
67056 Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана
01.03.2017. године.
Патент број 53465 чији је носилац
ZEROGROUP HOLDING OÜ, Tammsaare tee 47,
11316 Tallinn, EE, престао је да важи дана 24.02.2017.
године.
Патент број 53540 чији је носилац GEBERIT
INTERNATIONAL AG, Schachenstrasse 77, 8645 Jona,
CH, престао је да важи дана 17.02.2017. године.
Патент број 53580 чији је носилац ASTEX
THERAPEUTICS LIMITED, 436 Cambridge Science
Park Milton Park Cambridge, Cambridgeshire CB4
0QA, GB; THE INSTITUTE OF CANCER
RESEARCH :THE ROYAL CANCER HOSPITAL, 123
Old Brompton Road, LondonSW7 3RP, GB; CANCER
RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED, Sardinia
House Sardinia Street, London WC2A 3NL, GB,
престао је да важи дана 15.03.2017. године.
Патент број 53864 чији је носилац ALEXION
PHARMACEUTICALS, INC., 352 Knotter Drive,
Cheshire, CT 06410, US, престао је да важи дана
03.03.2017. године.
Патент број 53952 чији је носилац RAMPA
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG,
Grabauer Straße 35, 21493 Schwarzenbek, DE, престао
је да важи дана 08.03.2017. године.
Патент број 54063 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., rue de
l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE, престао је да важи
дана 06.03.2017. године.
Патент број 54075 чији је носилац SURMELI,
Yagmur, Kore Sehitleri Cad. No: 49, Kat: Zemin 1-2
Zincirlikuyu Sisli, Istanbul, TR; SURMELI, Yaprak,
Kore Sehitleri Cad. No: 49, Kat: Zemin 1-2 Zincirlikuyu
Sisli, Istanbul, TR, престао је да важи дана 25.02.2017.
године.
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Патент број 54263 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 18.02.2017. године.
Патент број 54310 чији је носилац ALMIRALL,
S.A., Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, ES,
престао је да важи дана 14.03.2017. године.
Патент број 54364 чији је носилац OUTOTEC
OYJ, Puolikkotie 10, 02230 Espoo, FI, престао је да
важи дана 23.02.2017. године.
Патент број 54388 чији је носилац ABBVIE INC., 1
North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US,
престао је да важи дана 11.03.2017. године.
Патент број 54593 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., Rue de
l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE, престао је да важи
дана 09.03.2017. године.
Патент број 54600 чији је носилац
VARIOMED AG, Gärten 71, 9496 Balzers, LI, престао
је да важи дана 20.02.2017. године.
Патент број 54804 чији је носилац VELJA,
Stefan, Dinka Šimunovića 46, 21131 Petrovaradin, RS,
престао је да важи дана 01.03.2017. године.
Патент број 54840 чији је носилац ELI LILLY AND
COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US; DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC, 643
Massachusetts, Suite 200, Lawrence, Kansas 66044, US,
престао је да важи дана 06.03.2017. године.
Патент број 55000 чији је носилац
MACCHIAVELLI S.R.L., Via della Fisica, 15, San
Lazzaro di Savena (BO), IT, престао је да важи дана
06.03.2017. године.
Патент број 55140 чији је носилац BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein,
DE; RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, 3040
Cornwallis Road, Research Triangle Park, NC 277092194, US, престао је да важи дана 02.03.2017. године.
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01K 97/06 (2006.01)
(11) 1510 U1
(21) MP-2017/0015
(22) 22.03.2017.
(54) DRŽAČ ZA UDICE I DRUGI RIBOLOVAČKI
PRIBOR
HOLDER FOR HOOKS AND OTHER FISHING
ACCESSORIES
(73) SILENTCODE DOO BEOGRAD-PALILULA,
Slanački put 8d, 11000 Beograd, RS
(74) SILENTCODE DOO BEOGRAD-PALILULA adresa za prijem pismena, Darinke Jevrić 31/1, 11000
Beograd
(51) A63B 27/00 (2006.01)
(11) 1511 U1
(21) MP-2017/0027
(22) 26.04.2017.
(54) PENJALICE-NAPRAVE ZA PENJANJE UZ
ŠUMSKO DRVEĆE
CREEPERS-DEVICE FOR CLIMBING THE WILD
TREES
(73) POPOVIĆ, Vladan, Generala Štefanika 3/29, 11000
Beograd, RS; LUČIĆ, Aleksandar, Brdska 8a, 11000
Beograd, RS; RAKONJAC, Ljubinko, Milice Nikolić
56, 11460 Barajevo, RS; RISTIĆ, Danijela, Dunavski
kej 8, 11000 Beograd, RS; KOSTADINOVIĆ, Marija,
Vlajkovićeva 5, 11000 Beograd, RS
(72) POPOVIĆ, Vladan, Generala Štefanika 3/29, 11000
Beograd, RS; LUČIĆ, Aleksandar, Brdska 8a, 11000
Beograd, RS; RAKONJAC, Ljubinko, Milice Nikolić
56, 11460 Barajevo, RS; RISTIĆ, Danijela, Dunavski
kej 8, 11000 Beograd, RS; KOSTADINOVIĆ, Marija,
Vlajkovićeva 5, 11000 Beograd, RS

(73) KUZMANOVIĆ, Siniša, Šenoina 7, 24000
Subotica, RS; RACKOV, Milan, Bulevar despota
Stefana 16, 21000 Novi Sad, RS; KNEŽEVIĆ, Ivan,
Svetozara Miletića 149, 21240 Titel, RS
(72) KUZMANOVIĆ, Siniša, Šenoina 7, 24000
Subotica, RS; RACKOV, Milan, Bulevar despota
Stefana 16, 21000 Novi Sad, RS; KNEŽEVIĆ, Ivan,
Svetozara Miletića 149, 21240 Titel, RS
(51) G02F 1/01
(2006.01)
(11) 1509 U1
G02F 1/29
(2006.01)
(21) MP-2017/0033
(22) 19.05.2017.
(54) OPTIČKI POJAČAVAČ MALIH
INTENZITETA UV-B ZRAČENJA KAO DEO
SISTEMA KONTROLE IZLAGANJA
PLASTENIČKIH SADNICA SUNČEVOM
ZRAČENJU
THE OPTICAL AMPLIFIER OF SMALL INTENSITY
OF UV-B RADIATION AS PART OF A CONTROL
SYSTEM FOR EXPOSURE OF GREENHOUSES
PLANTS TO SOLAR RADIATION
(73) KOLARŽ, Predrag, dr., Svetogorska 30, 11000
Beograd, RS; VELJOVIĆ, JOVANOVIĆ, Sonja, dr.,
Kneza Višeslava 76, 11000 Beograd, RS; MILJKOVIĆ,
Budimir, Ljubomira Stojanovića 38, 11000 Beograd, RS
(72) KOLARŽ, Predrag, dr., Svetogorska 30, 11000
Beograd, RS; VELJOVIĆ, JOVANOVIĆ, Sonja, dr.,
Kneza Višeslava 76, 11000 Beograd, RS; MILJKOVIĆ,
Budimir, Ljubomira Stojanovića 38, 11000 Beograd, RS

(51) B01D 1/08
(2006.01)
(11) 1508 U1
B01D 3/04
(2006.01)
C12G 3/12
(2006.01)
(21) MP-2017/0032
(22) 17.05.2017.
(54) POBOLJŠANI HLADNJAK UREĐAJA ZA
DESTILACIJU ALKOHOLA
IMPROVED COOLER FOR ALCOHOL
DISTILLATION DEVICE
(73) DES D.O.O., Gornji Verušić 58, 24000 Subotica, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd
(51) B28C 5/08
(2006.01)
(11) 1512 U1
F16H 1/28
(2006.01)
(21) MP-2016/0028
(22) 07.07.2016.
(54) CIKLOIDNI REDUKTOR ZA BETONSKE
MEŠALICE SA SIGURNOSNOM SPOJNICOM SA
KUGLICAMA
CYCLOIDAL REDUCER FOR CONCRETE MIXERS
WITH A SAFETY BALL COUPLING
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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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А

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 34/2017– 38/2017 (23.08.2017 до 20.09.2017).
________________

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

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51) A01N 43/56 (2006.01) (11) EP 3127427 A1
(30) US 29.05.2009. 182148 P
(96) EP 16183711.7 27.05.2010. EN
(97) EP 3127427 08.02.2017. 201706 EN
(54) METHODS OF ADMINISTRATION OF
THROMBOPOIETIN AGONIST COMPOUNDS
(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) ERICKSON-MILLER, CONNIE, L., 1250 South
Collegeville Road, Collegeville, PA 19426, US
JENKINS, JULIAN, 709 Swedeland Road, King of
Prussia, PA 19406, US
(74) PETERSEN, HOLGER, Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
_____________________________________________
(51)

A01N 43/60 (2006.01) (11) EP 3123864 A1
A61K 31/495
(2006.01)
C07D 487/04(2006.01)
C07D 519/00(2006.01)
(30) US 08.12.2008. 120587 P
US 23.12.2008. 140514 P
US 09.09.2009. 240979 P
(96) EP 16164453.9 07.12.2009. EN
(97) EP 3123864 01.02.2017. 201705 EN
(54) IMIDAZOPYRAZINE SYK INHIBITORS
(71) GILEAD CONNECTICUT, INC., 333 Lakeside
Drive, Foster City, CA 94404, US
(72) MITCHELL, SCOTT, A., 13 Morris Road, East
Haven, CT 06513, US
CURRIE, KEVIN, S., 9 Overlook Drive, North
Branford, CT 06471, US
BLOMGREN, PETER, A., 20 James Road, North
Branford, CT 06471, US
KROPF, JEFFREY, E., 203 Greens Farm Road,
Branford, CT 06405, US
LEE, SEUNG, H., 109 Stannard Avenue, Branford, CT
06405, US
XU, JIANJUN, 4 Stone Ridge Lane, Branford, CT
06405, US
STAFFORD, DOUGLAS, G., 925 Meadow Lane,
Niskayuna, NY 12309, US
HARDING, JAMES, P., 24 Greenwood Drive, East
Greenbush, NY 12061, US
BARBOSA, JR, ANTONIO, J., 15051 Blue Marlin
Terrace, Bonita Springs, FL 34135, US
ZHAO, ZHONGDONG, c/o Gilead Sciences, Inc.333
Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US
ARMISTEAD, DAVID, M., 10 Briant Drive, Sudbury,
MA 01776, US
(74) SCHNAPPAUF, GEORG, ZSP Patentanwälte
PartG mbB Hansastraße 32, 80686 München, DE
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(51)

A61B 17/32 (2006.01) (11) EP 3127496 A1
B06B 1/06 (2006.01)
(30) US 24.06.2009. 490906
US 24.06.2009. 490933
US 24.06.2009. 490948
US 24.06.2009. 490922
(96) EP 16171172.6 21.06.2010. EN
(97) EP 3127496 08.02.2017. 201706 EN
(54) ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS
(71) ETHICON ENDO-SURGERY, INC., 4545 Creek
Road, Cincinnati, OH 45242, US
(72) MADAN, ASHVANI, K., 6842 Keeneland Way,
Mason, OH Ohio 45040, US
BIALCZAK, SHAWN, D., 8 Alexandria Pike, Ft
Thomas, KY Kentucky 41075, US
HOUSER, KEVIN, L., 570 Foliage Lane, Springboro,
OH Ohio 45066, US
NIELD, SCOTT, A., 3125 Crowfoot Drive, Hamilton,
OH Ohio 45011, US
VOEGELE, AARON, C., 143 Shoemaker Drive,
Loveland, OH Ohio 45140, US
WAN, SHAN, 5667 Richmond Park Drive, Mason,
OH Ohio 45040, US
STULEN, FOSTER, B., 6245 Bridgewater Court,
Mason, OH Ohio 45040, US
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 31/137(2006.01) (11) EP 3120844 A1
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
A61K 31/661(2006.01)
A61K 31/138(2006.01)
A61K 31/135(2006.01)
(30) US 22.12.2008. 139672 P
US 19.06.2009. 218530 P
US 29.09.2009. 246715 P
(96) EP 16182876.9 21.12.2009. EN
(97) EP 3120844 25.01.2017. 201704 EN
(54) DOSAGE REGIMEN FOR A S1P
RECEPTOR AGONIST
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bibliographic data
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Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације
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Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
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Опис фигуративних елеменатa жига
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Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention
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List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
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Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
Reproduction of the mark
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Indication relating to the nature or kind of mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 73247
(210) Ж- 2016-1756

(181) 19.10.2026.
(220) 19.10.2016.
(151) 16.08.2017.
(732) Привредно друштво за експлоатацију
минералне воде и производњу пића "Књаз
Милош" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска
зона б.б., Аранђеловац, RS
(540)

(740) Гордана Примовић, адвокат , Васе Стајића 13,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 01.01.02; 24.09.01; 24.09.13; 24.13.01; 28.05.00
(511) Кл. 36: прикупљање прилога за добротворне
фондове.
Кл. 41: школовање деце без родитељског старања;
образовне услуге; професионално усмеравање;
организовање и вођење радионица.
(531) 19.07.02; 19.07.16; 19.07.22; 19.07.25
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 73248
(210) Ж- 2016-1880

(181) 07.11.2026.
(220) 07.11.2016.
(151) 17.08.2017.
(732) INTER KOZMETIK LTD, Ilindenska br. 53/2,
1000 Skopje, MK
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(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; течност за прање судова.
(111) 73249
(210) Ж- 2016-2199

(181) 29.12.2026.
(220) 29.12.2016.
(151) 17.08.2017.
(732) Бојан Костић, Војводе Симе Поповића 18,
11000 Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

(111) 73250
(210) Ж- 2016-2177

(181) 23.12.2026.
(220) 23.12.2016.
(151) 18.08.2017.
(732) Amor lux d.o.o., Џорџа Вашингтона 8-10,
11000 Београд, RS
(540)

Apcalis xs
(511) Кл. 5: лек за медицинску употребу.
(111) 73251
(210) Ж- 2016-2181

(181) 26.12.2026.
(220) 26.12.2016.
(151) 18.08.2017.
(732) Amazon Europe Core S.à r.l.,, 5 rue Plaetis,
Luxembourg, L-2338, Luxembourg, LU
(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4,
11000 Београд
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.13
(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
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снимање, пренос или репродуковање звука или
слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, ОВО и други дигитални
медији за снимање; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; апарати за гашење пожара; софтвер;
преноси ви и ручни електронски уређаји за пренос,
складиштење, руковање, снимање, и прегледање
текста, слика, аудио записа, видео записа и података,
укључујући и оне путем глобалних рачунарских
мрежа, бежичних мрежа, и електронских мрежа за
комуникацију и електронске и механичке делове и
опрема за њих; таблет рачунари, електронски читачи
књига, аудио и видео плејери, електронски
персонални организатори, персонални дигитални
асистенти, и уређаји за системе глобалног
позиционирања и електронски и механички делови и
опрема за њих; периферни уређаји за рачунаре;
монитори, дисплеји, жице, каблови, модерни,
штампачи, диск драјвери, адаптери, картице за
адаптере, кабловски конектори, утичнице за
конекторе, конектори на електричну струју,
прикључне станице, и драјвери; пуњачи за батерије;
паковања батерија; меморијске картице и читачи
меморијских картица; звучници, микрофони, и
слушалице; кућишта, поклопци, и сталци за
рачунаре; кућишта, поклопци, и сталци за преносиве
и ручне електронске уређаје за пренос, складиштење,
руковање, снимање, и прегледање текста, слика,
аудио записа, видео записа и података, укључујући и
оне путем глобалних рачунарских мрежа, таблет
рачунаре, електронске читаче књига, аудио и видео
плејере, електронске персоналне организаторе,
персоналне дигиталне асистенте, и уређаје за
системе глобалног позиционирања и уређаје за
излагање електронски објављеног материјала, наиме,
књига, журнала, новина, часописа, милтимедијалних
презентација; даљински управљачи за преносиве и
ручне електронске уређаје и рачунаре; адаптери за
струју; УСБ каблови; електронске прикључне
станице; електрични конектори, жице, каблови, и
адаптери; бежични даљински управљачи за
преносиве електронске уређаје и рачунаре;
слушалице и бубице за уши; програми за
синхронизовање података, и програмске алатке за
развој апликација за персоналне и ручне рачунаре;
рачунарски софтвер за стварање, преузимање,
пренос, примање, уређивање, издвајање, кодирање,
декодирање,
приказивање,
складиштење
и
организовање текста, графика, слика, и електронских
публикација; претходно снимљени аудио и
аудиовизуелни садржаји, информације, и коментари
који се могу преузимати; електронске књиге,
часописи, периодичне публикације, билтени, новине,
журнали, и друге публикације које се могу
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преузимати; електронске публикације које се могу
преузимати путем рачунара и комуникационих
мрежа у форми белетристике, документарне
литературе, стрипова и сценарија; краткометражни и
дугометражни филмови у којима се приказују
измишљене и документарне приче и који се могу
преузимати путем рачунара и комуникационих
мрежа; шаблони који се могу преузимати за
дизајнирање књига, кратких прича, илустрација,
сценарија, стрипова, аудио и видео фајлова;
рачунарски софтвер за прикупљање, уређивање,
организовање,
мењање,
означавање,
пренос,
складиштење и дељење података и информација;
аудио књиге и дигитални аудио фајлови који се могу
преузимати; софтвер у области преноса и
приказивања текста, слике и звука; софтвер за
управљање
базама
података;
софтвер
за
препознавање карактера; софтвер за препознавање
гласа; софтвер за електронску пошту и дописивање;
рачунарски софтвер за приступање, прегледање и
претраживање онлајн база података; електронске
огласне табле; софтвер за синхронизацију података;
софтвер за развијање апликација; делови и опрема за
све горе наведене робе; софтверски програм, наиме
интерактивна алатка за развијање софтвера и
рунтиме окружења која се користи за креирање и
развој апликација које омогућавају приступ
подацима и системима корпоративних, пословних,
независних, локалних и централних органа власти,
међувладиних
организација,
едукативних,
информативних, непрофитних организација које
користе интернет и друге мрежне технологије;
апарати и инструменти за репродуковање звука,
слика или података; телевизијски апарати и
инструменти; интерактивни електронски апарати у
смислу камера, видео камера, телевизије, мобилних
телефона, таблет рачунара, лаптоп рачунара,
рачунара,
уређаја
за
системе
.глобалног
позиционирања, електронских читача књига;
јединице за даљинску контролу за било који од горе
наведених производа; апарати за чишћење
магнетских или оптичких носача података; апарати
за чишћење за употребу са апаратима за снимање
или репродуковање аудио записа, видео записа или
података;
снабдевачи
електричном
струјом;
трансформатори; батерије; кутије и ормари
прилагођени за складиштење магнетних или
оптичких носача података; магнетни или оптички
носачи података, дискови за снимање; звучни
снимци; видео снимци; кинематографски филмови;
изложбени фотографски филмови или слајдови;
претходно снимљени рачунарски софтвер; претходно
снимљени софтвер за употребу са интерактивним
електронским апаратима, апаратима за игрице или
апаратима за забаву; делови и опрема за сву горе
наведену робу; софтвер, рачунарски софтвер,
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софтверски производи, софтверски оперативни
системи и рачунарски програми, искључујући
интерактивне алатке за развијање софтвера и
рун¬тиме окружења која се користи за креирање и
развој апликација које омогућавају приступ
подацима и системима корпоративних, пословних,
независних, локалних и централних органа власти,
међувладиних
организација,
едукативних,
информативних, непрофитних организација које
користе интернет и друге мрежне технологије;
рачунари, рачунарски хардвер, рачунарски фирмвер,
рачунарски софтвер, микрорачунари; рачунарски
периферни уређаји, штампачи, терминали, монитори,
визуелне дисплеј јединице, тастатуре; апарати за
складиштење података, магнетни и оптички дискови
и драјвери, касете; апарати, производи, програми и
софтвер за обраду речи, података и слика,
прикупљање, обраду, презентацију и контролу
информација, база података, управљање базама
података, дизајн помоћу рачунара, управљање радом,
телекомуникацијама, датакомуникацијама, радијом,
телевизијом,
мрежном
комуникацијом
и
управљањем, управљање, презентација и контрола
слања порука и мултимедијалних апликација;
каблови за напајање, пуњачи за струју; уређаји за
пуњење батерија за преносиве и ручне електронске
уређаје; електрични, аудио и жични, штампачи, и
конектори; кућишта, поклопци, сталци, маске,
звучници, прибор, монитори, штампачи, дисплеји, и
тастатуре за преносиве електронске уређаје; празни
рачунарски дискови; празни дигитални медији за
складиштење; празни електронски медији за
складиштење; празне смарт картице; рачунарски
каблови; калкулатори; футроле за камере; сталци за
камере; рачунарски мишеви; рачунарски мрежни
рутери и чворишта локалних мрежа; рачунарску
прибор, наиме, рачунарске вођице за екстерно
рачунарско повезивање кабловима у облику
брзопроточних вођица, УСБ вођице; УСБ-ХУБС;
читачи флеш картица; пројектори, наиме, звучни
пројектори и појачала; ДВО нарезивачи; ДВО
драјвери; рачунарске периферије у виду бежичних
картица; медиа плејери; компоненте и прибор за
медиа плејере, наиме, заштитни поклопци и футроле
за преносиве медиа плејере, пуњаче, електричне и
каблове за напајање; компоненте и прибор за видео
електронику, наиме, електрични и каблови за
напајање и пуњачи; компоненте и прибор за
дигиталну електронику, наиме, футроле, торбице, и
подесиве пластичне фолије познате као маске за
покривање и пружање заштите од огреботина или за
заштиту специјално дизајниране за рачунаре,
дигиталне аудио и медиа плејере, МП3 плејере,
мобилне телефоне, персоналне дигиталне асистенте;
видео е1ектроника и компоненте и прибор за њих у
виду каблова, адаптера, пуњача за батерије,
ЗИС / RS / IPO
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периферних уређај а, и игала за записивање; ВСБ
каблови; видео каблови; продужни каблови;
е1ектрични и каблови за напајање; конвертери; ВСБ
хардвер; рачунарски и меморијски уређаји за
складиштење, наиме, празни флеш драјвери, ВСБ
драјвери, дигиталне ВСБ картице за складиштење и
читачи картица; компоненте и прибор за штампаче,
наиме, каблови; електронске књиге; рачунарски
софтвер за приступање филмовима, ТВ програмима,
видеу и музици; аудио, видео и аудиовизуелни
садржај који се може преузимати, обезбеђен путем
рачунарских и комуникационих мрежа, које
карактеришу филмови, ТВ програми, видео и
музика; дигитални аудио фајлови који се могу
преузимати, препознатљиви по музици, вестима,
вештини лепог говора; програми за рачунарске
игрице; софтвер за игрице; интерактивни софтвер за
игрице; интерактивни програм за игрице; апликација
за рачунарски софтвер за мобилне уређаје, интернет
претраживаче, сет-топ бокс ове, електронске читаче,
и таблет рачунаре, наиме, софтвер за видео игрице и
апликације за софтвере од општег интереса за
шопинг, поређење производа, разоноду, вести,
управљање задацима, лични менаџмент, музику и
видео; алатке за развијање рачунарског софтвера;
делови и опрема за све горе наведене производе;
телефони, мобилни телефони, видеофони, камере;
монитори за телевизијске пријемнике; телевизијски
пријемници (ТВ сетови) и телевизијски предајници;
даљински управљачи за телевизијске пријемнике (ТВ
сетове); електронске бележнице; магнетни носачи
података; радио пријемници; радио предајници;
видео камере; рачунарски хардвер и софтвер;
рачунарски софтвер и фирмвер, наиме, програми за
оперативне системе, програми за синхронизовање
података, у виду програмских алатки за развијање
апликација за персоналне и ручне рачунаре и
мобилне дигиталне електронске уређаје; софтвер за
управљање телефонијом, софтвери за мобилне
телефоне, паметне телефоне и таблете; софтвер и
хардвер за повраћај информација из телефона;
софтвер за преусмеравање порука; софтвер за
рачунарске апликације за мобилне телефоне, паметне
телефоне и таблет уређаје који се односи на
функционалност мобилних телефона; рачунарски
апликациони софтвер и уграђени рачунарски
апликациони софтвер за мобилне телефоне, паметне
телефоне и таблет уређаје, наиме, софтвер који
омогућава да слике и видео записи нађени на
камерама мобилних телефона, паметних телефона и
таблет уређаја могу бити подељени у оквиру
друштвених
медија
за
сврхе
друштвеног
умрежавања; рачунарски програми за приступање,
прегледање и претраживање онлајн база података;
рачунарски хардвер и софтвер за пружање
интегрисане
телефонске
комуникације
са
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компјутеризованим глобалним информационим
мрежама; делови и прибор за ручне и мобилне
дигиталне уређаје; делови и прибор за мобилне
телефоне, паметне телефоне и таблете у виду маски,
футрола, футрола направљених од коже или од
имитације коже, навлаке направљене од тканине или
текстил а, батерије, батерије које се могу пунити,
пуњачи, пуњачи за електричне батерије, каблови за
пренос података, каблови за напајање, слушалице,
стерео слушалице, бубице за уши, стерео звучници,
аудио звучници, аудио звучници за кућу, слушалице
за бежичне комуникационе апарате; персонални
стерео звучници; микрофони; аудио апарати за
аутомобиле; апарати за спајање и пуњење
преносивих и ручних дигиталних електронских
уређај а; упутства за употребу у електронски,
машински или рачунарски читљивој форми за
употребу са, и продаје се у сету са, свим горе
наведеним робама; делови и опрема за све горе
наведене робе; софтвер за приступање и управљање
рачунарским
апликацијама
преко
глобалне
рачунарске мреже, који се може преузимати; софтвер
за препознавање карактера; софтвер за електронску
пошту и дописивање; сет-топ боксови.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; управљање
компјутеризованим подацима; административна
обрада
наруџбеница;
ажурирање
рекламног
материјала; израда анализе трошкова; рекламирање
путем директне поште; рекламирање путем
наруџбина преко поште; агенције за запошљавање;
лицитирање; услуге лицитирања; оглашавање путем
директне поште; услуге помоћи при пословном
управљању; помоћ при индустријском управљању;
помоћ при комерцијалном управљању; помоћ при
куповини роба и услуга, за друге, помоћ при
управљању хотелима; рачуноводствене услуге;
претрага података у рачунарским датотекама за
друге; уређивање излога; јавно приказивање робе;
дистрибуција
узорака;
фактурисање
услуга;
телевизијско рекламирање; пословна помоћ за
уметнике и извођаче; услуге комерцијалних
информативних агенција; пословна истраживања;
фотокопирање; агенције за увоз и извоз; пословна
питања; помоћ приликом набавке роба и услуга, за
друге; услуге пословног информисања; комерцијална
администрација лиценцирања роба и услуга за друге;
прикупљање статистичких података; прикупљање и
систематизација података у рачунарске базе
података; копирање докумената; услуге израда
планова за рекламне сврхе; онлајн рекламирање на
интернету и другим глобалним рачунарским
мрежним системима; анализа тржишта; истраживање
тржишта; куцање; моделинг за рекламирање или
промовисање продаје; анализа трошкова; услуге
селидбе за предузећа; онлајн рекламирање на
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рачунарским мрежама; испитивање јавног мњења;
организовање изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе; организовање сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе; одабир кадрова; поређење услуга
(цене); професионалне пословне консултантске
услуге; услуге за односе са јавношћу; презентација
роба у средствима информисања, за малопродајне
намене; психолошки тестови у вези са одабиром
радне снаге; односи са јавношћу; објављивање
промотивних текстова; радио оглашавање; услуге
експерата за ефикасност; рачуноводство; рекламне
агенције; ширење рекламног материјала; управљање
оглашавањем; консалинг за одабир кадрова;
преписивање;
репродуковање
докумената;
ревизорске услуге; консалтинг за пословно
управљање; консалтинг за пословну организацију;
промовисање продаје за друге; промовисање продаје
(за друге); упоређивање цена; секретарске услуге;
промотивни текстови (писање) сортирање и
уређивање информација у рачунарским базама
података;
стенографија;
истраживање
за
спонзорство; тражење података у рачунарским
базама података, за друге; организовање новинске
претплате
(за
друге);
организовање
телекомуникационе претплате, за друге; обрада речи;
телефонско одговарање за недоступне претплатнике;
телевизијско оглашавање; израда завршних рачуна;
припрема платних спискова; развој рекламних
текстова; дистрибуција узорака; оглашавање на
отвореном;
припрема
повраћаја
пореза;
изнајмљивање машина за копирање; изнајмљивање
промотивног материјала; изнајмљивање рекламног
простора; изнајмљивање времена за оглашавање у
средствима
информисања;
изнајмљивање
аутоматских машина; пословне процене; економска
предвиђања; онлајн продаја производа у вези са
музиком, наиме музичких снимака, музичких трака,
музичких касета, софтвера за компоновање музике,
ласер дискова, музичких аутомата (који раде на
метални новац) (џубоксови), музички ЦД-ови,
музички ДВ-дијеви, музички дигитални -оптички
дискови за складиштење, музички 3Д дискови,
музички аудио снимци, музички аудиовизуелни
снимци, музички видео снимци, музички дуал
дискови, музички мини дискови, музички СА ЦДови, плоче, МП3 преузимања, дигитални музички
снимци, дигитални аудио визуелни снимци; услуге
оглашавања, наиме ширење рекламног материјала за
друге путем онлајн електронских комуникационих
мрежа; услуге оглашавања малопродаје, наиме
ширење рекламног материјала за друге путем онлајн
електронских комуникационих мрежа; омогућавање
претраживе онлајн комерцијалне базе података у
вези са сценаријима, музиком, филмовима,
телевизијским шоу програмима, мултимедијалним
презентацијама, рачунарским софтвером, аудио
ЗИС / RS / IPO
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фајловима,
стриповима,
и
публикацијама;
истраживање тржишта и информационе услуге;
убацивање информација у рачунарске базе података;
истраживање тржишта и информационе услуге у
вези са пословним маркетингом, наиме, олакшавање
дељења релевантних информација физичко лице физичком лицу, физичко лице -пословном субјекту,
пословни субјект - физичком лицу, и пословни
субјект - пословном субјекту о забави и индустрији
забаве; компјутеризоване онлајн малопродајне
услуге, аутоматизоване компјутеризоване трговинске
услуге, аутоматска и компјутеризована трговина
робама за друге која се пружа путем глобалних
комуникационих информативних мрежа, онлајн
трговинске
услуге,
онлајн
дистрибутерске
малопродајне и велепродајне услуге, услуге
малопродајних објеката, наруџбине путем поште,
услуге малопродаје које се пружају путем глобалних
рачунарских мрежа, малопродајне онлајн услуге,
малопродајни драгстори, онлајн малопродајни
драгстори, малопродајне робне куће, онлајн
малопродајне робне куће, све у вези са бојама,
фирнајзима, лаковима, средствима за бељење и
другим супстанцама за употребу у перионицама,
препаратима за чишћење, полирање, рибање,
фармацеутским
и
санитарним
препаратима,
дезинфекционим
средствима,
фунгицидима,
хербицидима, ручним алатом и оруђем, прибором за
јело, бријачима, рачунарима, ДВ-дијевима и другим
празним дигиталним медијима за снимање,
претходно снимљеним ДВ-дијевима и другим
дигиталним претходно снимљеним медијима,
рачунарским софтвером, ватрометом, накитом,
часовничарским и хронометријским инструментима,
музичким инструментима, књигама, штампаним
стварима, канцеларијским прибором, фотографијама,
лепком за канцеларијски материјал или употребу у
домаћинству, четкицама за сликање, материјалом за
паковање, кожом и имитацијом коже и робом
направљеном од ових материјала, наиме у вези са
животињском кожом, крзном, коферима, путним
торбама, кишобранима и сунцобранима, штаповима
за ходање, намештајем, огледалима, рамовима за
слике, прибором и посудама за домаћинство и
кухињу, чешљевима и сунђерима, четкама,
артиклима за чишћење, стакларијом, порцеланом и
керамиком, лонцима и посудама за употребу у
кухињама, предивом и концима, текстилом и
текстилном робом, прекривачима за кревет,
столњацима, одећом, обућом, покривали ма за главу,
чипком и везом, тракама и врпцама, дугмадима,
копчама и петљама, иглама и прибадачама,
покривачима, теписима, простиркама и рогозином,
линолеумом, зидним завесама, играма и играчкама,
декорацијама за божићну јелку, свећама, светлима,
сијалицама, шибицама; услуге компјутеризованог
ЗИС / RS / IPO
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онлајн наручивања општих роба и роба за широку
потрошњу за друге; услуге малопродајних објеката у
вези са електронским игрицама, рачунарским
игрицама,
видео
игрицама,
софтверима
за
електронске игрице, софтверима за рачунарске
игрице, и софтверима за видео игрице; услуге онлајн
малопродајних објеката у вези са текућим и оним
које се могу преузети претходно снимљеним
електронским игрицама; компјутеризована обрада
онлајн
наруџбеница;
сакупљање
пословних
информација у претраживим базама података
доступним путем глобалне рачунарске мреже;
сакупљање рекламних информација у вези са робама
и услугама других онлајн продаваца, у јединствени
онлајн рекламни водич; обезбеђивање онлајн
комерцијално информативног директоријума; услуге
управљања омпјутеризованим базама података;
услуге онлајн наручивања; услуге програма
лојалности за потрошаче који нуди награду у виду
снижених
цена
за
испоручивање;
услуге
малопродаје, наиме, управљање програмом за
попусте који омогућује учесници ма да добију
попусте на услуге доставе кроз употребу програма за
попуст на чланство и програма за променљиву стопу
услуге доставе; пословне услуге посредовања у
продаји и куповини роба и услуга; услуге
лицитација;
поверљиве
услуге
рекламирања;
компјутеризовано онлајн поручивање услуга које
карактеришу опште робе и робе опште потрошње;
обезбеђивање
онлајн
комерцијално-пословног
директоријума; услуге база података које омогућују
другима да гледају и одаберу услуге са вебсајта на
уобичајен начин; сакупљање рачунарских база
података за пренос, приказивање и складиштење
информација о трансакцијама, идентификацијама и
финансијама; информационе услуге, наиме, пружање
информација
потрошачима
о
малопродајним
производима,
које
карактеришу
доступност
специфичног производа од интереса за њих; онлајн
пословне информационе услуге, наиме, анализирање
референци појединца и обезбеђивање прегледања и
препоручивања производа; компјутеризована обрада
наруџбеница за онлајн куповину; обезбеђивање
онлајн
комерцијално
информационог
директоријума; услуге рекламирања, наиме, ширење
рекламе за друге путем онлајн електронских
комуникационих мрежа и пружање онлајн
комерцијално-информационог директоријума за
љубитеље електронских игрица; робне куће, онлајн
малопродајне робне куће и компјутеризоване онлајн
услуге поручивања које карактеришу научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу, за помоћ и за обуку
апарати и инструменти, апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
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регулисање или контролу електричне енергије,
апарати за снимање, пренос или репродукцију звука
или слика, магнетни носачи података, дискови за
снимање, компакт дискови, ДВД-еви, оптички
дискови високе густине и други медији за дигитално
снимање, механизми за апарате који се покрећу
новцем, регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари, рачунарски софтвер,
софтвер, преносиви и ручни електронски уређаји за
преношење, складиштење, руковање, снимање и
прегледање текста, слика, аудио записа, видео записа
и података путем глобалних рачунарских мрежа,
бежичних мрежа, и електронских комуникационих
мрежа, таблет рачунари, електронски читачи књига,
аудио и видео плејери, персонални електронски
организатори, персонални дигитални асистенти, и
уређаји за системе глобалног позиционирања,
рачунарски периферни уређаји, монитори, дисплеји,
жице, каблови, модерни, штампачи, ди ск драј вери ,
адаптери, картице за адаптере, прикључци за
каблове, конектори за укључивање, конектори за
напајање електричном струјом, прикључне станице,
и драјвери, пуњачи за батерије, паковања батерија,
меморијске картице и читачи меморијских картица,
звучници, микрофони, и слушалице, кућишта,
поклопци, и сталци за рачунаре, футроле, навлаке, и
држачи за преносиве и ручне електронске уређаје за
преношење, складиштење, руковање, снимање, и
прегледање текста, слика, звука, аудио записа, видео
записа и података укључујући и путем глобалних
рачунарских мрежа, таблет рачунаре, електронске
читаче књига, аудио и видео плејере, персоналне
електронске организаторе, персоналне дигиталне
асистенте, и уређаје за системе глобалног
позиционирања
и
уређаје
за
приказивање
електронски објављеног материјала, наиме, књига,
журнала, новина, часописа, мултимедијалних
презентација, даљинске управљаче за преносиве и
ручне електронске уређаје и рачунаре адаптере за
струју, УСБ каблове, електронске прикључне
станице, пуњаче батерија, електричне конекторе,
жице, каблове, и адаптере, бежичне даљинске
управљаче за преносиве електронске уређаје,
слушалице и бубице за уши, програми за
синхронизацију података, и програмске алатке за
развој апликација за личне и ручне рачунаре,
рачунарски програм за стварање, преузимање,
пренос, пријем, измену, издвајање, кодирање,
декодирање,
приказивање,
складиштење
и
организовање текста, графика, слика, и електронских
публикација, претходно снимљеног аудио и
аудиовизуелног садржаја, информација, и коментара
који се могу преузимати, електронске књиге,
часописи, периодичне публикације, билтени, новине,
журнали, и друге публикације које се могу
преузимати, електронске публикације у домену
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белетристике, документарне литературе, стрипова и
сценарија који се могу преузимати путем рачунара и
комуникационих
мрежа,
краткометражни
и
дугометражни филмови који приказују измишљене и
документарне приче и који се могу преузимати
путем рачунара и комуникационих мрежа, шаблони
који се могу преузимати за дизајнирање књига,
кратких прича, илустрација, сценарија, стрипова,
аудио и видео фајлова, рачунарски софтвер за
прикупљање, уређивање, организовање, мењање,
означавање, пренос, складиштење и дељење
података и информација, аудио књиге и дигитални
аудио фајлови који се могу преузимати, софтвер за
пренос и приказивање текста, слике и звука, софтвер
за управљање базом података, софтвер за
препознавање карактера, софтвер за препознавање
гласа, софтвер за електронску пошту и дописивање,
рачунарски софтвер за приступ, прегледање и
претраживање онлајн база података и електронских
огласних табли, софтвер за синхронизацију података,
софтвер за развој апликација, препарати за
избељивање и друге супстанце за употребу у
перионицама, препарати за чишћење, полирање,
одмашћивање и абразивни препарати, сапуни,
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу, пасте за зубе, фармацеутски и ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицинску
употребу, дијететске супстанце адаптиране за
медицинску употребу, храна за бебе, фластери,
материјали за завијање, материјал за пломбирање
зуба, зубарска смола, дезинфекциона средства,
препарати за уништавање штеточина, фунгициди,
хербициди, обични метали и њихове легуре, роба од
обичног метала, наиме, метални грађевински
материјали, металне преносиве конструкције,
метални материјали за шине, неелектрични каблови
и жице од обичног метала, гвожђарија, ситна
гвожђарска роба, цевчице и цеви од метала, сефови,
руде, ручни алати и оруђе (за ручну употребу),
прибор зајело, хладно оружје, бријачи, хируршки,
медицински, зубарски и ветеринарски апарати и
инструменти, вештачки удови, очи и зуби,
ортопедски производи, хируршки прибор за
зашивање рана, уређаји за расвету, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, водоснабдевање, и за санитарну
опрему, возила, уређаји за кретање по земљи,
ваздуху или води, племенити метали и њихове
легуре, накит, драго камење, часовничарски и
хронометријски инструменти, музички инструменти,
књиге белетристике и документарне литературе са
разним темама, комплети књига белетристике и
документарне литературе, стрипови, стрип романи,
приче са илустрацијама и приче стрипови,
илустрације, и цртежи, периодичне публикације из
области стрипова, илустрација, и или цртежа, папир,
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картон,
штампарски
материјал
и
књиге,
књиговезачки
материјал,
фотографије.,
канцеларијски материјал, плакати и лепила за
канцеларијски материјал или за употребу у
домаћинству, уметнички материјал, кичице, писаће
машине и канцеларијски прибор, материјал за
наставу и обуку, пластични материјал за паковање,
штампарска слова, клишеи, штампани материјал из
области рачунара, штампани материјал из области
таблет рачунара, штампарски материјал из области
мултимедијалних
производа,
интерактивних
производа и онлајн услуга, штампане публикације,
књиге, часописи, билтени, периодичне публикације,
брошуре,
књижице,
памфлети,
приручници,
журнали, леци, честитке, рекламни и промотивни
материјал, каталози, каталози у вези са рачунарским
софтвером, рачунарске
брошуре, рачунарски
приручници, публикације о рачунарском хардверу,
приручници који се односе на рачунарски хардвер,
упутство за употребу рачунарског хардвера,
упутство за употребу рачунара, приручници за
рачунаре, публикације везане за технологије,
дигиталне технологије и направе, каталози у вези са
музичким апаратима и инструментима, каталози у
вези са апаратима за телекомуникације, мобилним
телефонима, ручним и мобилним дигиталним
електронским уређајима за слање и примање
телефонских позива, факсова, електронске поште,
видео записа, инстант дописивања, музике,
аудиовизуелних и других мултимедијалних радова, и
других дигиталних података, музичких књига,
упутстава за употребу у музици, музичких часописа,
стоног прибора, телефонског именика и адресара,
агенди, роковника, календара, постера, монтираних и
немонтираних фотографија, шаблона за штампање на
мајицама кратких рукава и дуксерицама, материјала
за приказивање, налепница за стакла и бранике,
књижица за продају аудио трака, делови и прибор за
горе поменуту робу, кожа и имитације коже, и роба
направљена од ових материјала, наиме, животињска
кожа, крзно, кофери и путне торбе, кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање, бичеви и сарачка и
седларска опрема, намештај, огледала, рамови за
слике, производи од дрвета, плуте, трске, шибља,
рога, кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске пене
и замене свих ових материјала, или од пластике,
наиме, намештај, огледала, рамови за слике, корпе,
полице за књиге, сталци за боце, даске за сечење,
чивилук, посуде за складиштење, чеп за боце, корпе
за рубље са поклопцем, хранилице за бебе,
преносиви украси, ормари, плехови, јастуци, куке за
завјесе за каду, прибор и посуђе за домаћинство или
кухињу, чешљеви и сунђери, четке, материјали за
прављење четки, прибор за чишћење, жица за
стругање паркета, непрерађено или полу прерађено
стакло, стакларија, порцуланско и керамичко посуђе,
ЗИС / RS / IPO
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тканине и текстилни производи, покривачи за
кревете и столове, одећа, обућа, покривала за главу,
игрице и играчке, производи за гимнастику и спорт,
украси за божићну јелку, месо, риба, живи на и
дивљач, месни екстракти, конзервирано, смрзнуто,
сушено и кувано воће и поврће, желеи, џемови,
компоти, јаја, млеко и млечни производи, јестива
уља и масти, кафа, чај, какао, шећер, пиринач,
тапиока, саго, замена за кафу, брашно и препарати
направљени од житарица, хлеб, пецива и посластице,
лед, мед, сируп од меласе, квасац, прашак за пециво,
со, сенф, сирће, сосови (зачини), разни зачини, лед,
пољопривредни, повртарски и шумски производи и
зрневље, живе животиње, свеже воће и поврће, семе,
природне биљке и цвеће, храна за животиње, слад,
пиво, минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића, пића од воћа и воћни сокови,
сирупи и остали препарати за производњу пића и
алкохолних пића, телефони, мобилни телефони,
видеофони, камере, монитори за телевизијске
пријемнике, телевизијски пријемници [ТВ сетови], и
телевизијски предајници, даљински управљачи за
телевизијски пријемник [ТВ сет], електронске
бележнице, магнетни носачи података, радио
пријемници, радио предајници, видео камере,
рачунарски хардвер и софтвер, рачунарски софтвер и
фирмвер, наиме, програми за оперативни систем,
програми за синхронизацију података у смислу
програмски алатки за развој апликација за
персоналне и ручне компјутере и мобилне дигиталне
електронске уређаје, софтвер за управљање
телефонијом, софтвер за мобилни телефон, паметни
телефон и таблет, софтвер и хардвер за повраћај
информација из телефона, софтвер за преусмеравање
порука, рачунарски апликациони софтвер за мобилне
телефоне, паметне телефоне и таблет уређаје који се
односи на функционалност мобилних телефона,
рачунарски апликациони софтвер и уграђени
рачунарски апликациони софтвер за мобилне
телефоне, паметне телефоне и таблет уређаје, наиме,
софтвер који омогућава да слике и видео записи
нађени у камерама на мобилним телефонима,
паметним телефонима и таблет уређајима се деле у
оквиру друштвених медија за сврхе друштвеног
умрежавања, рачунарски програми за приступ,
прегледање и претраживање онлајн база, рачунарски
хардвер и софтвер за пружање интегрисање
телефонске комуникације са компјутеризованим
глобалним информационим мрежама, делови и
прибор за ручне и мобилне дигиталне електронске
уређаје, делови и прибор за мобилне телефоне,
паметне телефоне и таблете у смислу навлака,
футрола, футрола направљених од коже или
имитација коже, навлаке направљене од тканине или
текстилних материјала, батерије, батерије које се
пуне, пуњачи, пуњачи за електричне батерије,
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каблови за пренос података, каблови за напајање,
слушалице, стерео слушалице, бубице за уши, стерео
звучници, аудио звучници, аудио звучници за кућу,
слушалице за апарате за бежичну комуникацију,
персонални стерео звучници, микрофони, аудио
апарати за аутомобиле, апарати за повезивање и
пуњење
преносивих
и
ручних
дигиталних
електронских, упутства за употребу у електронски,
машински и рачунарски читљивој форми за употребу
са, и продаје се у сета са, свим горе наведеним
робама, делови и прибор за сву горе наведену робу,
софтвер за приступ и управљање рачунарским
апликацијама преко глобалне рачунарске мреже који
се може преузимати, софтвер за препознавање
карактера, електронске поште и софтвер за
дописивање, сет-топ боксови; пружање информација
потрошачима о производу путем Интернета или
других комуникационих мрежа; компјутеризоване
онлајн услуге поручивања које се односе на
препарате за избељивање и друге супстанце за
употребу у перионицама, препарате за чишћење,
полирање, одмашћивање и абразивне препарате,
сапуне, парфимерију, етерична уља, козметику,
лосионе за косу, пасте за зубе, фармацеутске и
ветеринарске препарате, санитарни препарате за
медицинску
употребу,
дијететске
супстанце
адаптиране за медицинску употребу, храну за бебе,
фластере, материјале за завијање, материјал за
пломбирање зуба, зубарску смолу, дезинфекциона
средства, препарате за уништавање штеточина,
фунгициде, хербициде, обичне метале и њихове
легуре, робе од обичних метала, наиме, метални
грађевински
материјали,
металне
преносиве
конструкције, метални материјали за шине,
неелектрични каблови и жице од обичног метала,
гвожђарија, ситна гвожђарска роба, цевчице и цеви
од метала, сефови, руде, ручни алати и оруђе (за
ручну употребу), прибор за јело, хладно оружје,
бријачи, апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), за спасавање и за обуку, апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
струје, апарати за снимање, пренос или репродукцију
звука или слика, магнетни носачи података, дискови
за снимање, механизми за апарате који се покрећу
новцем, регистар касе, рачунске машине, опрема и
рачунари за обраду података, уређаји за гашење
пожара, ЦД-ови, ДВ-дијеви и оптички дискови
високе густине, лаптоп рачунари, таблет рачунари
ручни електронски уређаји, персонални дигитални
асистенти, дигитални музички плејери, мобилни
телефони, паметни телефони, дигиталне камере и
дигиталне видео камере, електронски читачи књига,
бежични комуникациони уређаји, хируршки,
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медицински, зубарски и ветеринарски апарати и
инструменти, вештачки удови, очи и зуби,
ортопедски производи, хируршки прибор за
зашивање рана, уређаји за расвету, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, водоснабдевање и за санитарну
употребу, возил~, уређаји за кретање по земљи,
ваздуху или води, племенити метали и њихове
легуре, накит, драго камење, часовничарски и
хронометријски инструменти, музички инструменти,
књиге белетристике и документарне литературе са
разним темама, комплети књига белетристике и
документарне литературе, стрипови, стрип романи,
приче са илустрацијама и књиге стрипови,
илустрације, и цртежи, периодичне публикације из
области стрипова, илустрација, и цртежа, папир,
картон,
штампарски
материјал
и
књиге,
књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски
материјал, плакати и лепила за канцеларијски
материјал или за употребу у домаћинству, уметнички
материјал, кичице, писаће машине и канцеларијски
прибор, материјал за наставу и обуку, пластични
материјал за паковање, штампарска слова, клишеи,
штампани материјал из области рачунара, штампани
материјал из области таблет рачунара, штампани
материјал из области мултимедијалних производа,
интерактивних производа и онлајн услуга, штампане
публикације, књиге, часописи, билтени, периодичне
публикације,
брошуре,
књижице,
памфлети,
приручници, журнали, леци, честитке, рекламни и
промотивни материјал, каталози, каталози у вези са
рачунарским софтвером, рачунарске брошуре,
рачунарски приручници, публикације о рачунарском
хардверу, приручници који се односе на рачунарски
хардвер, упутство за употребу рачунарског хардвера,
упутства за употребу рачунара, приручници за
рачунаре, публикације везане за технологије,
дигиталне технологије и направе, каталози у вези са
музичким апаратима и инструментима, каталози у
вези са телекомуникационим апаратима, мобилним
телефонима, ручним и мобилним дигиталним
електронским уређајима за слање и примање
телефонских позива, факсова, електронске поште,
видео записа, инстант дописивања, музике,
аудиовизуелних и других мултимедијалних радова, и
других дигиталних података, музичких књига,
упутстава за употребу у музици, музичких часописа,
стоног прибора, телефонског именика и адресара,
агенди, роковника, календара, постера, монтираних и
немонтираних фотографија, шаблона за штампање на
мајицама кратких рукава и дуксерицама, материјала
за приказивање, налепница за стакло и бранике,
књижица за продају аудио трака, делови и прибор за
горе поменуту робу, кожа и имитације од коже, и
роба направљена од ових материјала, наиме,
животињска кожа, крзно, кофери и путне торбе,
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кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање,
бичеви, сарачка и седларска опрема, намештај,
огледала, рамови за слике, производи од дрвета,
плуте, трске, шибља, рога, кости, шкољки, ћилибара,
седефа, морске пене и замене свих ових материјала,
или од пластике, наиме, намештај, огледала, рамови
за слике, корпе, полице за књиге, сталци за боце,
даске за сечење, чивилуци, посуде за складиштење,
чеп за боце, корпе за рубље са поклопцем, хранилице
за бебе, преносиви украси, онари, плехови, јастуци,
куке за завјесе за каду, прибор и посуђе за
домаћинство или кухињу, чешљеви и сунђери, четке,
материјали за прављење четки, прибор за чишћење,
жица за стругање паркета, непрерађено или полу
прерађено стакло, стакларија, порцуланско и
керамичко посуђе, тканине и текстилни производи,
покривачи за кревете и столове, одећа, обућа,
покривала за главу, игрице и играчке, производи за
гимнастику и спорт, украси за божићну јелку, месо,
риба, живина и дивљач, месни екстракти,
конзервирано, смрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти, кафа, чај,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена за кафу,
брашно и препарати направљени од житарица, хлеб,
пецива и посластице, лед, мед, сируп од меласе,
квасац, прашак за пеци во, со, сенф, сирће, сосови
(зачини), разни зачини, лед, пољопривредни,
повртарски и шумски производи и зрневље, живе
животиње, свеже воће и поврће, семе, природне
биљке и цвеће, храна за животиње, слад, пиво,
минералне и газиране воде и остала безалкохолна
пића, пића од воћа и воћни сокови, сирупи и остали
препарати за производњу пића и алкохолних пића;
омогућавање претраживање базе података из области
пословних информација доступне путем глобалне
компјутерске мреже; омогућавање претраживог
онлајн рекламног водича који се односи на робе и
услуге других онлајн продаваца; ширење реклама за
друге путем онлајн електронске комуникационе
мреже; маркетинг производа на продајном месту;
рекламирање роба и услуга других кроз ограничене
понуде
попуста
путем
онлајн електронске
комуникационе мреже; сакупљање изабраних
пружалаца услуга у оквиру поља телекомуникација,
финансијских услуга (потрошачки кредит), путовања
и
смештај
а,
услуге
компјутерског
консултовања/услуге електронске трговине, вебсајт
хостинг, услуге продаје и лицитација везаних за
широк спектар потрошачких роба, и услуге
одржавања производа/услуге продужене гаранције да
би се омогућило другима да на уобичајен начин виде
и одаберу ове услуге са вебсајта; претплате на књиге,
чланке, или стрипове; услуге рекламирања, наиме
рекламирање роба и услуга за друге; обезбеђивање
базе података која се може претраживати из области
ЗИС / RS / IPO
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пословне информације путем глобалне рачунарске
мреже; обезбеђивање онлајн водича за рекламирање
који се може претраживати а који се односи на робе
и услуге других онлајн; услуге управљања базама
података;
услуге
компјутеризованог
онлајн
претраживања и поручивања које се односе на
краткометражне
филмове,
покретне
слике,
документарце, дугометражне филмове, телевизијске
програме, графике, анимације и мултимедијалне
презентације, и други аудиовизуелни радови у форми
видео касета, компакт дискова, ДВ-дијева, оптичких
дискова високе густине, апарата за дигитално
преузимање и директни дигитални пренос.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 38:
телекомуникације; телекомуникационе
услуге, наиме, електронски пренос путем рачунара и
других комуникационих мрежа стримованих аудио и
видео датотека и аудио и видео датотека које се могу
преузимати; пружање онлајн електронских билтена
за пренос порука међу корисницима рачунара у вези
са информацијама о роби широке потрошње; услуге
емитовања на интернету; испорука порука
електронским преносом; телекомуникационе услуге,
наиме, електронски пренос путем рачунара и других
комуникационих мрежа стримованих аудио и видео
датотека и датотека са мултимедијалним садржајем
као и аудио и видео датотека и датотека са
мултимедијалним
садржајем
које
се
могу
преузимати; аудио емитовање говорних порука,
музике, концерата и радио програма; услуге бежичне
широкопојасне комуникације; услуге дигиталног
бежичног слања текстуалних и нумеричких порука;
комуникација преко бежичног читача електронских
књига; омогућавање приступа интерактивној бази
података за пренос порука међу корисницима
рачунара и претплатника у вези са музиком,
књигама,
филмовима,
играним
филмовима,
телевизијским програмима, играма, играчкама,
спортским
артиклима,
електроником,
мултимедијалним презентацијама, видео записима и
ДВ-дијевима, и осталом робом за употребу у
домаћинству
и
робом
широке
потрошње,
рецензијама о производима и куповини путем
интернета; електронски пренос информација и
података; аудио емитовање и пренос образовних и
забавних дигиталних медија; комуникационе услуге
за пренос, складиштење у кеш меморију, приступ,
пријем, преузимање, стримовање, емитовање,
дељење, приказивање, форматирање, mirroring и
преношење текста, слика, аудио записа, видео записа
и података преко телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа и интернета;
обезбеђивање интернет форума, онлајн соба за
"четовање" (разговор) и онлајн заједница за пренос
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порука међу корисницима рачунара; обезбеђивање
приступа онлајн приручницима, базама података,
сајтовима и блоговима о актуелним дешавањима, и
онлајн референтним материјалима; обезбеђивање
приступа помоћним уређајима или електронским
уређајима у смислу пружања телекомуникационих
услуга повезивања за пренос фотографија, порука,
аудио,
визуелних,
аудиовизуелних
и
мултимедијалних радова међу е-читачима, мобилним
телефонима, паметним телефонима, преносивим
електронским уређајима, преносивим дигиталним
уређајима, таблет рачунарима или рачунарима;
стримовање аудио, визуелних и аудиовизуелних
материјала преко интернета или других рачунарских
или комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн
соба за "четовање" (разговор), интернет форума и
онлајн заједница за пренос фотографија, видеа,
текста, података, слика и других електронских дела;
пренос подкаста; пренос вебкаста; пружање онлајн
мреже која омогућава корисницима да приступе и
деле садржај, текст, визуелна дела, аудио дела,
аудиовизуелна дела, књижевна дела, податке,
датотеке, документе и електронска дела; пружање
услуга путем онлајн мреже омогућавајући
корисницима да деле садржај, фотографије, видео
записе, текст, податке, слике и друга електронска
дела која се односе на разоноду, укључујући
филмове, телевизију, аудиовизуелна дела, музику,
аудио дела, књиге, позоришта, књижевна дела,
спортске
догађаје,
рекреативне
активности,
активности за слободно време, турнире, уметност,
плес, мјузикле, изложбе, спортске наставе, клубове,
радио, комедије, такмичења, визуелне радове, игре,
игрице, фестивале, музеје, паркове, културне
манифестације, концерте, издаваштво, анимацију,
актуелна
дешавања,
моду,
мултимедијалне
презентације, историју, језике, општу уметност,
математику, пословање, науку, технологију, хобије,
културу, спорт, уметност, психологију и филозофију;
пружање веб сајта који омогућује корисницима
рачунара да пренесу, складиште у кеш меморију,
приме, преузму, стримују, емитују, приказују,
форматирају, изврше пренос и деле разне садржаје,
текст, визуелна дела, аудио дела, аудиовизуелна
дела, књижевна дела, податке, датотеке, документе и
електронска дела; пружање веб сајта који омогућује
корисницима рачунара да пренесу, складиште у кеш
меморију, приме, преузму, стримују, емитују,
приказују, форматирају, изврше пренос и деле
фотографије, видео записе, текст, податке, слике и
друга електронска дела; пружање онлајн портала за
сврхе разоноде из области филма, телевизије,
аудиовизуелних дела, музике, аудио дела, књига,
позоришта, књижевних дела, спортских догађаја,
рекреативних активности, активности за слободно
време, турнира, уметности, плеса, мјузикла, изложби,
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спортске наставе, клубова, радија, комедија,
такмичења, визуелних дела, игара, игрица,
фестивала, музеја, паркова, културних догађаја,
концерта,
издаваштва,
анимације,
актуелних
дешавања, модних ревија и мултимедијалних
презентација; телекомуникационе услуге, наиме,
пружање електронских билтена за размену порука
међу корисницима рачунара у вези са разонодом;
обезбеђивање интерактивних соба за "четовање" за
размену порука међу корисницима рачунара и
претплатника о разноврсним темама; електронски
пренос рецензија и информација у вези са разонодом
путем рачунарских и комуникационих мрежа;
обезбеђивање
електронских
блогова
за
комуникацију; обезбеђивање онлајн соба за
"четовање" и електронских билтена; обезбеђивање
онлајн форума за комуникацију у области
електронских игара; пружање видео на захтев
сервиса за пренос рачунарских игара; обезбеђивање
корисницима
телекомуникациони
приступ
електронским
комуникационим
мрежама
са
могућношћу идентификације, лоцирања, груписања,
дистрибуције и управљања подацима и везама са
рачунарским серверима трећих лица, рачунарским
процесорима и корисницима рачунара; пружање
телефонских именика, пословних адресара, адресара
за електронску пошту (е-маил), хоумпејџ адресара
(адресара са почетним интернет страницама),
телефонских именика и адресара који садрже
податке о физичким лицима, местима и
организацијама; пружање онлајн интерактивних
електронских билтена из области издавања стрипова,
разоноде
и
забавне
индустрије;
приступ
информацијама, и даљинско управљање подацима за
бежичну испоруку садржаја на преносиве рачунаре,
лаптоп рачунаре и мобилне електронске уређаје;
пренос података и информација електронским путем,
нарочито
путем
рачунара,
кабла,
радија,
телепринтера, факса, телефона, мобилних телефона,
електронске поште, микро таласа, ласерског зрака,
комуникационих сателита или путем електронске
комуникације; електронски пренос говора, података
и слика преко глобалне комуникационе мреже.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања; физичко
складиштење електронских медија, наиме, слике,
текста, видео и аудио података.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
обезбеђивање информација које се односе на
разоноду; објављивање часописа; пружање онлајн
електронских публикација (које се не могу
преузимати); објављивање електронских књига,
часописа; објављивање материјала на магнетним или
оптичким носиоцима података; објављивање онлајн
музике; изнајмљивање видео, аудио снимака и
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игрица укључујући кертриџе за игрице за употребу
са апаратом за електронске игрице; дистрибуција
забаве посредством радија и телевизије, игрица,
филмова, музике, интерактивног оглашавања и/или
услуга и видео снимака; закуп, изнајмљивање и
рентирање телевизијског програма, претходно
снимљеног телевизијског садржаја, или радио
апарата,
игрица,
филмова,
интерактивних
телевизијских програма и/или услуга, аудио и видео
снимака; дистрибуција или изнајмљивање филмова;
изнајмљивање апарата за пријем кинематографских
филмова, звука или видеа; пружање информација из
области онлајн забаве; организација такмичења; све
раније поменуте услуге такође пружене онлајн из
компјутерске базе података, са Интернета или
помоћу телефона који може имати Интернет;
информације које се односе на забаву или
образовање пружене онлајн из компјутерске базе
података или са глобалне компјутерске мреже која се
односе на филмове, игране филмове, документарне
филмове, филмове, телевизијски програм, графичке,
анимиране и мултимедијалне презентације, видеа и
ДВ-дијеве, оптичке дискове велике густине и друга
аудиовизуелна дела; пружање услуга онлајн
електронских публикација (које се не могу
преузимати) а односе се на филмове, игране
филмове,
документарне
филмове,
филмове,·
телевизијски програм, графичке, анимиране и
мултимедијалне презентације, видеа, ДВ-дијеве,
оптичке дискове велике густине, и остала
аудиовизуелна дела; услуге разоноде, наиме
филмови, играни филмови, документарни филмови,
филмови,
телевизијски
програм,
графичке,
анимиране и мултимедијалне презентације, и други
аудиовизуелни радови који се могу гледати
посредством компјутерских мрежа и глобалних
комуникационих мрежа; обезбеђивање информација
о филмовима, играним филмовима, документарним
филмовима, филмовима, телевизијским програмима,
графичким,
анимираним
и мултимедијалним
презентацијама, видеима и ДВ-дијима, оптичким
дисковима велике густине и другим аудиовизуелним
радовима преко компјутерских мрежа и глобалних
комуникационих
мрежа;
услуге
пружања
информација из области забаве и разоноде, наиме
омогућавање размене информација и конверзације у
погледу широког избора тема уз помоћ догађаја
уживо
и
информација
послатих
поштом;
информације обезбеђене онлајн са компјутерске базе
података или са глобалне компјутерске мреже које се
односе на филмове, игране филмове, документарне
филмове, филмове, телевизијске програма, графичке,
анимиране и мултимедијалне презентације, видеа и
ДВ-дијеве, оптичке дискове велике густине и друга
аудиовизуелна дела; обезбеђивање базе података која
садржи опште вести и информације које се односе на
ЗИС / RS / IPO
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филмове, игране филмове, документарне филмове,
филмове,
телевизијске
програме,
графичке,
анимиране и мултимедијалне презентације, видеа и
ДВ-дијеве, оптичке дискове велике густине и друге
аудиовизуелне радове; услуге изнајмљивања, наиме,
изнајмљивање биоскопских филмова, документарних
филмова, играних филмова, филмова, аудио снимака,
видео игрица, мултимедијалних презентација,
електронских књига и публикација, видео снимака,
раније снимљених видео трака, дигиталних видео
дискова, музичких снимака, мултимедијалних
снимака
и
компјутерских
игрица;
услуге
изнајмљивања, наиме, изнајмљивање биоскопских
филмова, документарних филмова, играних филмова,
филмова,
аудио
снимака,
видео
игрица,
мултимедијалних презентација, електронских књига
и публикација, видео снимака, раније снимљених
видео трака, дигиталних видео дискова, музичких
снимака, мултимедијалних снимака, и компјутерских
игрица посредством глобалних комуникационих
мрежа; услуге пружање информација, рецензија и
личних препорука из области забаве и разоноде;
пружање информација, рецензија и личних
препорука из области забаве и разоноде путем
глобалних комуникационих мрежа; пружање
информација које се односе на такмичења и игре;
пружање
услуга
признања
и
подстицаја
награђивањем и такмичењем како би се показала
изврсност у пољу разоноде; обезбеђивање онлајн
стрипова и графичких новела који се не могу
преузети; пружање услуга интернет странице која
омогућава корисницима да прегледају сценарије,
филмове, телевизијске емисије, графичке слике,
сторибордове и објекте за разоноду; пружање услуга
интернет странице која садржи блогове и
публикације које се не могу преузети, а из области су
разоноде, стрипова, сценарија, књига, кратких прича;
пружање услуга интернет странице која садржи
информације, такмичења, текст, видео записе, аудио
записе, публикације које се тичу разоноде;
обезбеђивање вести и информација из области забаве
које се тичу информација, такмичења, текста, видео
записа, аудио записа, публикација које се односе на
разоноду; пружање услуга рецензије телевизијских
програма, филмова и забаве; обезбеђивање услуга
интернет странице која садржи филмове и видео
записе који се не могу преузети; консултантске
услуге из области забаве и индустрије забаве;
обезбеђивање информација о забави, филмовима и
телевизијским емисијама посредством друштвених
мрежа; пружање информација које се односе на
забаву; издавање часописа; обезбеђивање онлајн
електронских публикација (које се не могу
преузети); издавање електронских књига и часописа;
издавање материјала на магнетним или оптичким
носиоцима података; објављивање онлајн музике;
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издавање -видео, аудио снимака и игрица
укључујући кертриџе за игрице за употребу са
апаратом за електронске игрице; дистрибуција радио
и телевизијске забаве, игрица, филмова, музике,
интерактивног оглашавања и/или услуга и видео
снимака; закуп, изнајмљивање и рентирање
телевизијског програма, претходно снимљеног
телевизијског садржаја или радио апарата, игрица,
филмова, интерактивних телевизијских програма
и/или услуга, аудио и видео снимака; дистрибуција
или изнајмљивање филмова; изнајмљивање апарата
за снимање кинематографских филмова, звука или
видеа; обезбеђивање информација из области забаве
онлајн; организација такмичења; све раније наведене
услуге које су такође обезбеђене онлајн из
компјутерске базе података, са Интернета или
помоћу мобилног телефона који може имати
Интернет; информације које се односе на забаву или
образовне услуге обезбеђене онлајн из компјутерске
базе података или глобалне компјутерске мреже а
тичу се филмова, играних филмова, документарних
филмова, телевизијског програма, графичких,
анимираних и мултимедијалних презентација, видеа
и ДВ-дијева, и других аудиовизуелних радова;
обезбеђивање онлајн електронских публикација (које
се не могу преузети) а тичу се филмова, играних
филмова, документарних филмова, филмова,
телевизијског програма, графичких, анимираних и
мултимедијалних презентација, видеа и ДВДијева, и
других аудиовизуелних радова; услуге разоноде,
наиме, филмови, играни филмови, документарни
филмови,
телевизијски
програм,
графичке,
анимиране и мултимедијалне презентације, и друга
аудио-визулена дела која се могу гледати
посредством компјутерских мрежа и глобалних
комуникационих мрежа; обезбеђивање информација
које се тичу филмова, играних филмова,
документарних филмова, филмова, телевизијског
програма,
графичких,
анимираних
и
мултимедијалних презентација, видеа и ДВ-дијева, и
других
аудиовизуелних
дела
посредством
компјутерских мрежа и глобалних комуникационих
мрежа; услуге пружања информација о разоноди,
наиме омогућавање размене информација и
разговора о широком спектру тема путем догађаја
уживо
и
информација
послатих
поштом;
информације обезбеђене онлајн из компјутерске базе
података или са глобалне компјутерске мреже а које
се тичу филмова, играних филмова, документарних
филмова,
филмова,
телевизијског
програма,
графичких,
анимираних
и
мултимедијалних
презентација, видеа и ДВ-дијева, и других
аудиовизуелних дела; обезбеђивање базе података
нарочито општих вести и информација које се тичу
филмова, играних филмова, документарних филмова,
филмова, телевизијског програма, графичких,
82

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9
анимираних и мултимедијалних презентација, видеа
и ДВ-дијева, и других аудиовизуелних дела; услуге
изнајмљивања, наиме, изнајмљивање биоскопских
филмова, документарних филмова, играних филмова,
филмова,
аудио
снимака,
видео
игрица,
мултимедијалних презентација, електронских књига
и публикација, видео снимака, раније снимљених
видеотрака, дигиталних видео дискова, музичких
снимака, мултимедијалних снимака, и компјутерских
игрица; услуге изнајмљивања, наиме, изнајмљивање
биоскопских филмова, документарних филмова,
играних филмова, филмова, аудио снимака, видео
игрица,
мултимедијалних
презентација,
електронских књига и публикација, видео снимака,
раније снимљених видеотрака, дигиталних видео
дискова, музичких снимака, мултимедијалних
снимака, и компјутерских игрица посредством
глобалне комуникационе мреже; обезбеђивање
информација, рецензија и личних препорука из
области
забаве;
обезбеђивање
информација,
рецензија и личних препорука из области забаве
посредством глобалне комуникационе мреже;
обезбеђивање информација и коментара из области
забаве или образовних услуга посредством глобалне
компјутерске мреже, наиме информације из области
музике, књига, играних филмова, телевизијског
програма, игрица, играчака, спортске робе,
електорнике, мултимедијалних презентација, видеа и
ДВ-дијева, и других производа за употребу у
домаћинству и робе широке потрошње; услуге
забаве, наиме, обезбеђивање онлајн снимљених
аудио програма из области музике, књига, филмова,
играних филмова, телевизијског програма, игрица,
играчака,
електонике,
мултимедијалних
презентација, видеа и ДВ-дијева, и других производа
за употребу у домаћинству и робе широке потрошње;
услуге забаве, наиме, обезбеђивање онлајн прегледа,
процена и препорука музике, књига, филмова,
играних филмова, телевизијског програма, игрица,
играчака, спортских производа, електронике,
мултимедијалних презентација, видеа и ДВ-дијева, и
других производа за употребу у домаћинству и робе
широке
потрошње;
услуге
забаве,
наиме,
обезбеђивање делова снимљених аудио, визуелних и
аудиовизуелних радова преко интернета; издавање
књига,
часописа,
периодичних
публикација,
литерарних дела, визуелних дела, аудио радова, и
аудиовизуелних радова; обезбеђивање снимљених
аудио,
визуелних
и
аудиовизуелних
дела
посредством бежичне мреже која се не могу
преузети; обезбеђивање онлајн компјутерских
игрица и онлајн интерактивних прича; обезбеђивање
онлајн писама и блогова истичући разоноду,
филмове, телевизију, аудиовизуелне радове, музику,
аудио дела, књиге, позориште, литерарна дела,
спортске
догађаје,
рекреативне
активности,
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активности у слободно време, турнире, уметност,
игру, мјузикле, изложбе, спортске обуке, клубове,
радио, комедију, такмичења, визуелна дела, игрице,
коцкање, фестивале, музеје, паркове, културне
догађаје, концерте, издаваштво, анимацију, текуће
догађаје, модне догађаје, и мултимедијалне
презентације; публикација одломака из књига,
периодичних публикација и Интерарних дела, и
обезбеђивање виртуелног окружења у којем
корисници могу да узајамно делују у сврху
рекреације, слободног времена, или забаве;
обезбеђивање информација, вести, чланака и
коментара из области забаве, укључујући филмове,
телевизију, аудиовизуелна дела, музику, аудио дела,
књиге, позориште, литерарна дела, спортске
догађаје, рекреацију, слободне активности, турнире,
уметност, плес, мјузикл, изложбе, спортске обуке,
клубове, радио, комедију, такмичења, визуелна дела,
игрице, коцкање, фестивале, музеје, паркове,
културне догађаје, концерте, издаваштво, анимацију,
текуће догађаје, модне догађаје, и мултимедијалне
презентације; обезбеђивање информација, вести,
чланака и коментара из области образовних услуга и
образовних установа; образовне услуге у виду
школске наставе и онлајн учење на даљину на тему
текућих догађаја, образовања, историје, језика,
опште уметности, математике, пословања, науке,
хобија, технологије, културе, спорта, уметности,
психологије и филозофије; инетрактивне образовне
услуге у виду инструкција на бази и уз помоћ
рачунара на тему тренутних догађаја, образовања,
историје, језика, опште уметности, књижевности,
математике, пословања, науке, хобија, технологије,
културе, спорта, уметности, психологије и
филозофије; услуге образовања и забаве у виду
подкаста, вебкаста и програмских серијала који
садрже вести и коментаре из области филма,
телевизијског програма, аудиовизуелних дела,
музике, аудио дела, књига, позоришта, литерарних
дела, спортских догађаја, рекреације, слободних
активности, турнира, уметности, плеса, мјузикла,
изложби, спортских обука, клубова, радиа, комедије,
такмичења, визуелних дела, игрица, играња,
фестивала, музеја, паркова, културних догађаја,
концерата, издаваштва, анимације, текућих догађаја,
модних догађаја, и мултимедијалних презентација
којима се може приступити посредством интернета
или других рачунарских или комуникационих
мрежа; обезбеђивање раније снимљених аудио,
аудиовизуелних и мултимедијалних радова који се
тичу забаве, филма, телевизије, аудиовизуелних
дела, музике, аудио дела, књига, позоришта,
литерарних дела, спортских догађаја, рекреације,
слободних активности, турнира, уметности, плеса,
мјузикла, изложби, спортских обука, клубова, ради а,
комедије, такмичења, визуе1них дела, игрица,
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играња, фестивала, музеја, паркова, културних
догађаја, концерата, издаваштва, анимације, текућих
догађаја, модних догађаја, и мултимедијалних
презентација
којима
се
може
приступити
посредством Интернета или других компјутера на
комуникационим мрежама; производња филмова,
услуге филмског студија, продукција радио и
телевизијских програма, продукција емисија, забава
посредством радија, услуге студија за снимање,
позоришна продукција, видео монтажа, продукција
видео филмова, писање сценарија, услуге филмског
студија, позоришна продукција, монтажа видео
трака, организација такмичења, радио и телевизијски
програми,
услуге
клубова
(забава),
услуге
синхронизовања, монтажа филмова, компоновање
музике, услуге студија за снимање, услуге снимања
звука; услуге разоноде, наиме, пружање рачунарских
игара онлајн; услуге разоноде, наиме, пружање
електронских игара онлајн] услуге разоноде, наиме,
пружање видео игрица онлајн; услуге електронских
игара које се пруже путем интернета; пружање
рачунарске игре за употребу преко целе мреже од
стране корисника мреже; пружање информација
онлајн у вези са рачунарским играма и побољшања
рачунара за игре; омогућавање приступа онлајн бази
података у вези са разонодом која се може
претраживати а која садржи онлајн дигиталне игре
које се не могу преузимати, филмове, телевизијске
емисије, музику и друге дигиталне, текстуалне,
аудио и видео фајлове са књигама, часописима,
вестима и информацијама; обезбеђивање веб сајта са
информацијама у вези са разонодом и рецензијама о
производима са аудио, видео и аудиовизуе1ним
садржајем, наиме, филмова, ТВ емисија, видео
записа и музике; пружање вести и информација из
области забаве у вези са рецензијама о производима
и препорукама о аудио, видео и аудиовизуелном
садржају у виду филмова, ТВ емисија, видео записа и
музике; обезбеђивање веб сајта са аудио, видео и
аудиовизуелним садржајем који се не може
преузимати у виду снимака који садрже филмове, ТВ
емисије, видео записе и музику; омогућавање
приступа бази података која се може претраживати
са аудио, видео и аудиовизуелним садржајем
доступном преко интернета, телекомуникационих
мрежа и бежичних телекомуникационих мрежа из
области забаве; пружање информација у вези са
разонодом путем друштвених мрежа о аудио, видео
и аудиовизуелном садржају; саветовање у вези са
разонодом и индустријом забаве; пружање
информација
о
разоноди,
филмовима
и
телевизијским емисијама преко друштвених мрежа.
Кл. 42: научне и технолоше услуге као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера; научне и
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технолошке услуге као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; услуге индустријских
анализа и истраживања; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; рачунарске услуге
наиме, даљински хостинг оперативних системима и
рачунарских апликација; хостинг оперативних
система и компјутерске апликације путем интернета;
обезбеђивање виртуелног компјутерског окружења
доступног
путем
интернета;
изнајмљивање
рачунарске опреме за складишење података
промењљивог капацитета; обезбеђивање софтвера
који се не може преузети, доступан путем глобалне
рачунарске мреже, за управљање рачунарским
апликацијама; пројектовање интернет платформе за
електронску трговину; дизајнирање, управљане и
надгледање онлајн форума за дискусију; креирање
електронски сачуваних интернет страница за онлајн
услуге и интернет; складиштење података; израда и
одржавање веб сајтова за трећа лица; управљање веб
сајтовима за друге; изнајмљивање веб сервера;
одржавање и креирање веб сајтова, и хостинг услуге;
пружалац
апликационих
услуга,
наиме
обезбеђивање, хостинг, управљање, развој и
одржавање апликација, софтвера, веб сајтова и база
података у области електронске трговине, онлајн
плаћања, стављања налога на чекање, веб сајт
дизајна,
складиштења
података,
оцењивања
капацитета рачунарске размене, услуга преноса
порука и рангирања веб сајта на основу саобраћаја;
рачунарско програмирање; саветодавне услуге у вези
са управљањем мултимедијалним апликацијама,
презентацијом
и
контролом,
рачунарским
програмирањем,
хардвером,
софтвером
и
пројектовањем
рачунарских
система,
спецификацијом и селекцијом и електронском
комуникацијом; монтажа, ажурирање, одржавање и
услуге подршке за хардвер, софтвер и рачунарске
системе; рачунарске услуге у вези са управљањем
мултимедијалним апликацијама, презентацијом и
контролом, истраживањем, управљањем базом
података, управљањем објектима и аутсорсингом;
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;
рачунарске
услуге,
наиме
хостинг
компјутеризованих онлајн претраживача и услуге
наручивања и диструбуције велепродајног и
малопродајног садржаја, музике, књига, филмова,
играних филмова, телевизијских програма, игрица,
играчака,
спортске
робе,
електронике,
мултимедијалних презентација, видеа и ДВ-дијева и
друге робе за употребу у домаћинству и робе широке
потрошње; услуге онлајн хостинга за анализирање
личних референци и давање препорука; рачунарске
услуге, наиме хостинг онлајн базе података која
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садржи широк спектар информација од општег
интереса које се прослеђују путем Интернета;
хостинг интерактивне базе података за слање порука
између корисника рачунара и претплатника у
погледу музике, књига, филмова, играних филмова,
телевизијских програма, игрица, играчака, спортске
робе, електронике, мултимедијлних презентација,
видеа и ДВ-дијева, и друге робе за употребу у
домаћинству и робе широке потрошње, рецензија о
производима и информација за куповину путем
интернета;
индустријска
анализа
и
услуге
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; обезбеђивање онлајн интернет
софтвер претраживача који се не могу преузети;
обезбеђивање софтвер
уређаја за мобилну
комуникацију који се не могу преузети за
унапређење приступа са мобилних уређаја на
интернет путем рачунара, мобилних рачунара, и
уређаја за мобилну комуникацију; техничка
подршка, наиме решавање проблема рачунарских
хардвера и софтвера и проблема на мобилним
рачунарима и хардвер и софтвер уређајима за
мобилну комуникацију; консултација и пројектовање
рачунарског хардвера и софвера; пројектовање
рачунарског софтвера за друге; консултација и
пројектовање мобилних рачунара и уређаја за
мобилну комуникацију; пројектовање мобилних
рачунара и софтвер уређаја за мобилну комуникацију
за друге; хостинг за трећа лица садржаја,
фотографија, видеа, текста, података, слика, веб
сајтова и други електронских дела; обезбеђивање
претраживача,
обезбеђивање
платформи
за
претраживање које омогућавају корисницима да
захтевају и примају фотографије, видео, текст, слике
и друга електронска радове; интерактивне хостинг
услуге које омогућавају корисницима да објављују и
деле онлајн своје фотогафије, видеа, текстове,
податке, слике; рачунарске услуге, наиме, креирање
виртуелних заједница за кориснике за учествовање у
дискусији, добијање повратних информација,
формирање виртуелних заједница, и ангажовање
друштвене мреже; одржавање и ажурирање софтвера
за безбедност рачунара, интернета и лозинки и
спречавање опасности која се односи на рачунаре,
интернет и лозинку; пружање информација у области
астономије, времена, животне средине, дизајна
ентеријера,
технологије,
рачунара,
софтвера,
рачунарске
периферне
опреме,
рачунарског
хардвера, геологије, инжењеринга, архитектуре,
медицинског истраживања, истраживања производа
и тестирања путем интернета или других
комуникационих мрежа; инсталација и одржавање
рачунарског софтвера; обезбеђивање веб сајтова који
садрже техничке информације у вези рачунарског
софтвера и хардвера; услуге мрежног саветовања за
рачунарски софтвер, хардвер и апликације;
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саветовање
у
вези
рачунара;
рачунарско
програмирање; пренос документованих података са
једног рачунарског формата на други; хостовање
дигиталног садржаја на глобалној рачунарској
мрежи, рачунарској бежичној мрежи, и мрежи за
електронску комуникацију; обезбеђивање платформи
за претраживање које омогућавају корисницима да
захтевају и примају, садржај, текст, визуелна дела,
звучна дела, аудиовизуелна дела, литерарна дела,
податке, фајлове, документа и електронска дела;
обезбеђивање привремене употребе рачунарских
софтвера који се не могу преузимати и онлајн
садржаја који омогућавају корисницима да
приступају и преузимају рачунарски софтвер;
обезбеђивање
привремене
употребе
онлајн
рачунарских софтвера који се не могу преузимати а
који генеришу прилагођене препоруке софтверских
апликација на основу корисничких преференција;
надгледање рачунарских података °и рачунарских
система и мрежа за безбедносне сврхе; 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; хостинг, мерење и
одржавање онлајн база података за друге; cloud
рачунарство које садржи софтвер за употребу у
управљању базом података;
cloud
хостинг
електронских база података; пружалац апликационих
услуга (АСП) који садржи софтвер за употребу у
управљању базом података; услуге платформе као
сервиса (ПААС) која садржи платформе рачунарских
софтвера за употребу у управљању базом података;
услуге софтвера као сервиса (СААС) који садржи
софтвер за употребу у управљању базом података;
рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање за друге
сервера базе податка различитих капацитета;
обезбеђивање веб сајтова који садрже софтвере који
се не могу преузимати за управљање базом података;
рачунарске услуге, наиме даљински хостинг
оперативних система и рачунарских апликација;
пружање хостованих оперативних система и
рачунарских
апликација
преко
интернета;
изнајмљивање рачунарске опреме за складиштење
података променљивог капацитета; пружање, развој
и пројектовање софтвера, који се не може
преузимати, доступног преко глобалне рачунарске
мреже, за управљање рачунарским апликацијама;
израда интернет платформе за електронску трговину;
пројектовање, управљање и праћење онлајн форума
за дискусије; креирање електронски сачуван их веб
страница за онлајн услуге и интернет; складиштење
података; израда и одржавање веб сајтова за трећа
лица; управљање веб сајтовима за трећа лица;
изнајмљивање веб сервера; услуге одржавања,
израде и хостинга веб сајтова; пружање
апликационих услуга, наиме, пружање, хостинг,
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управљање, развој и одржавање апликација,
софтвера, веб страница и база података из области
електронске трговине, онлајн плаћања, стављања
налога на чекање, израде веб сајтова, складиштења
података,
оцењивања
капацитета
рачунарске
размене, услуга преноса порука и рангирања веб
сајта на основу саобраћаја; хостинг веб сајта који
пружи корисницима могућност да прегледају разне
штампане, фотографске, аудио и видео садржаје као
и графичке слике и користе шаблоне како би дали
свој инпут, лајкове, дислајкове, измене, промене,
модификације, мишљења, сугестије и коментаре и
учествовали
у
друштвеном,
пословном
и
заједничком умрежавању; рачунарске услуге, наиме,
формирање онлајн заједнице како би регистровани
корисници могли да учествују у дискусијама, добију
повратне информације од својих колега, стварају
виртуелне заједнице, и прикључе се друштвеним
мрежама из области разоноде и забавне индустрије;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера и апликација које се не могу преузимати за
приступ аудио и видео датотекама које се стримују,
игрицама, друштвеним мрежама, текстуалним и
мултимедијалним фајловима; пројектовање и развој
софтвера за рачунарске игрице, телефоне, мобилне
телефоне, видео телефоне, камере, мониторе за
телевизијске пријемнике, телевизијске пријемнике
[ТВ апарате] и телевизијске предајнике, даљинске
управљаче за телевизијске пријемнике [ТВ апарате],
електронске бележнице, магнетне носиоце података,
радио пријемнике, радио предајнике, видео камере и
сет-топ боксове; пројектовање и развој рачунарског
хардвера, софтвера, фирмвера у виду програма за
оперативне системе и програма за синхронизацију
података и програма за развој апликација за личне и
ручне рачунаре и мобилне дигиталне електронске
уређаје; пројектовање и развој у вези са управљањем
телефонијом, мобилним телефон има, паметним
телефонима и софтвером за таблет рачунаре;
пројектовање и развој телефонског прикупљања
информација, преусмеравања порука, рачунарских
апликација за мобилне телефоне, паметне телефоне и
таблет уређаје који имају функције мобилних
телефона; развој и одржавање софтвера за
рачунарске апликације и уграђеног софтвера за
рачунарске апликације за ручне електронске уређаје
у виду мобилних телефона, паметних телефона и
таблет уређај а; развој рачунарских програма
приступa, разгледање и претраживање онлајн база
података; развој и одржавање рачунарског хардвера
и софтвера за пружање интегрисане телефонске
комуникације са компјутеризованим глобалним
информационим мрежама, укључујући и делове и
додатну опрему за њих; развој и одржавање апарата
за повезивање и пуњење преносних и ручних
дигиталних електронских уређај а, и електронски
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читљивих, машински читљивих или рачунарски
читљивих приручника; развој и одржавање софтвера
који се може. преузимати за приступ и управљање
рачунарским
апликацијама
путем
глобалне
рачунарске мреже; развој и одржавање софтвера за
препознавање знакова, електронску пошту и поруке;
услуге пројектовања и развоја видео и рачунарских
игрица; омогућавање привременог коришћења
онлајн алата за развој софтвера који се не може
преузимати за пројектовање и развој електронских
игара; омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера и апликација које се не могу преузимати за
приступ аудио и видео датотекама које се стримују,
игрицама, друштвеним мрежама, текстуалним и
мултимедијалним фајловима; услуге развоја видео
игрица; услуге техничке подршке, наиме, решавање
проблема у вези са софтвером за рачунарске игрице;
пружање апликационих услуга (АСП) са софтвером
који се употребљава за визуелне слике, наиме,
софтвер за дигиталну анимацију и специјалне ефекте
на сликама, видео игрицама и филмовима; пружање
апликационих услуга (АСП) са софтвером за
апликациони
програмски
интерфејс
(АПИ),
укључујући софтвер за стримовање, складиштење и
размену видео игрица, садржаја, података и
информација; омогућавање приступа софтверској
апликацији која се не може преузимати;
омогућавање привременог коришћења онлајн "cloud"
софтвера који се не може преузимати за електронско
складиштење података; развој рачунарског софтвера
из области мобилних апликација; пружање
апликационих услуга, наиме, хостинг, управљање,
развој и одржавање апликација, софтвера и веб
сајтова, из области личне продуктивности, бежине
комуникације, мобилних комуникације; пружање
услуга техничке подршке у вези са употребом
комуникационе опреме; формирање онлајн заједнице
како би регистровани корисници могли да учествују
у дискусијама, деле разни садржај, фотографије,
видео записе, текст, податке, слике и друга
електронска дела, и прикључе се друштвеним
мрежама.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
заштите имовине и лица; пружање информација у
вези са и у виду услуга друштвене мреже; услуге
онлајн друштвених мрежа намењене особама са
заједничком жељом да упознају друге људе сличних
интересовања; пружање онлајн рачунарских база
података и онлајн база података које се могу
претраживати у области друштвених мрежа;
менаџмент ауторских права; услуге агенције за
усвајање; пружање правне помоћи; услуге
арбитража; услуге чувања деце код куће; контрола
пртљага ради сигурности; погребне услуге; сахране;
изнајмљивање
одеће;
правна
помоћ;
телохранитељске
услуге;
изнајмљивање
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противпожарних аларма; услуге цивилне заштите;
услуге детективских агенција; имена домена
(регистрација)
(правне
услуге);
прикупљање
биографских података о појединцима; истраживање
у правним стварима; услуге везане за изгубљене
ствари; услуге израде хороскопа; ватрогасне услуге;
лиценцирање интелектуалне својине; праћење права
интелектуалне
својине;
консултације
о
интелектуалној својини; консултације о безбедности;
услуге агенција посредовање; друштвена пратња;
лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге];
кремирање; посредовања, услуге медијације; услуге
ноћног обезбеђења; отварање сигурносних брава;
организовање и спровођење верских састанака;
праћење права интелектуалне својине; надзирање
противпровалних уређаја и аларма; услуге чувања
станова у одсуству власника; чување кућних
љубимаца; регистрација имена домена [правне
услуге]; организовање религијских скупова; услуге
надгледања права интелектуалне својине; враћање
изгубљених ствари; консултације о интелектуалној
својини;
проналажење
несталих
особа;
изнајмљивање вечерњих хаљина и одеће; контрола
предузећа ради сигурности; услуге агенција за
склапање бракова; услуге за упознавање путем
интернета, услуге друштвених мрежа и услуге
агенција за посредовање; пружање контаката и
олакшавање упознавања особама са заједничком
жељом да упознају друге људе сличних
интересовања у циљу стварања и развијања
продуктивних личних односа; услуге упознавања,
личних односа, и услуге друштвених мрежа путем
интернета или друге рачунарске или комуникационе
мреже; услуге онлајн друштвених мрежа, наиме,
олакшавање
друштвених
упознавања
или
интеракција међу појединцима; услуге онлајн
друштвених мрежа; онлајн друштвене мреже из
области разоноде; услуге онлајн друштвене мреже из
области разоноде које се пруже преко веб сајтова и
комуникационих мрежа; омогућавање приступа
онлајн рачунарским базама података и онлајн
рачунарским базама података које се могу
претраживати из области друштвених мрежа;
пружање веб сајта за друштвено умрежавање за
забавне сврхе; омогућавање приступа онлајн
рачунарским базама података и онлајн рачунарским
базама података које се могу претраживати из
области друштвених мрежа; пружање веб сајта за
друштвено
умрежавање
за
забавне
сврхе;
омогућавање приступа базама података које се могу
претраживати из области друштвеног умрежавања;
услуге
онлајн
друштвених
мрежа;
услуге
упознавања, личних односа, и услуге друштвених
мрежа путем интернета или друге рачунарске или
комуникационе
мреже;
услуге
агенција
за
посредовање; услуге онлајн друштвених мрежа,
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наиме, олакшавање друштвених упознавања или
интеракција међу појединцима; услуге онлајн
друштвених мрежа намењене за особе са заједничком
жељом да упознају друге људе сличних интересовања;
омогућавање приступа онлајн рачунарским базама
података и онлајн рачунарским базама података које се
могу претраживати из области друштвених мрежа;
пружање веб сајта за друштвено умрежавање за забавне
сврхе; омогућавање приступа рачунарским базама
података које се могу претраживати из области
друштвених мрежа; услуге онлајн друштвених мрежа;
пружање веб сајта за друштвено умрежавање;
омогућавање приступа онлајн рачунарским базама
података и онлајн рачунарским базама података које се
могу претраживати из области друштвених мрежа;
пружање информација у вези са друштвеним мрежама;
пружање информација из области генеалогије.
(111) 73252
(210) Ж- 2016-2170

(181) 22.12.2026.
(220) 22.12.2016.
(151) 18.08.2017.

(300) ЈМ 070795 29.08.2016. JM.
(732) Western Digital Technologies, Inc., 3355
Michelson Drive, Suite 100, Irvine California 92612, US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000 Београд
(540)

PRECISIVE
(511) Кл. 35: услуге оглашавања; вођење послова;
услуге
пословног
управљања;
канцеларијски
послови; професионално пословно и пословноорганизационо саветовање; стручне услуге о
пословној
ефикасности;
пружање
пословних
информација
у
области
прикупљања
и
систематизације информација у компјутерске базе
података;
прикупљање
и
систематизација
информација у компјутерске базе података;
компјутерско управљање подацима; ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података.
Кл. 38: електронски пренос података и докумената
преко рачунарских мрежа.
Кл. 41:
образовне услуге, наиме, радионице,
семинари, семинари преко интернета (вебинари),
конференције, услуге обуке путем интернета са
рачунарске мреже; образовне клупске услуге у виду
активног учествовања у курсевима за обуку,
часовима и радионицама; пружање онлајн
публикација и видео записа који се не могу
преузимати у виду корисничких упутстава и
техничких приручника; пружање услуга блогова, све
горенаведене услуге у области уређаја са постојаном
флеш меморијом и хиперскалабилних рачунарских
система (система који имају могућност додавања
нових процесора, хард дискова и/или меморије

ЗИС / RS / IPO

Ж
постојећем рачунарском и/или дистрибутивном
окружењу, карактеристични за сервере са великим
бројем рачунара), и анализе и оптимизације
рачунарских система у облаку (клауду).
(111) 73253
(210) Ж- 2016-1812

(181) 26.10.2026.
(220) 26.10.2016.
(151) 18.08.2017.
(732) ОБУЋА МЕТРО ДОО, Лазе Костића б.б. ,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.08; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице;
креме за чишћење коже; лакови и креме за обућу.
Кл. 18: имитација коже; кишобрани; кожни каишеви;
козметичке торбице, празне; кофери; кофери и путне
торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; путни
комплети [кожна роба]; ранци; руксаци; ручне торбице;
спортске торбе; торбе; торбе за куповину; торбе
[коверте, кесе] од коже за паковање; футроле за кључеве;
џепни новчаници; школске торбе.
Кл. 25: глежњаче; доколенице; дрвена обућа; дрвена
обућа, кломпе; дубоке патике за спортове у дворани;
ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске
чарапе, женске ципеле; женске чарапе; женске чизме;
каишеви [одећа]; каишеви од имитације коже;
каишеви од тканине [одећа]; камашне, доколенице и
назувци; кожне папуче; кожне ципеле; кожни
каишеви [одећа]; кратке чарапе; одећа; мушка обућа;
мушка и женска обућа; најлонке [чарапе]; обућа;
обућа за плажу; патике; сандале; спортске ципеле;
спортске чарапе; улошци за ципеле; ципеле; чарапе и
плетена трикотажа; чизме.
Кл. 26:
копче за ципеле; пертле за ципеле;
рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу;
услуге рекламирања преко интернета.
(111) 73254
(210) Ж- 2017-154

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 18.08.2017.
(732) PODRUM DŽERVIN 1927 DOO, Карађорђева
128, 19350 Књажевац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
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Ж
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за алкохолна пића а
нарочито вина
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), а нарочито вина.
Кл. 35:
оглашавање; укључујући све облике
промоција и рекламних кампања ,вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови.;
маркетиншки послови ;све наведено за алкохолна
пића а нарочито вина.
(111) 73255
(210) Ж- 2017-155

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 18.08.2017.
(732) PODRUM DŽERVIN 1927 DOO, Карађорђева
128, 19350 Књажевац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.07
(591) црвена, браон.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за алкохолна пића а
нарочито вина
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), а нарочито вина.
Кл. 35:
оглашавање; укључујући све облике
промоција и рекламних кампања ,вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови.;
маркетиншки послови ;све наведено за алкохолна
пића а нарочито вина.
(111) 73256
(210) Ж- 2017-156
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(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 18.08.2017.

(732) PODRUM DŽERVIN 1927 DOO, Карађорђева
128, 19350 Књажевац, RS
(540)

(531) 24.13.01; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, браон.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепкови за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за алкохолна пића а
нарочито вина
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), а нарочито вина.
Кл. 35:
оглашавање; укључујући све облике
промоција и рекламних кампања ,вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови.;
маркетиншки послови ;све наведено за алкохолна
пића а нарочито вина.
(111) 73257
(210) Ж- 2017-19

(181) 09.01.2027.
(220) 09.01.2017.
(151) 18.08.2017.
(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, Taiwan, TW
(740) Драгољуб Ћосовић адвокат , Бул. Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

ProArt
(511) Кл. 9: монитори (компјутерски хардвери);
видео монитори; дигитални знаци; електронске
огласне табле; компјутерски хардвер; компјутерски
периферни уређаји; електронске оловке (визуелне
дисплеј
јединице);снимљени
компјутерски
софтвери;софтверске компјутерске апликације, које
се преузимају; компјутерски програми (који се
преузимају); компјутерски снимљени оперативни
програми; монитори (компјутерски програми);
екрани за пројекцију; апарати за пројекцију;
флуоресцентни
екрани;
заштитне
фолије
прилагођене за компјутерске екране; екрани са
течним кристалима (тзв. ЛЦД); екрани; екрани
ЗИС / RS / IPO
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осетљиви на додир (тзв. touch screens); оловке за
екране осетљиве на додир; монитори са течним
кристалима; графички таблети; компјутерски
програми за уређивање слике, звука и видеа; видео
пројектори; ЛЦД пројектори; електронски дигитални
натписи; дигитални монитори; дигитални панои;
огласне табле (електронске); компјутерски софтвер
за електронске огласне табле.
(111) 73258
(210) Ж- 2017-147

(181) 03.02.2027.
(220) 03.02.2017.
(151) 18.08.2017.
(732) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, MI 49016-3599, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје,
адвокати, Мајке Јевросиме бр. 53, 11000 Београд
(540)

(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.25
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саге; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и слаткиши; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (додаци јелу); зачини; лед.
(111) 73259
(210) Ж- 2016-1033

(181) 07.06.2026.
(220) 07.06.2016.
(151) 18.08.2017.
(732) Музеј Николе Тесле , Крунска бр. 51, Београд, RS
(740) Ненад Ђурић, Кларе Цеткин бр. 8/14
(540)

(531) 01.15.23; 01.15.25; 26.01.04; 26.01.13; 26.01.21
(591) сива, црна и бела.
(511) Кл. 9: калеми, електрични; трансформатори (за
струју); тонски носачи звука; мерни инструменти,
електрични; високофреквентни апарати; видео-траке;
компакт дискови (аудио-видео); оптички компакт
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дискови (ЦД-ром); регулатори јачине светла,
електрични; видео касете; рачунарски програми
(софтвери који се могу преузимати).
Кл. 16: челична слова (клишеи); постери; албуми,
бележнице, нотеси; слике подупирачи за књиге;
архитектонски модели;
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор); слике, урамљене или
неурамљене;
оловке;
новине;
периодичне
публикације; атласи; клишеи; блокови за цртање;
блокови (канцеларијски материјал); бележнице;
карте; материјал за обуку (изузев апарата); индексне
карте
(канцеларијске);
каталози;
фасцикле
(канцеларијски материјал); књиге; хистолошки
делови за наставу; преносиве слике (декалкоманије);
коверте; папир за паковање; пера од злата; материјали
за писање; фотографије (штампане); фигурине
(статуете) направљене од смесе са папиром; клишеи за
галванопластику; графичке репродукције; штампани
роковници; овлаживачи за лепљење коверти
(канцеларијски реквизити); дописнице, разгледнице;
штампане ствари; прибор за ручно лепљење
налепница; штампане публикације;
приручници;
фото-гравуре; планови, пројекти, нацрти; портрети;
проспекти; магазини (периодични); врећице (коверте,
кесе) од папира или пластике, за паковање; маркери
за књиге; честитке, разгледнице; подметачи за сто од
папира; поштанске марке; подметачи од папира
налепнице, које нису од текстила; игле за урезивање,
за линорез и дуборез; натписи од папира или картона;
налепнице (од папира); стрипови; музичке честитке,
разгледнице;
билтени; инструменти за писање;
неелектронски импринтери за кредитне картице;
маркери (писаћи прибор).
Кл. 20: фигурине, статуете од дрвета, воска, гипса
или пластике.
Кл. 25: капе (за главу); мале капе уз главу; крагне
(одећа); јакне (одећа); мале капе уз главу; кабанице
(одећа); каишеви (одећа); блузе, кошуље; јакна или
кошуља од платна или сержа за морнаре; кошуље
кратких рукава; одећа; шешири; покривала за главу;
комплети (одећа); рукавице (одећа); дресови (одећа);
спортске мајице, дресови; кецеље (одећа); јакне (одећа);
мајице; појасеви (одећа); папирни шешири (одећа).
Кл. 28: лопте за игру; балони за игру; играчке; коцке
(играчке); лопте за играње; украси за новогодишњу
јелку, изузев светлећих предмета и посластица;
собни висећи украси (играчке); плишане играчке;
дувалице за прављење мехура од сапунице (играчке);
возила играчке; пазле; играчке возила на даљинско
управљање; макете (играчке); пуњене играчке;
фигуре играчке; маске (играчке).
Кл. 41: разонода; образовне услуге, настава, обука,
услуге пружања обуке;
изнајмљивање аудио
снимака; издавање књига; клупске услуге (забавне
или
образовне);
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
89

Ж
информације из области забаве и разоноде;
организовање изложби за културне или образовне
потребе;
практична
настава
(обука
путем
демонстрације);
услуге
музеја
(презентације,
изложбе); изнајмљивање видео трака; припрема и
вођење радионица (обука); организовање представа,
свечаности (услуге импресарија); писање текстова,
не у рекламне сврхе; објављивање књига и часописа,
електронско;
електронско
издаваштво;
професионално усмеравање (саветовање у вези са
образовањем или обуком); услуге агенција за продају
карата (разонода); обука (тренирање); омогућавање
коришћења он-лајн видео записа, који се не могу
преузимати.
(111) 73260
(210) Ж- 2016-991

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 21.08.2017.
(732) Биљана Милчев, Владимира Поповића 22/12,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.11.08; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 29: желатин, сарделе, кикирики путер,
путер, какао путер, маслац од какав, кокосов путер,
путер крем, беланце од јаја, кавијар, воће
конзервисано, листићи од кромпира, чипс од
кромпира, кисели купус, кокос, осушени, репино уље
за исхрану, уље репице за исхрану, џемови, залеђено
воће, супе, суво грожђе, краставчићи, конзервисано
поврће, кувано поврће, сушено поврће, јестива уља,
павлака [млечни производ], сир, смрзнуто воће,
кристализовано воће, крокети, љускари који нису
живи, урме, млеко, рак који није жив, рибљи филети,
сириште сирило, воће, кувано, воћни желе, воћна
пулпа, риба која није жива, желе за исхрану,
ђумбиров џем, конзервисана соја за исхрану, харинге
неживе, јастози који нису живи, кукуруз но уље, уље
палминих коштица за исхрану, сусамово уље,
остриге које нису живе, рибљи желатин за исхрану,
жуманце од јаја, јогурт, кефир [пиће од млека],
кумис [пиће од млека], напици од млека у којима
млеко преовлађује ,сурутка, производи од млека,
бодљикави јастог који није жив, конзервисано
сочиво, маргарин, мармелада, шкољке, љускари који
нису живи, шкољке које нису живе, палмино уље за
исхрану, прерађен орах, јаја, јаја у праху, лук
конзервисан, маслине конзервисане, маслиново уље
90
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за исхрану, јестиво уље од костију, пектин за
кулинарске намене, пикалили кисело сецкано поврће
сенф и љути зачини, кисели краставац, грашак
конзервирани, парадајз пире, салате од поврћа,
салате од воћа, сардине неживе, лосос нежив,
туњевина нежива, сок од парадајза за кување,
сунцокретово уље за исхрану, кора од воћа, алгинати
за кулинарске намене, млевени бадем, кикирики
припремљен, конзервисане печурке, кокосова маст,
кокосово уље, конзервисан пасуљ, јетра, храна
припремљена од рибе, воћни чипс, шкољке капице
која нису живе, воће конзервисано у алкохолу,
рачићи који нису живи, конзервисана риба, морски
рачићи, који нису живи, тофу, мућена павлака, шлаг,
рибље брашно за људску исхрану, воће у конзерви,
крофне од кромпира, усољена риба, поврће у
конзерви, пахуљице од кромпира, пире од јабука, сос
од бруснице [компот], тахини [намаз од сусама],
хумус [намаз од леблебија], печене морске (нори)
алге, грицкалице на бази воћа, кисело млеко, кимчи
[јело од ферментисаног поврћа], сојино млеко
[замена за млеко], милк шејк, ајвар [конзервисана
паприка], сунцокретове семенке припремљене,
рибљи мусеви, безалкохолни пунч од жуманаца,
мусеви од поврћа, рибља икра припремљена, семенке
припремљене, алое вера за људску исхрану,
конзервисан бели лук, протеинско млеко, уље од
лана за кулинарске намене, уље од семена лана за
кулинарске намене, нискокалорични чипс од
кромпира, компоти, сметана [кисела павлака],
ферментисано млеко, парадајз пире, паста од поврћа,
паста од плавог патлиџана, млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе.
Кл. 30: кондиторски производи за украшавање
новогодишње јелке, немедицински биљни чајеви,
додаци јелима, хлеб без квасца, двопек, кекс,
бисквити суви колачићи, сладни бисквити, слаткиши
од пеперминта, слаткиши [бомбоне], вафел
производи, слатке земичке, колачићи, какао, кафа,
непржена кафа, биљни препарати за употребу као
замена за кафу, колачи, цимет [зачин], капра,
карамеле [бомбоне], препарати од житарица, жвакаћа
гумa, чај, чоколада, марципан, каранфилић [зачин],
зачински додаци, слаткиши, слаткиши од шећера,
корнфлекс, кукурузне пахуљице, кокице, препарати
за учвршћивање мућене павлаке шлага, сладолед,
палачинке, кухињска со, додаци за згyшњавање
хране за кување куркума, природни заслађивачи,
зачини, колачићи од ђумбира, пимент, брашно,
брашно од боба, кукурузно брашно, кукурузно
брашно крупно, брашно од слачице, јечмено брашно,
сојино брашно, пшенично брашно, брашнаста храна,
скроб за јело, ферменти за тесто, фондани
[слаткиши], ситни колачи, шећер, ароме за колаче,
које нису етерична уља, прашак за колаче, тесто за
колаче, ђумбир [зачин], лед природни или вештачки,
ЗИС / RS / IPO
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лед за освежавање, глукоза за кулинарску намену,
сирће, кечап [сос], какао напици са млеком, пића од
кафе са млеком, пића од чоколаде са млеком,
средства за подизање теста, квасац, колачићи од
бадема [слатка пецива], макарони, млевени кукуруз,
кукуруз млевени, кукуруз пржени, пржени кукуруз,
хлеб, златни сируп [шећерни сируп] меласа, ментол
за посластице, мед, ољуштени јечам, сенф,
орашчићи, резанци, танки резанци, пите, млевени
јечам, сендвичи, пастиле [бомбоне], пецива, пти-бер
кекс, векне хлеба, зачинска паприка, пице, бибер,
брашно од кромпира, пудинг, пралине, равиоли,
слатки корен [слаткиши], пиринач, шафран [зачин],
саго, сосеви [додаци храни], целерова со, гриз,
шербет [ледени], шербет [залеђени], шпагети, тарт
[слатка пита без горње коре], ванила [арома],
ванилин [замена за ванилу], резанци за супу, пите од
меса, векна са месом, омекшивачи за месо за
употребу у домаћинству, сладолед и млечни
сладолед, прашак за сладолед, прашак за сладолед и
млечни сладолед, слаткиши од бадема, посластице
од кикирикија, ароме које нису етерична уља, ароме
које нису етерична уља, ароме за пића, које нису
етерична уља, млевени овас, ољушгени овас, храна
на бази овса, овсене пахуљице, овсено брашно,
штапови од слатког корења, [посластица], пивско
сирће, пића на бази кафе, пића на бази какаоа, пића
на бази чоколаде, замене за кафу, бомбоне, чипс
[производ од житарица], сладни екстракти за храну,
слад за људску исхрану, прополис [пчелињи
производ], прополис, матични млеч, морска вода за
кување, суши, умак од парадајза, мајонез, крекери,
енглески крем, воћни желе [слаткиши], мусли,
колачи од пиринча, умак, сос од соје, смрзнити
[јогурт [посластичарски], пролећне ролнице, тако,
тортиље, ледени чај, напици од чаја, преливи за
салату, хлебне мрвице, алва грицкалице на бази
житарица, грицкалице на бази пиринча, сува зрна
кукуруза без љуске, кукурузни гриз, прашак за
пециво, бикарбона сода за кување, сода бикарбона за
кување, конзервисане баштенске траве, [зачини],
готови оброци од резанаца, глазуре за колаче,
чоколадни мусеви, десерти у облику муса
[слаткиши], воћни преливи [сосеви], маринаде,
сендвичи са сиром [чизбургери], песто [сос], ланено
семе за људску исхрану, семе лана за људску
исхрану, пшеничне клице за људску исхрану,
високопротеинске плочице од житарица, тартар крем
за кување, сосеви за тестенине, плочице од
житарица, палмин шећер, тесто, полупрерађен
производ цветови или лишће као замена за чај, тесто
за слатка пецива, вареники [пуњене кнедле],
пељмени [кнедле пуњене месом], чоколадни украси
за торту, украсне бомбоне за торте, коштуњаво воће
са чоколадним преливом, сутлијаш, коштуњаво воће
у праху, бели лук у праху [зачин].
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 31: агруми [јужно воће], свеже алге за људску
или животињску исхрану, ораси, овас [зоб], бобице,
свеже воће, кокосов орах сиров, шећерна трска,
рогач сиров, семе житарица непрерађено, гљиве
свеже,кестен свеж, цикорија свежа, бисквити за псе,
лимун свеж, љуска кокосовог ораха, кокос, погача од
уљане репице за стоку, краставци свежи, свеже
поврће, бундеве свеже, тиквице свеже, венци од
природног цвећа, пасуљ, свеж, цвеће природно,
цвеће за декорацију осушено, полен [сировина],
храна за јачање животиња, сточна храна, храна за
стоку, пшеница, воће свеже, смрекине бобице,
семење, семе за садњу, хмељ, орах биљке коле,
зелена салата свежа, сочиво свеже, воћна пулпа,
комина од воћа [воћна пулпа], лешник, лук свеж,
маслине свеже, поморанџе свеже, јечам, коприва,
риба жива, винова лоза, борова шишарка, бибер
[биљка], биљке сушене за декорацију, празилук
свеж, грашак свеж, кромпир свеж, грожђе свеже,
раж, јестив сусам непрерађен, бадем [воће],
кикирики свеж, пиринач непрерађен, алое вера
биљке, спанаћ свеж, бели лук свеж.
(111) 73261
(210) Ж- 2017-1141

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 21.08.2017.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

GLISANDO
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.
(111) 73262
(210) Ж- 2017-1142

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 21.08.2017.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић , Аласка 36 ,
11080 Београд
(540)

ALKAZAR
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.
(111) 73263
(210) Ж- 2017-132

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 23.08.2017.
(732) House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19,
DK-1606 Copenhagen V, DK
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Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, Београд
(540)

(531) 01.15.19; 24.09.12; 25.07.21; 26.11.08; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) светло црвена, тамно црвена, златна, бела, црна.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; електронски
уређаји и њихови делови који служе за загревање
цигарета или дувана.
(111) 73264
(210) Ж- 2016-1667

(181) 04.10.2026.
(220) 04.10.2016.
(151) 24.08.2017.
(732) EOS PRODUCTS S.A.R.L., 7 Rue Robert
Stumper, 2557, Luxembourg, LU
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

(531) 19.03.01; 19.03.25
(511) Кл. 3: ароматерапеутски производи за негу
тела, наиме, лосион за тело, гел за туширање, крема
за заноктице, немедицински балзам за усне, сапун,
препарат за полирање коже, пилинг за тело и стопала
и немедицинска крема за стопала; козметика, наиме,
92

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9
прајмер за усне; козметика, наиме, препарати који
опорављају усне; балзам за усне; крема за усне; сјај
за усне; палета сјајева за усне; оловка за усне;
препарат за полирање усана; сетови за шминкање
који се састоје од кармина и сјаја за усне;
немедицински
препарати
за
негу
усана;
немедицински препарати за заштиту усана; помаде за
усне; гелови за купање и туширање и соли које нису
за медицинске сврхе; куглице за купање; крема за
купање; кристали за купање; шумеће купке;
пахуљице за купање; пена за купање; пене за купање;
гел за купање; гелови за купање; биљне купке;
лосион за купање; млека за купање; уље за купање;
уља за купање; уља за купање и соли за купање; уља
за купање за козметичке сврхе; перлице за купање;
купке у праху; соли за купање; немедицинске соли за
купање; сапуни за купање; сапуни за купање у
течном, чврстом или гел облику; пенушаве купке;
пене за купање; течни сапуни за купање; течни сапун
за стопала; минерална со која се користи за купање а
која није за медицинске сврхе; немедицински
препарати за купање; пена за туширање и купање;
гел за туширање и купање; дезодоранс у спреју за
стопала; немедицински прах за стопала; пилинзи за
стопала;
немедицинска
крема
за
стопала;
немедицински лосиони за стопала; немедицински
препарати за натапање стопала; камен пловућац за
личну употребу; креме за туширање; гел за
туширање; гелови за туширање; лосиони за јачање
ноктију; препарати за полирање ноктију; препарати
за негу ноктију; емајли за нокте; подлак (base coat);
одстрањивач лака за нокте; надлак (top coat);
препарати за јачање ноктију; лак за нокте; гелови
који се користе после сунчања; млека која се користе
после сунчања; уља која се користе после сунчања;
астрингентни (стежући) препарати за козметичку
употребу; препарати за бељење за козметичку
употребу; козметика за негу лепоте и тела; креме за
чишћење; колоњска вода, парфеми и козметика;
козметичке куглице; козметичке креме; козметички
креме за негу коже; козметички папирићи за упијање
вишка себума-масноће са лица (папирићи за
матирање); козметичка млека; козметичка уља;
козметичка уља за епиденнис; козметички јастучићи
(туфери); козметичке оловке; козметички препарати
за обнављање коже; козметички препарати који
спречавају опекотине од сунца; козметички
препарати за негу тела; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати; козметички
препарати за мршављење; козметичка руменила;
козметички сапуни; козметички лосиони за сунчање;
козметички препарати за сунчање; козметички
препарати за заштиту од сунца; козметика;
козметика и козметички препарати; козметика и
шминка; козметика, наиме, компактни пудери;
козметика за обрве; креме за лице за козметичку
ЗИС / RS / IPO
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употребу; лоси они за козметичку употребу; лак за
нокте за козметичку употребу; оловке за козметичку
употребу; влажне козметичке марамице; влажне
козметичке марамице за једнократну употребу;
влажне козметичке марамице за чишћење; топикални
лосиони за кожу и тело, креме и уља за козметичку
употребу; сапуни; млека, гелови и уља за сунчање и
после сунчања; гелови за тамњење коже; млека за
тамњење коже; уља за тамњење коже; марамице
импрегниране козметичким лосионима; тоници;
топикални спрејеви за кожу за козметичку употребу;
металне стругалице за стопала; ниједан од горе
наведених производа није за употребу за чишћење,
негу или улепшавање косе.
(111) 73265
(210) Ж- 2016-1668

(181) 04.10.2026.
(220) 04.10.2016.
(151) 24.08.2017.

(300) 2016-18070 31.05.2016. DO.
(732) EOS PRODUCTS S.A.R.L., 7 Rue Robert
Stumper, 2557, Luxembourg, LU
(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг 4,
11000 Београд
(540)

(531) 19.03.01; 19.03.25
(511) Кл. 3: Приоритет од дана подношења пријаве ,
4.10.2016. године: ароматерапеутски производи за
негу тела, наиме, лосион за тело, гел за туширање,
крема за заноктице, немедицински балзам за усне,
сапун, препарат за полирање коже, пилинг за тело и
стопала и немедицинска крема за стопала; Приоритет
по пријави број 2016-18070, од 31.5.2016. године:
козметика, наиме, прајмер за усне; козметика, наиме,
препарати који опорављају усне; балзам за усне;
крема за усне; сјај за усне; палета сјајева за усне;
оловка за усне; препарат за полирање усана; сетови за
шминкање који се састоје од кармина и сјаја за усне;
немедицински препарати за негу усана; немедицински
препарати за заштиту усана; помаде за усне;
Приоритет од дана подношења пријаве, 4.10.2016.
године: гелови за купање и туширање и соли које нису
за медицинске сврхе; куглице за купање; крема за
купање; кристали за купање; шумеће купке; пахуљице
за купање; пена за купање; пене за купање; гел за
купање; гелови за купање; биљне купке; лосион за
купање; млека за купање; уље за купање; уља за

ЗИС / RS / IPO

Ж
купање; уља за купање и соли за купање; уља за
купање за козметичке сврхе; перлице за купање;
купке у праху; соли за купање; немедицинске соли за
купање; сапуни за купање; сапуни за купање у течном,
чврстом или гел облику; пенушаве купке; пене за
купање; течни сапуни за купање; течни сапун за
стопала; минерална со која се користи за купање а која
није за медицинске сврхе; немедицински препарати за
купање; пена за туширање и купање; гел за туширање
и купање; дезодоранс у спреју за стопала;
немедицински прах за стопала; пилинзи за стопала;
немедицинска крема за стопала; немедицински
лосиони за стопала; немедицински препарати за
натапање стопала; камен пловућац за личну употребу;
креме за туширање; гел за туширање; гелови за
туширање; лосиони за јачање ноктију; препарати за
полирање ноктију; препарати за негу ноктију; емајли
за нокте; подлак (base coat); одстрањивач лака за
нокте; надлак (top coat); препарати за јачање ноктију;
лак за нокте; гелови који се користе после сунчања;
млека која се користе после сунчања; уља која се
користе после сунчања; астрингентни (стежући)
препарати за козметичку употребу; препарати за
бељење за козметичку употребу; козметика за негу
лепоте и тела; креме за чишћење; колоњска вода,
парфеми и козметика; козметичке куглице;
козметичке креме; козметички креме за негу коже;
козметички папирићи за упијање вишка себумамасноће са лица (папирићи за матирање); козметичка
млека; козметичка уља; козметичка уља за епиденнис;
козметички јастучићи (туфери); козметичке оловке;
козметички препарати за обнављање коже;
козметички препарати који спречавају опекотине од
сунца; козметички препарати за негу тела; козметички
препарати за трепавице; козметички препарати;
козметички препарати за мршављење; козметичка
руменила; козметички сапуни; козметички лосиони за
сунчање; козметички препарати за сунчање;
козметички препарати за заштиту од сунца;
козметика; козметика и козметички препарати;
козметика и шминка; козметика, наиме, компактни
пудери; козметика за обрве; креме за лице за
козметичку употребу; лоси они за козметичку
употребу; лак за нокте за козметичку употребу; оловке
за козметичку употребу; влажне козметичке
марамице; влажне козметичке марамице за
једнократну употребу; влажне козметичке марамице
за чишћење; топикални лосиони за кожу и тело, креме
и уља за козметичку употребу; сапуни; млека, гелови
и уља за сунчање и после сунчања; гелови за тамњење
коже; млека за тамњење коже; уља за тамњење коже;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
тоници; топикални спрејеви за кожу за козметичку
употребу; металне стругалице за стопала; ниједан од
горе наведених производа није за употребу за
чишћење, негу или улепшавање косе.
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Ж
(111) 73266
(210) Ж- 2016-1474

(181) 05.09.2026.
(220) 05.09.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) IPAN BPM d.o.o. Beograd-Savski venac ,
Карађорђева 65, 11000 Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

ACM
(511) Кл. 45: правне услуге; паралегал услуге
(услуге адвокатских помоћника); похрањивање
података у базе за друге; све горе наведене услуге у
области интелектуалне својине.
(181) 06.02.2027.
(220) 06.02.2017.
(151) 25.08.2017.
(732) Васић Никола, Антифашистичке борбе 17/55,
Нови Београд, RS
(740) Предраг С. Јовановић, Заплањска 76, Београд
(540)

исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање, дезинфекциона средства, спрејеви за
медицинску употребу.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, топиока,
саго, замена кафе, брашно и производи од житарица,
хлеб, колаи, посластице, сладоледи, мед, меласа,
квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосеви
(као зачини), зачини, лед.
(111) 73269
(210) Ж- 2016-1563

(181) 22.09.2026.
(220) 22.09.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

(111) 73267
(210) Ж- 2017-150

SINERGIJA
(511) Кл. 41:
физичко васпитање; снабдевање
опремом за рекреацију; обука гимнастике; услуге
спортских објеката; услуге клубова здравља
(здравствено и фитнес вежбање); организовање
спортских такмичења; издавање спортске опреме,
осим
возила;
услуге
спортских
кампова;
изнајмљивање спортских терена; услуге личног
тренера (фитнес тренинг); вођење часова фитнеса.
(111) 73268
(210) Ж- 2016-1562

(181) 22.09.2026.
(220) 22.09.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 05.07.02; 26.04.04; 26.04.09; 26.07.25; 26.11.08;
27.05.02; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, наранџаста, зелена, бела.
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
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(531) 02.09.21; 02.09.22; 05.07.02; 24.15.01; 26.04.18;
26.11.08; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) црвена, плава,зелена, бела.
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање, дезинфекциона средства, спрејеви за
медицинску употребу.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, топиока,
саго, замена кафе, брашно и производи од житарица,
хлеб, колаи, посластице, сладоледи, мед, меласа,
квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосеви
(као зачини), зачини, лед.
(111) 73270
(210) Ж- 2016-1564

(181) 22.09.2026.
(220) 22.09.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.03; 02.09.14; 02.09.19; 24.15.01; 26.04.14;
26.04.18; 26.11.08; 27.05.10; 29.01.01
(591) црвена, бела, црна.
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(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, фластери и материјали
за завијање, дезинфекциона средства, спрејеви за
медицинску употребу.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, топиока,
саго, замена кафе, брашно и производи од житарица,
хлеб, колаи, посластице, сладоледи, мед, меласа,
квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосеви
(као зачини), зачини, лед.
(111) 73271
(210) Ж- 2016-1994

(181) 25.11.2026.
(220) 25.11.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) Venator Materials Corporation (a Delaware
Corporation), 10003 Woodloch Forest Drive, The
Woodlands, Texas 77380 , US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

VENATOR
(511) Кл. 1: хемијски производи за употребу у
индустрији и науци; хемијски производи за употребу
у индустрији, нарочито за пластику, боје и премазе,
кочионе
плочице,
средства
за
смањивање
запаљивости материјала, заштиту папира, фластере и
катализаторе титанијум диоксида за употребу у
хемијској производњи; адитиви за бетон; агенси за
прераду воде; хемијски препарати за употребу у
индустрији текстила, коже, папира и пластике,
детерџената, козметике и грађевинској индустрији;
хемијски производи који се користе као помоћни
агенси у индустрији текстила; хемијске супстанце
које се користе као емулзивни агенс и растварач и за
олакшавање квашења текстилних материјала;
хемијски производи за употребу у текстилној
индустрији, наиме, агенси за претходну обраду,
агенси за квашење, емулзивни агенси, дисперзивни
агенси, агенси за бељење и чишћење; хемијска
једињења које се користе за смањивање запаљивости
материјала за употребу у текстилној индустрији и за
општу индустријску употребу; хемијски агенси за
омекшавање и хидрофилност који се користе у
текстилној индустрији; хемијска помоћна средства у
облику течности или прашка за употребу у
текстилној индустрији; ензими за употребу у
текстилној индустрији; хемијски производи за
употребу у текстилној индустрији, које садрже
ензиме; агенси за омекшавање који се користе у
производњи
текстила;
хемијски
агенси
за
дефинисану деградацију влакана помоћу ензима;

ЗИС / RS / IPO

Ж
хемијски агенси за разграђивање средстава за
бељење; агенси за јачање нити пре обраде текстила и
уклањање средстава за јачање нити пре обраде
текстила, за индустријску употребу; хемијски агенси
за претходну обраду за бојење текстила који се
користе у текстилној индустрији; агенси за квашење,
емулгатори и распршивачи за бојење текстила;
хемијски производи које се користе као адитиви за
агенсе
за
бељење;
стабилизатори,
наиме,
стабилизатори фарбе, стабилизатори боје за обраду
текстила док је мокар; средства за завршну обраду, и
то хемијски прозиводи за финалну обраду текстила,
као и за постизање отпорности текстила и тканине на
воду и прљавштину и за спречавање филцовања вуне.
Кл. 2: титанијум диоксид (пигмент), пигменти,
пигменти титанијума, пигменти боје, инфрацрвени
рефлектујући пигменти, фарбе, лакови, фирнајзи,
нагризајућа средства, агенси за сушење, колоранти
(тонери за боје), боје, текстилне боје и мастила,
предмети за бојење, средства за заштиту дрвета;
средства за успоравање корозије.
Кл. 3: сапуни, детерџенти и средства за бељење и
друге супстанце за употребу у перионицама; основне
боје, оплемењивачи рубља, емулгатори за употребу у
производњи текстила, дисперзивни агенси, агенси за
мерцеризовање (обраду памука), агенси за заштиту
влакана, омекшивачи, агенси за расклапање, средства
за квашење.
(111) 73272
(210) Ж- 2016-2122

(181) 15.12.2026.
(220) 15.12.2016.
(151) 25.08.2017.
(732) Universal City Studios LLC, 100 Universal City
Plaza, Universal City, California 91608, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

UNIVERSAL
(511) Кл. 38: телекомуникације; услуге емитовања
телевизијског
програма;
кабловско
емитовање
телевизијског програма; сателитско емитовање
телевизијског програма; бежично емитовање; пренос
видео садржаја на захтев; комуникационе услуге,
посебно пренос гласа, аудио записа, звука, видео
записа, слика, графичких садржаја, порука и података
путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих
мрежа,
интернета,
мрежа
информационих служби и мрежа за пренос података;
услуге преноса, посебно, кабловског преноса
телевизијског
програма,
сателитског
преноса,
телевизијског преноса и електронског преноса
података, графичких садржаја, звука и видео записа;
пренос и директно пуштање (стриминг) програма,
аудио и визуелних садржаја и забавних медијских
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Ж
садржаја путем глобалних рачунарских мрежа и
бежичних комуникационих мрежа; директно пуштање
(стриминг) података; директно пуштање (стриминг) и
допремање садржаја виртуелне стварности и
дигиталних садржаја; мобилни медијски сервиси у
облику електронског преноса забавних медијских
садржаја; емитовање садржаја на интернету
(вебкастинг); подкаст сервиси; сервиси електронских
огласних табли (ББС); обезбеђивање причаоница и
форума на интернету за пренос порука међу
корисницима рачунара у вези са филмовима,
телевизијским програмима, актуелним догађајима,
профилима, културним, политичким и питањима
животног стила; обезбеђивање причаоница на
интернету за друштвено умрежавање; обезбеђење
виртуелних
причаоница
успостављених
путем
текстуалних порука; обезбеђење форума на интернету
за комуникацију у области аудио, видео и
аудиовизуелних садржаја; комуникација преко
рачунарских терминала; електронски пренос критика и
информација о забавним садржајима путем интернета,
мобилних
дигиталних
електронских
уређаја,
комуникационих
мрежа
и
бежичних
телекомуникационих мрежа; обезбеђивање приступа
трећим лицима мрежној инфраструктури за употребу у
допремању, преносу, привременом чувању и директном
пуштању аудиовизуелних и мултимедијских садржаја.
Кл. 41:
oбразовање; обезбеђење обуке, забаве;
спортске и културне активности; продукција и
дистрибуција телевизијских програма и филмова;
продукција и дистрибуција звучних и визуелних
записа; услуге израде телевизијског програма;
обезбеђење видео садржаја, телевизијских програма
и филмова на захтев; обезбеђење видео садржаја,
телевизијских програма и филмова који се не могу
преузети; услуге забаве, посебно, обезбеђење
мултимедијских програма; забавни информациони
сервиси; продукција и дистрибуција интерактивних
игара, видео игара и игара за мобилне уређаје; услуге
забаве, посебно, обезбеђење игара на интернету
(онлајн), игара на мрежи (веб¬бејсд), игара на бази
виртуелне стварности, интерактивних игара, видео
игара и игара за мобилне уређаје; софтвер за игре на
бази виртуелне стварности; обезбеђење услуга забаве
путем глобалне комуникационе мреже у виду
интернет сајтова са широким спектром забавних
информација од општег интереса које се односе на
филмове, телевизијске програме, видео садржаје,
инсерте (клипове) из филмова, фотографије и друге
мултимедијалне материјале; обезбеђење интернет
сајта у забавне сврхе који се одликује технологијом
која омогућава корисницима да поставе и поделе
фотографије, видео садржаје, графичке садржаје,
податке и мултимедијалне садржаје; услуге забаве,
посебно,
обезбеђење
подкаста
и
вебкаста;
обезбеђење електронских публикација доступних
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преко интернета (онлајн), које се не могу преузети;
објављивање књига; услуге дистрибуције, снимања,
продукције и објављивања музике; представљање
наступа уживо; договарање и спровођење изложби
које се односе на биоскопске и телевизијске
филмове; услуге туристичких водича; услуге
забавних и тематских паркова.
(111) 73273
(210) Ж- 2017-122

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 25.08.2017.
(732) GRAND PROM DOO BEOGRAD, Сурчинска
6 а, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.01.01; 02.03.01; 03.09.17; 03.09.18; 11.03.04;
20.05.14; 26.01.14; 26.01.20; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.14
(591) плава, бела, црна, златна, црвена.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 73274
(210) Ж- 2017-187

(181) 09.02.2027.
(220) 09.02.2017.
(151) 25.08.2017.
(732) Ivax International B.V. , Piet Heinkade 107, 1019
GM Amsterdam , NL
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

BRALTUS
(511) Кл. 5: Фармацеутски препарати за лечење
респираторних болести.
Кл. 10: Инхалатори.
(111) 73275
(210) Ж- 2016-1023

(181) 06.06.2026.
(220) 06.06.2016.
(151) 28.08.2017.
(732) CROSSBIKE DOO, Бледска 2, Зајечар, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19
(511) Кл. 12: бицикли.
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(111) 73276
(210) Ж- 2016-2191

(181) 26.12.2026.
(220) 26.12.2016.
(151) 28.08.2017.
(732) Превредно друштво за експлоатацију
минералне воде и производњу пића "КЊАЗ
МИЛОШ" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска
зона бб, Аранђеловац, RS
(540)

feel good look good
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови
(као
додаци);
зачини;
лед.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 73277
(210) Ж- 2016-601

(181) 07.04.2026.
(220) 07.04.2016.
(151) 28.08.2017.
(732) JOBS.BG EOOD, 26 Raiko Aleksiev str., bl. 3,
entr. B, Sofia 1113, BG
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

(531) 01.13.15; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.02; 29.01.04
(591) светлоплава, тамноплава, жута.
(526) itjobs
(511) Кл. 35: информативне услуге у вези послова и
прилика за каријеру; саветодавне услуге у вези са
распоређивањем особља; агенције за привремено
запошљавање; агенције за запошљавање; састављање
биографија за друге; радне анализе у сврху
утврђивања скупа вештина радника и других радних
услова; консултације о људским ресурсима;
саветодавне услуге за професионалну оријентацију;
пружање информација у вези запошљавања;
психолошко тестирање ради селекције особља;
оглашавање у вези запошљавања; изнајмљивање
рекламних простора; промоција, оглашавање и
маркетинг интернетских страница; рекламирање
услуга других продаваца, чиме се купцима омогућава
једноставан преглед и упоређивање услуга тих
продаваца; пружање и изнајмљивање рекламног
ЗИС / RS / IPO

Ж
простора на интернету; дистрибуција рекламног
материјала за друге путем онлајн комуникацијске
мреже на интернету; припрема аудио визуелних
презентација за употребу у оглашавању; припремање
рекламног материјала; ажурирање рекламног
материјала; дистрибуирање промотивних материјала;
консултације у вези са пословним оглашавањем;
организовање претплата на интернету на туђе
публикације; демонстрације продаја за друге; услуге
електронске трговине, наиме, пружање информација
о производима преко телекомуникационих мрежа у
рекламне и продајне сврхе; показивање робе;
организација и управљање програмима лојалности
потрошача; организовање догађаја, изложби, сајмова
и приредби у комерцијалне, промотивне и рекламне
сврхе; посредовање комерцијалних и пословних
контаката; организовање такмичења у рекламне
сврхе; организовање изложби и сајмова у пословне и
промотивне
сврхе;
административна
обрада
поруџбина за куповину; пружање услуга поређења
цена; посредовање у трговинским пословима за
треће особе; пружање информација у вези
комерцијалне продаје; комерцијално управљање
лиценцирањем производа и услуга других лица;
уговарање пословних трансакција за друге путем
трговина; услуге аукција које се пружају на
интернету; услуге онлајн аукција преко интернета;
информативне услуге у вези обраде података,
информативне услуге у вези са пословним
питањима; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; информације и стручна
мишљења у вези компанија и пословних делатности;
пружање услуга именика с комерцијалним
информацијама онлајн; прикупљање података у
рачунарске датотеке; вођење информатичких
картотека; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; обавештења о пословима;
сакупљање
и
систематизација
података
у
рачунарским датотекама; оптимизација претраживач
а за унапређење продаје; оптимизација саобраћаја на
веб сајту; услуге пословне процене; истраживања и
анкете у вези пословне делатности; анализирање
пословне статистике; извештаји и истраживања у
вези тржишта; економска прогноза и анализа; израда
маркетиншких истраживања; анализе података
истраживања
тржишта;
тржишне
прогнозе;
маркетиншки догађаји (евенти); испитивања јавног
мњења;
управљање
пословним
пројектима;
оглашавање и маркетинг.
Кл. 38:
омогућавање корисничког приступа
глобалној рачунарској мрежи; комуникацијске
услуге
за
електронски
пренос
података;
интерактивне комуникацијске услуге; преношење
видеа, филмова, слика, текста, фотографија, игара,
садржаја који су створили корисници, аудио
садржаја и информација путем интернета; стриминг
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података; електронско преношење вести; преношење
вести и информација о актуелним догађајима;
новинске
агенције;
преношење
писаних
комуникација (електронски); електронска по шта;
услуге
електронских
огласних
табли
(телекомуникацијске услуге); емитовање програма
путем интернета; услуге омогућавања приступа
интернету; пружање онлајн електронских огласних
табли за преношење порука између корисника
рачунара; пружање онлајн комуникацијских услуга;
пружање приступа и закуп времена приступа
рачунарским
датотекама;
пружање
приступа
интернет
форумима;
пружање
приступа
платформама и порталима на интернету.
Кл. 41: издавање књига; мултимедијско издавање
часописа, журнала и новина; издавање електронских
књига и журнала онлајн; пружање онлајн
електронских публикација, које се не могу
преузимати; издавање и уређивање штампаних
ствари; објављивање календара догађаја; услуге
информативног извештавања; услуге информативних
програма за пренос преко интернета; фотографске
репортаже; пружање онлајн информација и новости у
подручју оспособљавања за запослење; аудио и
видео продукција и фотографија; услуге забаве,
образовања и подучавања; обучавање за рад на
рачунару; усавршавање; обука особља; услуге
пословног обучавања; подучавање путем емитовања;
јачање тимског духа (образовање); организација и
извођење конференција, конгреса и симпозијума;
организација и извођење семинара и радионица;
организација и извођење свечаности доделе награда;
организација и извођење такмичења; припремање
изложби у сврху подучавања; организовање квизова,
игара и такмичења; уговарање учествовања сценских
уметника на догађањима (услуге промотера);
организовање забавних и културних догађања;
услуге забаве у облику организовања друштвених
забавних догађаја; услуге интерактивне забаве;
организовање
фестивала;
организовање
шоу
програма; планирање пријема (забава); организовање
пријема; организовање свечаности; организовање
групних рекреативних активности; организовање
клубова обожаватеља; организовање културних и
уметничких догађаја; информације о разоноди;
саветодавне услуге у области забаве; консултације у
вези планирања пријема; консултације у вези
планирања специјалних догађаја; организовање
изложби у културне сврхе; организовање друштвено
спортских и културних догађаја; спортске услуге;
организовање спортских активности и такмичења;
услуге ловачког водича; течајеви у вези са телесном
кондицијом; услуге пружања тренинга за подизање
телесне форме; организовање и спровођење
студентских спортских такмичења; пружање услуга
у вези са клубовима за здравље и теретанама.
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Кл. 42:
услуге рачунарског пројектовања и
програмирања; интегрисање рачунарских система и
мрежа; развијање, програмирање и имплементација
софтвера; ажурирање и одржавање рачунарског
софтвера и програма; програмирање софтвера за
информационе платформе на интернету; пројектовање и
развијање софтвера електронских датотека; одржавање
датотека; услуге хостинга рачунарских страница (веб
сајтова) за друге; одржавање веб сајтова и онлајн
хостинг интернетског садржаја за друге; планирање,
пројектовање, развијање и одржавање онлајн веб сајтова
за трећа лица; ажурирање веб сајтова за друге, хостинг
датотека; хостинг дигиталног садржаја, наиме, онлајн
журнала и блогова; омогућавање привремене употребе
рачунарског софтвера, који се не може преузимати, за
употребу у креирању и објављивању онлајн журнала и
блогова; управљање правима корисника на рачунарским
мрежама; управљање серверима; изнајмљивање
рачунарског хардвера и софтвера; услуге рачунарске
мреже;
ажурирање
интернет
ских
страница;
обезбеђивање претраживача за интернет; услуге
пружање информација, савета и консултација у области
рачунарског софтвера; изнајмљивање интернетских
сервера; графички дизајн.
Кл. 45: онлајн услуге друштвених мрежа; услуге
упознавања путем интернета; детективске услуге;
истраживање биографских података о појединцима;
услуге истраживања биографије лица пре његовог
запошљавања;
услуге
провере
идентитета;
хранитељство деце; услуге личног подсећања у области
будућих важних датума и догађаја; интернетске услуге
романтичних сусрета, проналажења партнера и
упознавања; услуге бесплатне правне помоћи,
лиценцирање база података; консултантске услуге у
вези са здрављем и сигумошћу; консултације у области
крађе података и крађе идентитета.
(111) 73278
(210) Ж- 2017-5

(181) 04.01.2027.
(220) 04.01.2017.
(151) 28.08.2017.
(732) Movere LLC, 30 N Gould STE 4000, Sheridan,
Wyoming 82801, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14

ЗИС / RS / IPO
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(591) светло плава, тамно плава, зелена, црвена, сива, црна.
(511) Кл. 9:
софтвер за процену и анализу
запослених; компјутерски сфтвер који се користи у
области људских ресурса и управљања запосленима
за процену учинка, регрутовање и анализу
запослених, који се прилагођава специфичним
потребама корисника.
Кл. 42: услуге софтвера у виду сервиса (СааС).
(111) 73279
(210) Ж- 2016-1478

(181) 05.09.2026.
(220) 05.09.2016.
(151) 29.08.2017.
(732) TRIZMA DOO BEOGRAD, Тошин Бунар 272,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд
(540)

(531) 26.02.05; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, тегет, наранџаста, бела.
(511) Кл. 35: услуге консалтинга; помоћ клијентима
при уласку на тржиште, грађење односа са
клијентом, развијање односа са крајњим корисником
(customer
excellence)
аутсорсинг
(помоћ
у
пословању); ХР аутсорсинг, аутсорсинг људских
ресурса; услуге подршке запосленима; Леан
оптимизација процеса (методологија пословања која
омогућује постизање веће ефиасности); услуге
пружања помоћи у вези са обезбеђивањем
континуитета пословања.
Кл. 42: сервиси који се пружају путем интернета, "хелп
деск" услуге, услуге аналитичке обраде података; услуге
опоравка од катастрофе (услуге disasted recovery-ja),
обезбеђивање сталности сервиса; пружање споредних
услуга у банкарским и другим областима; улуге
административне подршке; анализе података; услуге у
области информационих технологија.
(111) 73280
(210) Ж- 2017-189

(181) 09.02.2027.
(220) 09.02.2017.
(151) 29.08.2017.
(732) ГМП ЈАРМЕНОВЦИ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТОПОЛА,
Јарменовци б.б., Јарменовци, Топола, RS
(740) Милан Петровић, Студентски трг 10/4, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.07.13; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.11;
29.01.01; 29.01.02
(591) бела, црвена. жута.
(511) Кл. 29:
говеђа супа; воће, конзервисано;
сухомеснати производи; листићи од кромпира; чипс од
кромпира; кисели купус; кокос, осушени; уље репице
за исхрану; концентрати за говеђу супу; џемови;
залеђено воће; супе; суво грожђе; краставчићи;
конзервисано поврће; кувано поврће; сушено поврће;
уља за исхрану; сир; смрзнуто воће; урме; млеко;
рибљи филети; воћни желе; воћна пулпа; месо; риба,
која није жива; желе за исхрану; желе од меса; дивљач,
која није жива; ђумбиров џем; јастози, који нису живи;
уље палминих коштица за исхрану; сусамово yљe за
исхрану; шунка; јогурт; препарати за супу од поврћа;
месни екстракти; кефир [пиће од млека]; напици од
млека, у којима млеко преовлађује; сурутка; производи
од млека; сланина; мармелада; палми но уље за
исхрану; јаја; маслине, конзервисане; маслиново уље за
исхрану; кисели краставац; грашак, конзервирани;
кобасице; салате од поврћа; свињска маст; салате од
воћа; сардине, неживе; лосос, нежив; туњевина,
нежива; сок од парадајза за кување; сунцокретово уље
за исхрану; живина, која није жива; млевени бадем;
кикирики, припремљен; конзервисане печурке:
кокосова маст; кокосово уље за исхрану; конзервисан
пасуљ; намирнице на бази рибе; воће конзервисано у
алкохолу; шкампи, рачићи, који нису живи;
конзервисано месо; свињетина; риба у конзерви; месо у
конзерви; поврће у конзерви; сос од бруснице [компот];
сојино млеко; ајвар [конзервисана паприка];
сунцокретове семенке, припремљене; конзервисан бели
лук; компоти; артичоке, конзервиране; лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервирано;
замрзнуто-сушено поврће; девичанско маслиново уље;
кукуруз шећерац, прерађен; кнедле на бази кромпира;
виршле; кокосово млеко.
Кл. 30:
тестенина; кондиторски производи за
украшавање новогодишње јелке; немедицински биљни
чајеви; двопек; кекс; бисквити, суви колачићи;
слаткиши [бомбоне]; вафел производи какао; кафа;
непржена кафа; колачи; цимет [зачин]; карамеле
[бомбоне]; кари [зачин; препарати од житарица;
жвакаћа гума; чај; чоколада; каранфилић [зачин];
слаткиши; корнфлекс; палачинке; кухињска со; зачини;
кукурузно брашно; пшенично брашно; ситни колачи;
шећер; ђумбир [зачин]; сирће; кечап; какaо напици са
млеком; пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са
млеком; квасац; макарони; хлеб; мед; сенф; пите;
сендвичи; пти-бер кекс; зачинска паприка; пице; бибер;
пиринач; шафран [зачин]; шпагети; резанци за супу;
пића на бази кафе; пића на бази какаоа; пића на бази
чоколаде; замене за кафу; прополис [пчелињи
производ]; матични млеч; мајонез; воћни желе
[слаткиши]; мусли; ледени чај; напици од чаја; преливи
за салату; прашак за пеци во; сода бикарбона за кување;
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воћни преливи [сосови]; сендвичи са сиром
[чизбургери]; високопротеинске плочице од житарица;
плочице од житарица; сендвич са виршлама;.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво; пиво од
ђумбира; пивски слад; безалкохолни воћни напици;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови; воде
[пића]; минерална вода [пиће]; лимунаде; сокови од
поврћа[пића]; сок од парадајза [пиће]; безалкохолна
пића; газирана вода; воћни нектар [безалкохолни]; сок од
јабуке, безалкохолни; квас [безалкохолни напитак];
безалкохолни напици на бази меда; смутис [кашасти
напици од воћа или поврћа]; безалкохолни напици са
укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
освежавајућа безалкохолна пића.
(111) 73281
(210) Ж- 2017-222

(181) 17.02.2027.
(220) 17.02.2017.
(151) 29.08.2017.
(732) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH,
Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

CONVEO TOUR 2
(511) Кл. 12: пнеуматске гуме.
(111) 73282
(210) Ж- 2017-268

(181) 28.02.2027.
(220) 28.02.2017.
(151) 29.08.2017.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић и Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

LYSOBACT SPRAY
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 73283
(210) Ж- 2017-112

(181) 01.02.2027.
(220) 01.02.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) Akcionarsko društvo Fabrika maziva FAM,
Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS
(540)
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(531) 26.01.02; 26.01.19; 26.02.01; 26.02.08; 26.07.01;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
(591) бела, црна, жута.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији; препарати за каљење и
заваривање.
Кл. 2: средства за заштиту од рђе и труљење дрвета.
Кл. 3: препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање.
Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива.
Кл. 16: пластичан материјал за паковање.
(111) 73284
(210) Ж- 2015-1437

(181) 28.08.2025.
(220) 28.08.2015.
(151) 31.08.2017.
(732) PEPCO MARKETING Sp. z.o.o., Strzeszyńska
73A, Poznań, PL
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080 Београд Земун
(540)

ПЕПКО
(511) Кл. 3: дезодоранси; маске за лица; сапуни; уља
за купање; уља за козметичку употребу; уља за
сунчање; памучни штапићи; паста за зубе; средства
за чишћење зуба (пасте, гелови, течности);
парфимерија; средства против знојења; балсами за
тело; балсами за козметичку употребу; сјајеви за
козметичку употребу; сјајеви за усне; козметика за
обрве; марамице натопљене са козметичким лоси
онима или препаратима; козметички препарати за
купање; козметика; козметичка млека; млека за тело;
освеживачи даха; уља за тело; лосиони за негу коже;
ружеви за усне; козметички препарати за бријање;
парфимисане марамице; претходно навлажене или
импрегниране марамице за чишћење; шминка за очи;
денталне течности за испирање уста; лосиони за
тело; емулзије за уклањање длака; лакови за нокте;
тамјан; колоњска вода; козметички препарати; немедицинска козметика; козметика за улепшавање;
козметичке оловке за очи; козметички препарати за
употребу при фризирању; боје за косу; козметика за
шминкање лица; козметика за негу коже; козметика
за личну употребу; козметика за животиње;
препарати за чишћење и полирање возила; препарати
за прање стакала на возилима; детерџенти за возила;
козметика за одржавање возила; течности за прање
ветробранског стакла; препарати за чишћење
аутомобила; течности за чишћење; течности за
прање; средства за чишћење и полирање обуће;
спрејеви за одржавање обуће; детерџенти за
употребу у домаћинству; детерџенти; детерџенти за
прање посуђа; препарати за прање; препарати за
чишћење тепиха; препарати за полирање намештаја;
уређаји за чишћење за употребу у домаћинству.
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Кл. 4: брикети; брикети угља; брикети за роштиљ;
брикети који горе за употребу у домаћинству; свеће
за новогодишње јелке; шпиритус од метил алкохола;
огревно.дрво; пропан гас који се продаје у
цилиндрима за употребу у горионицима; фитиљи за
лампе; фитиљи; фитиљи' за свеће; материјал за
осветљавање; моторна уља; уља за моторе возила;
уља за подмазивање; уља за зупчанике; средства за
потпалу; потпаљивачи; течности за потпалу угља;
бакље за баште; свеће; комеморативне и црквене
свеће; ароматизоване свеће; стоне свеће; намирисане
свеће; комплети свећа; свеће за гробља.
Кл. 5: лепљиви умеци за употребу у медицини;
ф1астери; напуњени комплети за прву помоћ; завоји за
превијање; фармацеутски препарати; лекови за људску
употребу; додаци дијеталној исхрани; витамински
додаци за животиње; минерални додаци за животиње;
додаци дијеталној исхрани за животиње.
Кл. 7: електрични уређаји за употребу у кухињама;
електрични блендери за употребу у домаћинству;
машине за сечење меса; електрични млинови за месо
за кућну употребу; миксери; електрични млинови за
употребу у кухињама; електрични прерађивачи
хране; ручни алат на механичко покретање;
електрични ножеви; усисивачи за прашину;
електрични отварачи за конзерве; електричне пресе
за воће за употребу у домаћинству; ваздушне пумпе
за акваријуме; машине за прање веша; секачи за
ђубре; миксери за употребу у домаћинству; апарати
за прање посуђа; електрични млинови за употребу у
домаћинству; електрични секачи поврћа; електричне
маказе; електро механичка опрема за производњу
хране; усисивачи за употребу у домаћинству;
косилице за траву.
Кл. 8: листови тестера; ручно покретане дизалице и
бушилице; џепни ножеви; инбус кључеви (алат);
чекићи (алат); мотике; баштенске грабуље; алат
којим се управља руком; пинцете; баштенске
лопатице; лопате (алат); баштенски ручни алат;
грабуље; уређаји за прављење навоја; тоцила за
оштрење; длета; инструменти за сечење; кљешта за
орахе и лешнике; секачи поврћа; не-електрични
ножеви за сир; не-електрични ножеви за јаја; неелектрични отварачи конзерви; прибор за јело;
кухињски ножеви; секачи за нокте; пинцете и
кљешта за сечење коже; пинцете и кљешта за
уклањање длака; електрична или не-електрична
опрема за уклањање длака; прибор за бријање; ручни
алат за коврџање и обликовање косе; прибор за мани
кир; електрични прибор за маникир; бријачи,
електрични или не-електрични; секачи за длаке,
електрични или не-електрични; увијачи трепавица;
жилети; секачи за поврће.
Кл. 9: батерије; пуњиве батерије; адаптери за
батерије; адаптери за
рачунарске картице;
електрични адаптери; прибор за монтажу радио
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апарата; активни инфрацрвени сензори; батерије за
возила;
електрични
акумулатори;
алармни
сигурносни систему (који нису за возила); аларми
против провала; аларми за бебе; аларми за јављање о
пожару; антене; камере; апарати за очитавање
картица; апарати за видео репродуковање;
кинематографске камере; дигитални медији за
снимање података; тајмери за кување јаја; сензори за
притисак у пнеуматицима;
ћитачи картица;
штампачи за рачунаре; ЦД-РОМ дискови; дискови за
складиштење података; снимљени оптички дискови;
образовни
рачунарски
програми;
образовни
рачунарски програми за децу; електронски
меморијски чипови са интегрисаним колима;
електронски екрани осетљиви на додир; електронски
прекидачи на додир; електронски навигациони
инструменти; електричне утичнице и контакти;
електрични
интерфејс
приступни
каблови;
електричне браве за врата; електрични сијајући
знаци и ознаке; кутије за наочаре; кутије за сунчане
наочаре; кутије за ЦД и ДВД медије; електронске
ознаке (етикете) за производе; кинематографски
филмови; оптички филтери; фотографски блицеви;
торбе за лаптоп рачунаре; торбе за електронске
ноутпад уређаје; справе за гашење ватре; електрични
каблови; електронски каблови; спојни каблови;
спојни каблови за батерије и акумулаторе; кодиране
картице које се користе за електронски пренос или
финансијске
трансакције;
кодиране
картице;
кодиране магнетне картице; паметне картице (са
електронским колима); флеш меморијске картице;
меморијске картице; картице за телефоне; заштитне
кациге за бициклисте; заштитни шлемови; тастатуре;
кодиране телефонске картице; пренос ни уређају за
радио трансмисију; звучници; звучни ци за рачунаре;
звучници за аутомобиле; електричне утичнице,
утикачи и други контакти; заштитне наочаре; торбе
за фотографске апарате; торбе за мобилне телефоне;
компјутерске игре; видео игре (рачунарске игре) у
форми рачунарског програма који је снимљен на
носач података; идентификационе магнетне картице;
интерфејси за рачунаре; каблови за рачунаре; аудио
књиге; електрични пуњачи батерија; пуњачи
батерија; бројачи; маске за пливање; заштитне маске;
мерач дубине шаре на пнеуматицима; микрофони;
микрорачунари; персонални рачунари; микроскопи;
модерни за рачунаре; монитори; монитори за
рачунаре; музички звучни снимци; мишеви за
рачунаре;
усмеривачи,
рачунарски
прибор;
рачунарски софтвер; снимљени видео записи;
снимљени компакт дискови; аудио и визуелни
снимци; покривала за главу за спорт за заштиту од
повреда; стакла за наочаре; заштитна стакла; аудио
плејери; стерео уређаји; видео плејери; даљински
управљачи за електронске уређаје; грамофонске
плоче; аудио-видео компакт дискови; подлоге за
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мишеве; одморишта за руке за употребу са
рачунарима; приручници за обуку у електронском
формату; постоља за телевизоре; контејнери
прилагођени за одлагање дискова са рачунарским
софтвером; контејнери прилагођени за одлагање
компакт дискова; прекривачи за лаптопове;
продужни каблови; преносиви телекомуникациони
уређаји; уређаји за очитавање температуре;
инструмент! за мерење удаљености; аудио комплети
за аутомобиле; слушалице; паметни телефони; аудио
опрема; сталци за звучнике; сталци за рачунарску
опрему; мобилни телефони; зидни носа чи за телевизијске мониторе; носачи за мобилне телефоне;
носачи за мобилне телефоне за аутомобиле; уређаји
занадгледање беба; апарати за снимање; апарати за
снимање филмова; апарати за снимање слика; опрема
за обучавање; оптички апарати и инструменти;
фотографски апарати и инструменти; ваге; кухињске
ваге; ваге за купатила; детектори електричних водова
и каблова; прекидачи струјног кола; појачивачи;
слушалице за мобилне телефоне.
Кл. 11: абажури; аутоклави (електрични експрес
лонци); електрични грејачи флашица за бебе;
електрична осветљења за новогодишње јелке;
електрични грејачи за воду (кетлери); сјајећи кућни
бројеви; дозатори за дезинфекцију за купатила;
електрични апарати за припрему кафе; електрични
грејачи; електричне лампе; опрема за филтрирање за
акваријуме; електрични филтери за кафу; филтери за
пијаћу воду; калуп и за печење колача, електрични;
калупи за печење вафла, електрични; електричне
фритезе; упаљачи за гас; уређај за печење вафла,
електрични; опрема и инсталације за кување;
роштиљи; електрични роштиљи (кухињска опрема);
грејне плоче; електрични грејачи; инхалатори (сауна
апарати за лице); инсталације за климатизацију; туш
кабине; сијалице као индикатори у возилима; уређаји
за климатизацију; камини; шпорети; микроталасне
пећнице; електрични кухињски апарати; лампе за
осветљавање акваријума; џепне лампе; фрижидери;
машине за прављење хлеба; грејачи хране,
електрични
или
не-електрични;
плафонско
осветљење; апарати за осветљавање за возила;
сијалице; рерне; фарови за возила; светла за бицикле;
светла за возила; електрични сушачи за одећу;
фенови за косу; сушачи за руке причвршћени за
умиваоник; расхладне кутије; електрични уређају за
кување на пари; висеће лампе; тостери; судопере;
заптивке и гумице за славине; уређају за хлађење
пића; вентилатори (уређаји за климатизацију);
аспиратори за неутралисање мириса и паре у
кухињама; замрзивачи; електрични јастуци за
грејање, који нису за употребу у медицини; светлећи
украси за новогодишњу јелку (лампе).
Кл. 14: амајлије; накит; накит у облику ћелија
(целуларни накит); наруквице; привесци; огрице;
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ланчићи; красни привесци; брошеви; сатови;
уметничка дела од племенитих метала; значке од
племенитих
метала;
фигурице
(статуе)
од
племенитих метала; кутије за накит (ковчежићи);
наушнице; прстење; перје за израду накита; шнале за
машне; манжете; украси за шешире од племенитих
метала; орнаменти за ципеле од племенитих метала;
каишеви за сатове; будилници; привесци од
племенитих метала; накит који се носи на глави;
бижутерија.
Кл. 15:
музички инструменти; електрични и
електронски
музички
инструменти;
жичани
инструменати; музички инструменти за децу;
хармонике; флауте; бубњеви; цимбала; чинеле; ручна
звона (музички инструменти); триангли (музички
инструменти); футроле за музичке инструменте;
гитаре; електричне гитаре; мандолине; ручни
хармонијуми; палице за бубњеве ; клавир; музичке
кутије; саксофони; виолина; жице за музичке
инструменте; постоља за музичке инструменте;
тамбурини; трубе.
Кл. 16: постери; водене боје; албуми; предмети за
канцеларије изузев намештаја; канцеларијски
материјал; столњаци од папира; блоквови за писање;
блокови за
писање
писама (канцеларијски
материјал); честитке и разледнице; новогодишње
честитке; блокови за цртање; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; марамице
(од папира); носачи лепљивих трака (канцеларијски
прибор); глобуси; гумице за брисање; картице које се
сакупљају које нису за игре; лепак за канцеларијску
и употребу у домаћинству; коверте; секачи за папир
за канцеларијску употребу; прекривачи столова од
папира; омоти (канцеларијски материјал); календари;
папир за писање; папир за употреби у хигијени;
тоалетни папир; писани материјали; школска опрема
и прибор; инструменти за цртање; убруси од папира;
стоне салвете од папира; спајалице; лепљиве траке
(канцеларијски материјал); роковници и фасцикле
(канцеларијски артикли); врећице, кесе, коверте и
торбе за паковање од папира или пластике; уређаји
за пластификацију докумената за канцеларијску
употребу; ваљци за фарбање зидова; мустре и шеме
за вез; предмети од папира за писање; кутије и торбе
за прибор за писање; школске свеске; школске табле;
кутије са бојама (школски артикли).
Кл. 18: носиљке за ношење деце и одојчади; футроле
за кључеве; имитација коже; актен ташне; актен
ташне типа роковника; брњице; штапови за
пешачење; путни комплети (производи од коже);
комплети за паковање козметичке који се продају
празни, козметичке торбице које се продају празне;
сандуци (пртљаг); мараме и ранчеви за ношење беба;
огрлице за животиње; одећа за животиње;
сунцобрани; кишобрани; торбе за плажу; пртљаг;
ранћеви; руксаци за туристичке потребе; новчаници;
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женске ташне; торбе, кесе и вреће од коже; рамени
каишеви од коже; школске ташне; школске торбе;
руксаци; торбе за путовања; путне торбе за
гардеробу; торбе са точковима; кожне торбе за алат
(празне); кофери; кутије за козметику; ормани и
полице за козметику; покривачи за животиње; ћебад
за животиње; одећа за животиње; ручне торбе.
Кл. 20: бамбус; завесе од бамбуса; канцеларијски
намештај; кућице за кућне љубимце; дубкови; врата
за намештај; сталци за новине; покретни украси
(декорација); кревети и колевке за малу децу; високе
столице за децу; фотеље; ормани (намештај); софе;
ограде за децу; колевке; декоративне завесе од
перли; корноде: корпе нису од метала; креденци;
столице; држачи за књиге; постоља за саксије за
цвеће; лежаљке; траке за рамове за слике; огледала;
кревети за децу; кревети; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине мадраци и
душеци за кревете; школски намештај; полице за
намештај; прегр~де и заслони (намештај); ослонци за
ноге; подупирачи и држачи за биљке; навлаке за
одећу; лежајеви за животиње; столови за превијање
беба; кућице за псе; кутије од дрвета или пластике;
полице (као нарнештај); унутрашње текстилне
ролетне за прозоре; кутије за играчке; столови;
ормани; хоклице; тоалетнисточићи; вешалице за
одећу; наслони за главу; гарнишне, шипке за завесе;
алке за гарнишне и завесе; унутрашње ролетне од
летвица, венецијанер завесе; јастуци; јастуци за
седење; простирке и јастучићи за кућне љубимце;
носилице за животиње; рамови за слике.
Кл. 21: акваријуми; вешалице за сушење одеће;
четке за обрве; флашице; флаше; грејачи за флашице
за бебе, не електрични; флаше за пића за путовања;
цедиљке; корпе за хлеб; даске за сечење хлеба;
уређај у за мешење теста; чајници; грејачи за воду
не-електрични; пресе за бели лук (кухињски прибор);
поклопци за храну; табле за сечење за кухињску
употребу; даске за пеглање; покривачи за даске за
пеглање; саксије; држачи за папирне убрусе; држачи
за сапун; држачи за тоалетни папир; цедиљке;
бокали; посуде за припрему кафе, не¬електрични;
уметничка дела од порцелана, керамике, корала, алги
или стакла; фигуре од порцелана, керамике, корала,
ал ги или стакла; шољице; калупи за лед; ножеви за
колаче; калупи и модле (кухињски прибор); лонци;
тигањи; посуде за печење; кухињски прибор за
мешење; сунђери за употребу у домаћинству;
тоалетни сунђери; плетено посуђе за пића; четке за
бријање; кухињски прибор за употребу у
домаћинству; роштиљ (кухињски прибор); чешљеви;
кутије за чај; цедиљке за чај; филтери за чај; тегле за
употребу у домаћинству; бокали; ручни млинови за
кафу; шоље; стакларија; чашице за јаја; спој нице за
држање веша на ужету; кавез и за кућне љубимце;
посуде за печење; кутије и поклопци за путер;
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вадичепи; корпе за употребу у домаћинству; корпе за
отпадке; корпе за излете са посуђем; кухињско
посуђе; кухињске посуде; кри гле за пиво; кашике за
ципеле; кутлаче; тканине за брисање намештаја;
лавори; метле; мале чиније; чиније; кутије за сапун;
посуђе; стоно посуђе; каде за бебе, преносиве; четке
за обућу; посуде за животињски отпад; посуде за
употребу у домаћинству; посуде за слаткише;
поклопци за шерпе и лонце; порцелан; дрвени
калупи за ципеле (растезачи); справе за уклањање
шминке; комплет посуда за зачине; кутије за
сендвиче; рукавице за употребу у домаћинству;
баштенске рукавице; штедне касице; сламке за пиће;
стони подметачи за врућу храну; четкице за зубе;
четке за чишћење посуђа; четке за клозетске шоље;
четке за чишћење; четке за прање; справе за
уклањање прашине; чаше за пића; стаклено посуђе;
вештачка јаја; крпе за чишћење; крпе за уклањање
прашине; послужавници за употребу у домаћинству;
ротирајући послужавници; термос боце; ренда
(кухињске справе); изолационе посуде за храну;
посуђе за употребу у тоалетима; расхладне торбе;
миксери ка употребу у домаћинству, не-електрични;
вазе и посуђе за послуживање супе и за коцкице
леда; грнчарија; посуде за козметику; четке за кућне
љубимце; посуде за кућне љубимце; свећњаци.
Кл. 24: постељина за употребу у домаћинству; навлаке
за простирке за кревете; јастучнице; декоративни
прекривачи за јастуке; рубље за купатило; постељина;
јоргани; прекривачи за столове који нису од папира;
дугачки прекривачи за столове; марамице; прекривачи
од тканина за даске за WC шољу; амблеми и ознаке од
тканина; завесе; прекривачи за кревете; покривачи за
ноге; завесе за врата; текстилни производи; заштитни
прекривачи за намештај; мреже против комараца;
прекривачи за кревете; јоргански прекривачи за
кревете; прекривачи за столове (који нису од папира);
прекривачи за путовања; прекривачи за јастуке;
прекривачи за душеке; чаршафи; пешкири од текстила;
рукавице за купање; стони убруси од текстила;
марамице од текстила; завесе за купање од текстила
или пластике; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: бандана мараме за врат; беретке; доњи веш;
грудњаци; дуксерице и комбинезони; планинарске
ципеле; зумбане ципеле; шешири; капе за купање;
одела; хеланке; корсети; гаће, подсукње; каљаче;
прслуци; купаћи костими и купаће гаће;
комбинезони; одећа за купање; мајице; мајице с
кратким рукавима, атлетске Т-мајице, спортске Тмајице; кравате; јакне; дечије гаћице; маска за очи за
спавање; костими за маскенбале; покривала за главу;
ципеле; патике за атлетичаре; патике за спортисте;
свечане ципеле; чизме за кишу; кожне ципеле;
водоотпорна одећа; одећа од коже; папуче; каишеви;
пиџаме; капути; Т-мајице; подвезице; чарапе;
хулахопке; сокне; панталоне; сукње; одећа
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направљена од имитације коже; дубоке гаће; одећа за
плажу; хаљине; џемпери; шалови; мараме; трегери;
баде мантили; портикле; рубље за бебе; одећа за
децу; одећа за бебе; бермуде; термоактиван веш;
блузе; дуксерице; дуксерице са капуљачама;
тренерке.
Кл. 26: вештачко цвеће; букети од вештачког цвећа;
вештачко цвеће за причвршћивање на одећу; шнале
од племенитих метала.
Кл. 27: неклизајуће простирке за каде; неклизајуће
простирке за туш-кабине; ручно рађене декорације за
зидове које нису од текстилних материјала;
таписерије за зидове (не-текстилне); дебели теписи;
подне простирке за аутомобиле; дебеле крзнене
простирке; дебеле простирке за купатила; дебели
теписи за под ове; отирачи за врата; теписи; подлоге
за гимнастичке сале; неклизајући материјали који се
користе испод тепиха; простирке за возила (без
профила); простирке за купатила; прекривачи за
подове; подни прекривачи од сламе; декорације за
зидове које нису од текстилних материјала; вештачка
трава; тапете.
Кл. 28: балони за игру; бејзбол рукавице; базен и за
пливање; чигре; флашице да храњење лутки;
клизаљке; украси за новогодишње јелке (изузев
светлећих предмета и бомбона); ногаре за
новогодишње јелке; божићне чарапе за поклоне;
новогодишње јелке од синтетичких материјала;
папирни шешири за забаве; куће за лутке; звонца за
новогодишње јелке; дискови за спорт; електронске
мете; аутоматске игре или игре које се покрећу
новцем или жетоном; игре на таблама; преносне игре
са екранима од течног кристала; звечке; тегови за
вежбање; љуљашке; скутери (играчке): карте за
играње; улице и раскрснице као предмети за игру;
штапови за игре; контролери за играчке конзоле;
коцке за играње; куглане; лопте за игру;
инструменти који се користе у бодибилдингу; лутке;
кревети за лутке; одећа за лутке; летећи дискови;
змајеви; канапи за пецање; ролшуе (котураљке);
маске; позоришне маске; плишани медведићи;
умањени модели возила; штитници (делови спортске
опреме); плишане играчке; инструменти за физичка
вежбања; слагалице (пуззле); коцке за забаву;
играчке за пешчанике; пловци за купање и пливање;
санке; играчке; играчке за кућне љубимце; собни
висећи украси као играчке; играчке на даљинско
управљање; играчке које се састављају; образовне
играчке.
Кл. 31: храна која се жваће за животиње; храна за
животиње и сточна храна; храна за кућне љубимце;
храна за птице; појачивачи хране за исхрану
животиња.
Кл. 35: малопродаја и велепродаја одеће, доњег
веша, накита, одевног прибора, одевних додатака и
костима, текстила, столњака и постељине, предмета
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за домаћинство, електричне и електронске опреме и
уређаја за домаћинства, индустријских производа
који се користе у домаћинству, производа и опреме
за аутомобиле, производа за негу аутомобила,
козметике, индустријских хемикалија, прибора за
чишћење, свећа, свећа за гробља, детерџената,
хемијских производа; малопродаја и велепродаја
керамике и порцулана, намештаја, производа за децу
и кућне љубимце, уређаја за употребу у
домаћинству, електронских уређаја, прибора и
додатака за електронске производе, опреме и
прибора за рачунаре, електричних производа,
декорација, украса, новогодишњих јелки и украса за
њих, тепиха, тапета, украса за домове, кухињског
прибора и опреме, алата, расвете, баштенских
производа,
баштенског
намештаја,
играчака;
малопродаја и велепродаја производа за спорт,
торби, кофера, ранчева, производа и прибора
направљених од коже или имитације коже, припејд
картица, уређаја и опреме за купатила, носача
података, аудио и видео дискова, прибора за писање,
образовне опреме, вештачког цвећа, музичких
инструмената,
материјала
за
превијање
и
фармацеутских производа; агенције за увоз и извоз;
уређење излога; услуге поређења цена; дистрибуција
рекламног материјала (узорци, штампане ствари,
проспекти,
брошуре);
дистрибуција
узорака;
презентација производа; организовање рнодних
ревија у промотивне сврхе; промотивне продаје за
друге; услуге оглашавања; управљање програмима
лојалности; промоција туђих производа и услуга
путем доделе наградних картица лојалности;
организовање, вођење и надзор потрошачких
лојалити програма; услуге лојалити програма у
комерцијалне, промотивне и/или рекламне сврхе;
услуге потрошачких клубова у комерцијалне,
промотивне и/или рекламне сврхе; промотивна
продаја за трећа лица помоћу дистрибуције и
управљања
привилегованим
корисничким
картицама; промоција продаје производа и услуга
других лица додељивањем наградних поена за
коришћење кредитних картица.
Кл. 36: финансијске услуге; давање зајмова на рате;
прикупљање
прилога;
финансијски
захвати;
издавање купона, ваучера и припејд картица у вези
са лојалити програмима; услуге које се односе на
платне трансакције; електронско банкарство;
финансијске услуге које се односе на картице које
дају овлашћења за куповину; лојалти картица о
картица са попустима; услуге клиринга за
финансијске трансакције путем платних картица,
лојалти картица, купона, ваучера и припејд картица;
услуге подизања готовине од стране потрошача;
издавање телефонских картица; услуге везане за
плаћања и кредитне картице; услуге обраде плаћања
везане
за
плаћања
и
кредитне
картице;
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аутоматизоване банкарске услуге везане за
трансакције коришћења картица задужења; услуге
електронског плаћања помоћу припејд картица;
финансијске
услуге
коришћењем
картица;
финансијско
спонзорисање;
финансијске
трансакције; посредовање кредитним аранжманима
повезаним за плаћање на рате; услуге прикупљања
средстава у добротворне сврхе.
(111) 73285
(210) Ж- 2015-1438

(181) 28.08.2025.
(220) 28.08.2015.
(151) 31.08.2017.
(732) PEPCO MARKETING Sp. z.o.o., Strzeszyńska
73A, Poznań, PL
(740) Предраг Митровић , Аласка 36, 11080 Београд Земун
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.18; 26.04.10; 26.07.01; 28.05.00; 29.01.14
(591) плава, црвена, жута, бела.
(511) Кл. 3: дезодоранси; маске за лица; сапуни; уља
за купање; уља за козметичку употребу; уља за
сунчање; памучни штапићи; паста за зубе; средства
за чишћење зуба (пасте, гелови, течности);
парфимерија; средства против знојења; балсами за
тело; балсами за козметичку употребу; сјајеви за
козметичку употребу; сјајеви за усне; козметика за
обрве; марамице натопљене са козметичким лоси
онима или препаратима; козметички препарати за
купање; козметика; козметичка млека; млека за тело;
освеживачи даха; уља за тело; лосиони за негу коже;
ружеви за усне; козметички препарати за бријање;
парфимисане марамице; претходно навлажене или
импрегниране марамице за чишћење; шминка за очи;
денталне течности за испирање уста; лосиони за
тело; емулзије за уклањање длака; лакови за нокте;
тамјан; колоњска вода; козметички препарати; немедицинска козметика; козметика за улепшавање;
козметичке оловке за очи; козметички препарати за
употребу при фризирању; боје за косу; козметика за
шминкање лица; козметика за негу коже; козметика
за личну употребу; козметика за животиње;
препарати за чишћење и полирање возила; препарати
за прање стакала на возилима; детерџенти за возила;
козметика за одржавање возила; течности за прање
ветробранског стакла; препарати за чишћење
аутомобила; течности за чишћење; течности за
прање; средства за чишћење и полирање обуће;
спрејеви за одржавање обуће; детерџенти за
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употребу у домаћинству; детерџенти; детерџенти за
прање посуђа; препарати за прање; препарати за
чишћење тепиха; препарати за полирање намештаја;
уређаји за чишћење за употребу у домаћинству.
Кл. 4: брикети; брикети угља; брикети за роштиљ;
брикети који горе за употребу у домаћинству; свеће
за новогодишње јелке; шпиритус од метил алкохола;
огревно.дрво; пропан гас који се продаје у
цилиндрима за употребу у горионицима; фитиљи за
лампе; фитиљи; фитиљи' за свеће; материјал за
осветљавање; моторна уља; уља за моторе возила;
уља за подмазивање; уља за зупчанике; средства за
потпалу; потпаљивачи; течности за потпалу угља;
бакље за баште; свеће; комеморативне и црквене
свеће; ароматизоване свеће; стоне свеће; намирисане
свеће; комплети свећа; свеће за гробља.
Кл. 5: лепљиви умеци за употребу у медицини;
ф1астери; напуњени комплети за прву помоћ; завоји
за превијање; фармацеутски препарати; лекови за
људску употребу; додаци дијеталној исхрани;
витамински додаци за животиње; минерални додаци
за животиње; додаци дијеталној исхрани за
животиње.
Кл. 7: електрични уређаји за употребу у кухињама;
електрични блендери за употребу у домаћинству;
машине за сечење меса; електрични млинови за месо
за кућну употребу; миксери; електрични млинови за
употребу у кухињама; електрични прерађивачи
хране; ручни алат на механичко покретање;
електрични ножеви; усисивачи за прашину;
електрични отварачи за конзерве; електричне пресе
за воће за употребу у домаћинству; ваздушне пумпе
за акваријуме; машине за прање веша; секачи за
ђубре; миксери за употребу у домаћинству; апарати
за прање посуђа; електрични млинови за употребу у
домаћинству; електрични секачи поврћа; електричне
маказе; електро механичка опрема за производњу
хране; усисивачи за употребу у домаћинству;
косилице за траву.
Кл. 8: листови тестера; ручно покретане дизалице и
бушилице; џепни ножеви; инбус кључеви (алат);
чекићи (алат); мотике; баштенске грабуље; алат
којим се управља руком; пинцете; баштенске
лопатице; лопате (алат); баштенски ручни алат;
грабуље; уређаји за прављење навоја; тоцила за
оштрење; длета; инструменти за сечење; кљешта за
орахе и лешнике; секачи поврћа; не-електрични
ножеви за сир; не-електрични ножеви за јаја; неелектрични отварачи конзерви; прибор за јело;
кухињски ножеви; секачи за нокте; пинцете и
кљешта за сечење коже; пинцете и кљешта за
уклањање длака; електрична или не-електрична
опрема за уклањање длака; прибор за бријање; ручни
алат за коврџање и обликовање косе; прибор за мани
кир; електрични прибор за маникир; бријачи,
електрични или не-електрични; секачи за длаке,
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електрични или не-електрични; увијачи трепавица;
жилети; секачи за поврће.
Кл. 9: батерије; пуњиве батерије; адаптери за
батерије; адаптери за
рачунарске картице;
електрични адаптери; прибор за монтажу радио
апарата; активни инфрацрвени сензори; батерије за
возила;
електрични
акумулатори;
алармни
сигурносни систему (који нису за возила); аларми
против провала; аларми за бебе; аларми за јављање о
пожару; антене; камере; апарати за очитавање
картица; апарати за видео репродуковање;
кинематографске камере; дигитални медији за
снимање података; тајмери за кување јаја; сензори за
притисак у пнеуматицима;
ћитачи картица;
штампачи за рачунаре; ЦД-РОМ дискови; дискови за
складиштење података; снимљени оптички дискови;
образовни
рачунарски
програми;
образовни
рачунарски програми за децу; електронски
меморијски чипови са интегрисаним колима;
електронски екрани осетљиви на додир; електронски
прекидачи на додир; електронски навигациони
инструменти; електричне утичнице и контакти;
електрични
интерфејс
приступни
каблови;
електричне браве за врата; електрични сијајући
знаци и ознаке; кутије за наочаре; кутије за сунчане
наочаре; кутије за ЦД и ДВД медије; електронске
ознаке (етикете) за производе; кинематографски
филмови; оптички филтери; фотографски блицеви;
торбе за лаптоп рачунаре; торбе за електронске
ноутпад уређаје; справе за гашење ватре; електрични
каблови; електронски каблови; спојни каблови;
спојни каблови за батерије и акумулаторе; кодиране
картице које се користе за електронски пренос или
финансијске
трансакције;
кодиране
картице;
кодиране магнетне картице; паметне картице (са
електронским колима); флеш меморијске картице;
меморијске картице; картице за телефоне; заштитне
кациге за бициклисте; заштитни шлемови; тастатуре;
кодиране телефонске картице; пренос ни уређају за
радио трансмисију; звучници; звучни ци за рачунаре;
звучници за аутомобиле; електричне утичнице,
утикачи и други контакти; заштитне наочаре; торбе
за фотографске апарате; торбе за мобилне телефоне;
компјутерске игре; видео игре (рачунарске игре) у
форми рачунарског програма који је снимљен на
носач података; идентификационе магнетне картице;
интерфејси за рачунаре; каблови за рачунаре; аудио
књиге; електрични пуњачи батерија; пуњачи
батерија; бројачи; маске за пливање; заштитне маске;
мерач дубине шаре на пнеуматицима; микрофони;
микрорачунари; персонални рачунари; микроскопи;
модерни за рачунаре; монитори; монитори за
рачунаре; музички звучни снимци; мишеви за
рачунаре;
усмеривачи,
рачунарски
прибор;
рачунарски софтвер; снимљени видео записи;
снимљени компакт дискови; аудио и визуелни
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снимци; покривала за главу за спорт за заштиту од
повреда; стакла за наочаре; заштитна стакла; аудио
плејери; стерео уређаји; видео плејери; даљински
управљачи за електронске уређаје; грамофонске
плоче; аудио-видео компакт дискови; подлоге за
мишеве; одморишта за руке за употребу са
рачунарима; приручници за обуку у електронском
формату; постоља за телевизоре; контејнери
прилагођени за одлагање дискова са рачунарским
софтвером; контејнери прилагођени за одлагање
компакт дискова; прекривачи за лаптопове;
продужни каблови; преносиви телекомуникациони
уређаји; уређаји за очитавање температуре;
инструмент! за мерење удаљености; аудио комплети
за аутомобиле; слушалице; паметни телефони; аудио
опрема; сталци за звучнике; сталци за рачунарску
опрему; мобилни телефони; зидни носа чи за телевизијске мониторе; носачи за мобилне телефоне;
носачи за мобилне телефоне за аутомобиле; уређаји
занадгледање беба; апарати за снимање; апарати за
снимање филмова; апарати за снимање слика; опрема
за обучавање; оптички апарати и инструменти;
фотографски апарати и инструменти; ваге; кухињске
ваге; ваге за купатила; детектори електричних водова
и каблова; прекидачи струјног кола; појачивачи;
слушалице за мобилне телефоне.
Кл. 11: абажури; аутоклави (електрични експрес
лонци); електрични грејачи флашица за бебе;
електрична осветљења за новогодишње јелке;
електрични грејачи за воду (кетлери); сјајећи кућни
бројеви; дозатори за дезинфекцију за купатила;
електрични апарати за припрему кафе; електрични
грејачи; електричне лампе; опрема за филтрирање за
акваријуме; електрични филтери за кафу; филтери за
пијаћу воду; калуп и за печење колача, електрични;
калупи за печење вафла, електрични; електричне
фритезе; упаљачи за гас; уређај за печење вафла,
електрични; опрема и инсталације за кување;
роштиљи; електрични роштиљи (кухињска опрема);
грејне плоче; електрични грејачи; инхалатори (сауна
апарати за лице); инсталације за климатизацију; туш
кабине; сијалице као индикатори у возилима; уређаји
за климатизацију; камини; шпорети; микроталасне
пећнице; електрични кухињски апарати; лампе за
осветљавање акваријума; џепне лампе; фрижидери;
машине за прављење хлеба; грејачи хране,
електрични
или
не-електрични;
плафонско
осветљење; апарати за осветљавање за возила;
сијалице; рерне; фарови за возила; светла за бицикле;
светла за возила; електрични сушачи за одећу;
фенови за косу; сушачи за руке причвршћени за
умиваоник; расхладне кутије; електрични уређају за
кување на пари; висеће лампе; тостери; судопере;
заптивке и гумице за славине; уређају за хлађење
пића; вентилатори (уређаји за климатизацију);
аспиратори за неутралисање мириса и паре у
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кухињама; замрзивачи; електрични јастуци за
грејање, који нису за употребу у медицини; светлећи
украси за новогодишњу јелку (лампе).
Кл. 14: амајлије; накит; накит у облику ћелија
(целуларни накит); наруквице; привесци; огрице;
ланчићи; красни привесци; брошеви; сатови;
уметничка дела од племенитих метала; значке од
племенитих
метала;
фигурице
(статуе)
од
племенитих метала; кутије за накит (ковчежићи);
наушнице; прстење; перје за израду накита; шнале за
машне; манжете; украси за шешире од племенитих
метала; орнаменти за ципеле од племенитих метала;
каишеви за сатове; будилници; привесци од
племенитих метала; накит који се носи на глави;
бижутерија.
Кл. 15:
музички инструменти; електрични и
електронски
музички
инструменти;
жичани
инструменати; музички инструменти за децу;
хармонике; флауте; бубњеви; цимбала; чинеле; ручна
звона (музички инструменти); триангли (музички
инструменти); футроле за музичке инструменте;
гитаре; електричне гитаре; мандолине; ручни
хармонијуми; палице за бубњеве ; клавир; музичке
кутије; саксофони; виолина; жице за музичке
инструменте; постоља за музичке инструменте;
тамбурини; трубе.
Кл. 16: постери; водене боје; албуми; предмети за
канцеларије изузев намештаја; канцеларијски
материјал; столњаци од папира; блоквови за писање;
блокови за
писање
писама (канцеларијски
материјал); честитке и разледнице; новогодишње
честитке; блокови за цртање; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; марамице
(од папира); носачи лепљивих трака (канцеларијски
прибор); глобуси; гумице за брисање; картице које се
сакупљају које нису за игре; лепак за канцеларијску
и употребу у домаћинству; коверте; секачи за папир
за канцеларијску употребу; прекривачи столова од
папира; омоти (канцеларијски материјал); календари;
папир за писање; папир за употреби у хигијени;
тоалетни папир; писани материјали; школска опрема
и прибор; инструменти за цртање; убруси од папира;
стоне салвете од папира; спајалице; лепљиве траке
(канцеларијски материјал); роковници и фасцикле
(канцеларијски артикли); врећице, кесе, коверте и
торбе за паковање од папира или пластике; уређаји
за пластификацију докумената за канцеларијску
употребу; ваљци за фарбање зидова; мустре и шеме
за вез; предмети од папира за писање; кутије и торбе
за прибор за писање; школске свеске; школске табле;
кутије са бојама (школски артикли).
Кл. 18: носиљке за ношење деце и одојчади; футроле
за кључеве; имитација коже; актен ташне; актен
ташне типа роковника; брњице; штапови за
пешачење; путни комплети (производи од коже);
комплети за паковање козметичке који се продају
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празни, козметичке торбице које се продају празне;
сандуци (пртљаг); мараме и ранчеви за ношење беба;
огрлице за животиње; одећа за животиње;
сунцобрани; кишобрани; торбе за плажу; пртљаг;
ранћеви; руксаци за туристичке потребе; новчаници;
женске ташне; торбе, кесе и вреће од коже; рамени
каишеви од коже; школске ташне; школске торбе;
руксаци; торбе за путовања; путне торбе за
гардеробу; торбе са точковима; кожне торбе за алат
(празне); кофери; кутије за козметику; ормани и
полице за козметику; покривачи за животиње; ћебад
за животиње; одећа за животиње; ручне торбе.
Кл. 20: бамбус; завесе од бамбуса; канцеларијски
намештај; кућице за кућне љубимце; дубкови; врата
за намештај; сталци за новине; покретни украси
(декорација); кревети и колевке за малу децу; високе
столице за децу; фотеље; ормани (намештај); софе;
ограде за децу; колевке; декоративне завесе од
перли; корноде: корпе нису од метала; креденци;
столице; држачи за књиге; постоља за саксије за
цвеће; лежаљке; траке за рамове за слике; огледала;
кревети за децу; кревети; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине мадраци и
душеци за кревете; школски намештај; полице за
намештај; прегр~де и заслони (намештај); ослонци за
ноге; подупирачи и држачи за биљке; навлаке за
одећу; лежајеви за животиње; столови за превијање
беба; кућице за псе; кутије од дрвета или пластике;
полице (као нарнештај); унутрашње текстилне
ролетне за прозоре; кутије за играчке; столови;
ормани; хоклице; тоалетнисточићи; вешалице за
одећу; наслони за главу; гарнишне, шипке за завесе;
алке за гарнишне и завесе; унутрашње ролетне од
летвица, венецијанер завесе; јастуци; јастуци за
седење; простирке и јастучићи за кућне љубимце;
носилице за животиње; рамови за слике.
Кл. 21: акваријуми; вешалице за сушење одеће;
четке за обрве; флашице; флаше; грејачи за флашице
за бебе, не електрични; флаше за пића за путовања;
цедиљке; корпе за хлеб; даске за сечење хлеба;
уређај у за мешење теста; чајници; грејачи за воду
не-електрични; пресе за бели лук (кухињски прибор);
поклопци за храну; табле за сечење за кухињску
употребу; даске за пеглање; покривачи за даске за
пеглање; саксије; држачи за папирне убрусе; држачи
за сапун; држачи за тоалетни папир; цедиљке;
бокали; посуде за припрему кафе, не¬електрични;
уметничка дела од порцелана, керамике, корала, алги
или стакла; фигуре од порцелана, керамике, корала,
ал ги или стакла; шољице; калупи за лед; ножеви за
колаче; калупи и модле (кухињски прибор); лонци;
тигањи; посуде за печење; кухињски прибор за
мешење; сунђери за употребу у домаћинству;
тоалетни сунђери; плетено посуђе за пића; четке за
бријање; кухињски прибор за употребу у
домаћинству; роштиљ (кухињски прибор); чешљеви;
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кутије за чај; цедиљке за чај; филтери за чај; тегле за
употребу у домаћинству; бокали; ручни млинови за
кафу; шоље; стакларија; чашице за јаја; спој нице за
држање веша на ужету; кавез и за кућне љубимце;
посуде за печење; кутије и поклопци за путер;
вадичепи; корпе за употребу у домаћинству; корпе за
отпадке; корпе за излете са посуђем; кухињско
посуђе; кухињске посуде; кри гле за пиво; кашике за
ципеле; кутлаче; тканине за брисање намештаја;
лавори; метле; мале чиније; чиније; кутије за сапун;
посуђе; стоно посуђе; каде за бебе, преносиве; четке
за обућу; посуде за животињски отпад; посуде за
употребу у домаћинству; посуде за слаткише;
поклопци за шерпе и лонце; порцелан; дрвени
калупи за ципеле (растезачи); справе за уклањање
шминке; комплет посуда за зачине; кутије за
сендвиче; рукавице за употребу у домаћинству;
баштенске рукавице; штедне касице; сламке за пиће;
стони подметачи за врућу храну; четкице за зубе;
четке за чишћење посуђа; четке за клозетске шоље;
четке за чишћење; четке за прање; справе за
уклањање прашине; чаше за пића; стаклено посуђе;
вештачка јаја; крпе за чишћење; крпе за уклањање
прашине; послужавници за употребу у домаћинству;
ротирајући послужавници; термос боце; ренда
(кухињске справе); изолационе посуде за храну;
посуђе за употребу у тоалетима; расхладне торбе;
миксери ка употребу у домаћинству, не-електрични;
вазе и посуђе за послуживање супе и за коцкице
леда; грнчарија; посуде за козметику; четке за кућне
љубимце; посуде за кућне љубимце; свећњаци.
Кл. 24: постељина за употребу у домаћинству; навлаке
за простирке за кревете; јастучнице; декоративни
прекривачи за јастуке; рубље за купатило; постељина;
јоргани; прекривачи за столове који нису од папира;
дугачки прекривачи за столове; марамице; прекривачи
од тканина за даске за WC шољу; амблеми и ознаке од
тканина; завесе; прекривачи за кревете; покривачи за
ноге; завесе за врата; текстилни производи; заштитни
прекривачи за намештај; мреже против комараца;
прекривачи за кревете; јоргански прекривачи за
кревете; прекривачи за столове (који нису од папира);
прекривачи за путовања; прекривачи за јастуке;
прекривачи за душеке; чаршафи; пешкири од текстила;
рукавице за купање; стони убруси од текстила;
марамице од текстила; завесе за купање од текстила
или пластике; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: бандана мараме за врат; беретке; доњи веш;
грудњаци; дуксерице и комбинезони; планинарске
ципеле; зумбане ципеле; шешири; капе за купање;
одела; хеланке; корсети; гаће, подсукње; каљаче;
прслуци; купаћи костими и купаће гаће;
комбинезони; одећа за купање; мајице; мајице с
кратким рукавима, атлетске Т-мајице, спортске Тмајице; кравате; јакне; дечије гаћице; маска за очи за
спавање; костими за маскенбале; покривала за главу;
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ципеле; патике за атлетичаре; патике за спортисте;
свечане ципеле; чизме за кишу; кожне ципеле;
водоотпорна одећа; одећа од коже; папуче; каишеви;
пиџаме; капути; Т-мајице; подвезице; чарапе;
хулахопке; сокне; панталоне; сукње; одећа
направљена од имитације коже; дубоке гаће; одећа за
плажу; хаљине; џемпери; шалови; мараме; трегери;
баде мантили; портикле; рубље за бебе; одећа за
децу; одећа за бебе; бермуде; термоактиван веш;
блузе; дуксерице; дуксерице са капуљачама; ренерке.
Кл. 26: вештачко цвеће; букети од вештачког цвећа;
вештачко цвеће за причвршћивање на одећу; шнале
од племенитих метала.
Кл. 27: неклизајуће простирке за каде; неклизајуће
простирке за туш-кабине; ручно рађене декорације за
зидове које нису од текстилних материјала;
таписерије за зидове (не-текстилне); дебели теписи;
подне простирке за аутомобиле; дебеле крзнене
простирке; дебеле простирке за купатила; дебели
теписи за под ове; отирачи за врата; теписи; подлоге
за гимнастичке сале; неклизајући материјали који се
користе испод тепиха; простирке за возила (без
профила); простирке за купатила; прекривачи за
подове; подни прекривачи од сламе; декорације за
зидове које нису од текстилних материјала; вештачка
трава; тапете.
Кл. 28: балони за игру; бејзбол рукавице; базен и за
пливање; чигре; флашице да храњење лутки;
клизаљке; украси за новогодишње јелке (изузев
светлећих предмета и бомбона); ногаре за
новогодишње јелке; божићне чарапе за поклоне;
новогодишње јелке од синтетичких материјала;
папирни шешири за забаве; куће за лутке; звонца за
новогодишње јелке; дискови за спорт; електронске
мете; аутоматске игре или игре које се покрећу
новцем или жетоном; игре на таблама; преносне игре
са екранима од течног кристала; звечке; тегови за
вежбање; љуљашке; скутери (играчке): карте за
играње; улице и раскрснице као предмети за игру;
штапови за игре; контролери за играчке конзоле;
коцке за играње; куглане; лопте за игру; инструменти
који се користе у бодибилдингу; лутке; кревети за
лутке; одећа за лутке; летећи дискови; змајеви; канапи
за пецање; ролшуе (котураљке); маске; позоришне
маске; плишани медведићи; умањени модели возила;
штитници (делови спортске опреме); плишане
играчке; инструменти за физичка вежбања; слагалице
(пуззле); коцке за забаву; играчке за пешчанике;
пловци за купање и пливање; санке; играчке; играчке
за кућне љубимце; собни висећи украси као играчке;
играчке на даљинско управљање; играчке које се
састављају; образовне играчке.
Кл. 31: храна која се жваће за животиње; храна за
животиње и сточна храна; храна за кућне љубимце;
храна за птице; појачивачи хране за исхрану
животиња.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35: малопродаја и велепродаја одеће, доњег
веша, накита, одевног прибора, одевних додатака и
костима, текстила, столњака и постељине, предмета
за домаћинство, електричне и електронске опреме и
уређаја за домаћинства, индустријских производа
који се користе у домаћинству, производа и опреме
за аутомобиле, производа за негу аутомобила,
козметике, индустријских хемикалија, прибора за
чишћење, свећа, свећа за гробља, детерџената,
хемијских производа; малопродаја и велепродаја
керамике и порцулана, намештаја, производа за децу
и кућне љубимце, уређаја за употребу у
домаћинству, електронских уређаја, прибора и
додатака за електронске производе, опреме и
прибора за рачунаре, електричних производа,
декорација, украса, новогодишњих јелки и украса за
њих, тепиха, тапета, украса за домове, кухињског
прибора и опреме, алата, расвете, баштенских
производа,
баштенског
намештаја,
играчака;
малопродаја и велепродаја производа за спорт,
торби, кофера, ранчева, производа и прибора
направљених од коже или имитације коже, припејд
картица, уређаја и опреме за купатила, носача
података, аудио и видео дискова, прибора за писање,
образовне опреме, вештачког цвећа, музичких
инструмената,
материјала
за
превијање
и
фармацеутских производа; агенције за увоз и извоз;
уређење излога; услуге поређења цена; дистрибуција
рекламног материјала (узорци, штампане ствари,
проспекти,
брошуре);
дистрибуција
узорака;
презентација производа; организовање рнодних
ревија у промотивне сврхе; промотивне продаје за
друге; услуге оглашавања; управљање програмима
лојалности; промоција туђих производа и услуга
путем доделе наградних картица лојалности;
организовање, вођење и надзор потрошачких
лојалити програма; услуге лојалити програма у
комерцијалне, промотивне и/или рекламне сврхе;
услуге потрошачких клубова у комерцијалне,
промотивне и/или рекламне сврхе; промотивна
продаја за трећа лица помоћу дистрибуције и
управљања
привилегованим
корисничким
картицама; промоција продаје производа и услуга
других лица додељивањем наградних поена за
коришћење кредитних картица.
Кл. 36: финансијске услуге; давање зајмова на рате;
прикупљање
прилога;
финансијски
захвати;
издавање купона, ваучера и припејд картица у вези
са лојалити програмима; услуге које се односе на
платне трансакције; електронско банкарство;
финансијске услуге које се односе на картице које
дају овлашћења за куповину; лојалти картица о
картица са попустима; услуге клиринга за
финансијске трансакције путем платних картица,
лојалти картица, купона, ваучера и припејд картица;
услуге подизања готовине од стране потрошача;
ЗИС / RS / IPO
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издавање телефонских картица; услуге везане за
плаћања и кредитне картице; услуге обраде плаћања
везане
за
плаћања
и
кредитне
картице;
аутоматизоване банкарске услуге везане за
трансакције коришћења картица задужења; услуге
електронског плаћања помоћу припејд картица;
финансијске
услуге
коришћењем
картица;
финансијско
спонзорисање;
финансијске
трансакције; посредовање кредитним аранжманима
повезаним за плаћање на рате; услуге прикупљања
средстава у добротворне сврхе.
(111) 73286
(210) Ж- 2015-1439

(181) 28.08.2025.
(220) 28.08.2015.
(151) 31.08.2017.
(732) PEPCO MARKETING Sp. z.o.o., Strzeszyńska
73A, Poznań, PL
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080 Београд Земун
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.18; 26.04.02; 26.04.10; 26.04.18;
26.07.01; 28.05.00; 29.01.14
(591) плава, црвена, жута, бела.
(511) Кл. 3: дезодоранси; маске за лица; сапуни; уља
за купање; уља за козметичку употребу; уља за
сунчање; памучни штапићи; паста за зубе; средства
за чишћење зуба (пасте, гелови, течности);
парфимерија; средства против знојења; балсами за
тело; балсами за козметичку употребу; сјајеви за
козметичку употребу; сјајеви за усне; козметика за
обрве; марамице натопљене са козметичким лоси
онима или препаратима; козметички препарати за
купање; козметика; козметичка млека; млека за тело;
освеживачи даха; уља за тело; лосиони за негу коже;
ружеви за усне; козметички препарати за бријање;
парфимисане марамице; претходно навлажене или
импрегниране марамице за чишћење; шминка за очи;
денталне течности за испирање уста; лосиони за
тело; емулзије за уклањање длака; лакови за нокте;
тамјан; колоњска вода; козметички препарати; немедицинска козметика; козметика за улепшавање;
козметичке оловке за очи; козметички препарати за
употребу при фризирању; боје за косу; козметика за
шминкање лица; козметика за негу коже; козметика
за личну употребу; козметика за животиње;
препарати за чишћење и полирање возила; препарати
за прање стакала на возилима; детерџенти за возила;
козметика за одржавање возила; течности за прање
ветробранског стакла; препарати за чишћење
аутомобила; течности за чишћење; течности за
прање; средства за чишћење и полирање обуће;
спрејеви за одржавање обуће; детерџенти за
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употребу у домаћинству; детерџенти; детерџенти за
прање посуђа; препарати за прање; препарати за
чишћење тепиха; препарати за полирање намештаја;
уређаји за чишћење за употребу у домаћинству.
Кл. 4: брикети; брикети угља; брикети за роштиљ;
брикети који горе за употребу у домаћинству; свеће
за новогодишње јелке; шпиритус од метил алкохола;
огревно.дрво; пропан гас који се продаје у
цилиндрима за употребу у горионицима; фитиљи за
лампе; фитиљи; фитиљи' за свеће; материјал за
осветљавање; моторна уља; уља за моторе возила;
уља за подмазивање; уља за зупчанике; средства за
потпалу; потпаљивачи; течности за потпалу угља;
бакље за баште; свеће; комеморативне и црквене
свеће; ароматизоване свеће; стоне свеће; намирисане
свеће; комплети свећа; свеће за гробља.
Кл. 5: лепљиви умеци за употребу у медицини;
ф1астери; напуњени комплети за прву помоћ; завоји
за превијање; фармацеутски препарати; лекови за
људску употребу; додаци дијеталној исхрани;
витамински додаци за животиње; минерални додаци
за животиње; додаци дијеталној исхрани за
животиње.
Кл. 7: електрични уређаји за употребу у кухињама;
електрични блендери за употребу у домаћинству;
машине за сечење меса; електрични млинови за месо
за кућну употребу; миксери; електрични млинови за
употребу у кухињама; електрични прерађивачи
хране; ручни алат на механичко покретање;
електрични ножеви; усисивачи за прашину;
електрични отварачи за конзерве; електричне пресе
за воће за употребу у домаћинству; ваздушне пумпе
за акваријуме; машине за прање веша; секачи за
ђубре; миксери за употребу у домаћинству; апарати
за прање посуђа; електрични млинови за употребу у
домаћинству; електрични секачи поврћа; електричне
маказе; електро механичка опрема за производњу
хране; усисивачи за употребу у домаћинству;
косилице за траву.
Кл. 8: листови тестера; ручно покретане дизалице и
бушилице; џепни ножеви; инбус кључеви (алат);
чекићи (алат); мотике; баштенске грабуље; алат
којим се управља руком; пинцете; баштенске
лопатице; лопате (алат); баштенски ручни алат;
грабуље; уређаји за прављење навоја; тоцила за
оштрење; длета; инструменти за сечење; кљешта за
орахе и лешнике; секачи поврћа; не-електрични
ножеви за сир; не-електрични ножеви за јаја; неелектрични отварачи конзерви; прибор за јело;
кухињски ножеви; секачи за нокте; пинцете и
кљешта за сечење коже; пинцете и кљешта за
уклањање длака; електрична или не-електрична
опрема за уклањање длака; прибор за бријање; ручни
алат за коврџање и обликовање косе; прибор за мани
кир; електрични прибор за маникир; бријачи,
електрични или не-електрични; секачи за длаке,
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електрични или не-електрични; увијачи трепавица;
жилети; секачи за поврће.
Кл. 9: батерије; пуњиве батерије; адаптери за
батерије; адаптери за
рачунарске картице;
електрични адаптери; прибор за монтажу радио
апарата; активни инфрацрвени сензори; батерије за
возила;
електрични
акумулатори;
алармни
сигурносни систему (који нису за возила); аларми
против провала; аларми за бебе; аларми за јављање о
пожару; антене; камере; апарати за очитавање
картица; апарати за видео репродуковање;
кинематографске камере; дигитални медији за
снимање података; тајмери за кување јаја; сензори за
притисак у пнеуматицима;
ћитачи картица;
штампачи за рачунаре; ЦД-РОМ дискови; дискови за
складиштење података; снимљени оптички дискови;
образовни
рачунарски
програми;
образовни
рачунарски програми за децу; електронски
меморијски чипови са интегрисаним колима;
електронски екрани осетљиви на додир; електронски
прекидачи на додир; електронски навигациони
инструменти; електричне утичнице и контакти;
електрични
интерфејс
приступни
каблови;
електричне браве за врата; електрични сијајући
знаци и ознаке; кутије за наочаре; кутије за сунчане
наочаре; кутије за ЦД и ДВД медије; електронске
ознаке (етикете) за производе; кинематографски
филмови; оптички филтери; фотографски блицеви;
торбе за лаптоп рачунаре; торбе за електронске
ноутпад уређаје; справе за гашење ватре; електрични
каблови; електронски каблови; спојни каблови;
спојни каблови за батерије и акумулаторе; кодиране
картице које се користе за електронски пренос или
финансијске
трансакције;
кодиране
картице;
кодиране магнетне картице; паметне картице (са
електронским колима); флеш меморијске картице;
меморијске картице; картице за телефоне; заштитне
кациге за бициклисте; заштитни шлемови; тастатуре;
кодиране телефонске картице; пренос ни уређају за
радио трансмисију; звучници; звучни ци за рачунаре;
звучници за аутомобиле; електричне утичнице,
утикачи и други контакти; заштитне наочаре; торбе
за фотографске апарате; торбе за мобилне телефоне;
компјутерске игре; видео игре (рачунарске игре) у
форми рачунарског програма који је снимљен на
носач података; идентификационе магнетне картице;
интерфејси за рачунаре; каблови за рачунаре; аудио
књиге; електрични пуњачи батерија; пуњачи
батерија; бројачи; маске за пливање; заштитне маске;
мерач дубине шаре на пнеуматицима; микрофони;
микрорачунари; персонални рачунари; микроскопи;
модерни за рачунаре; монитори; монитори за
рачунаре; музички звучни снимци; мишеви за
рачунаре;
усмеривачи,
рачунарски
прибор;
рачунарски софтвер; снимљени видео записи;
снимљени компакт дискови; аудио и визуелни
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снимци; покривала за главу за спорт за заштиту од
повреда; стакла за наочаре; заштитна стакла; аудио
плејери; стерео уређаји; видео плејери; даљински
управљачи за електронске уређаје; грамофонске
плоче; аудио-видео компакт дискови; подлоге за
мишеве; одморишта за руке за употребу са
рачунарима; приручници за обуку у електронском
формату; постоља за телевизоре; контејнери
прилагођени за одлагање дискова са рачунарским
софтвером; контејнери прилагођени за одлагање
компакт дискова; прекривачи за лаптопове;
продужни каблови; преносиви телекомуникациони
уређаји; уређаји за очитавање температуре;
инструмент! за мерење удаљености; аудио комплети
за аутомобиле; слушалице; паметни телефони; аудио
опрема; сталци за звучнике; сталци за рачунарску
опрему; мобилни телефони; зидни носа чи за телевизијске мониторе; носачи за мобилне телефоне;
носачи за мобилне телефоне за аутомобиле; уређаји
занадгледање беба; апарати за снимање; апарати за
снимање филмова; апарати за снимање слика; опрема
за обучавање; оптички апарати и инструменти;
фотографски апарати и инструменти; ваге; кухињске
ваге; ваге за купатила; детектори електричних водова
и каблова; прекидачи струјног кола; појачивачи;
слушалице за мобилне телефоне.
Кл. 11: абажури; аутоклави (електрични експрес
лонци); електрични грејачи флашица за бебе;
електрична осветљења за новогодишње јелке;
електрични грејачи за воду (кетлери); сјајећи кућни
бројеви; дозатори за дезинфекцију за купатила;
електрични апарати за припрему кафе; електрични
грејачи; електричне лампе; опрема за филтрирање за
акваријуме; електрични филтери за кафу; филтери за
пијаћу воду; калуп и за печење колача, електрични;
калупи за печење вафла, електрични; електричне
фритезе; упаљачи за гас; уређај за печење вафла,
електрични; опрема и инсталације за кување;
роштиљи; електрични роштиљи (кухињска опрема);
грејне плоче; електрични грејачи; инхалатори (сауна
апарати за лице); инсталације за климатизацију; туш
кабине; сијалице као индикатори у возилима; уређаји
за климатизацију; камини; шпорети; микроталасне
пећнице; електрични кухињски апарати; лампе за
осветљавање акваријума; џепне лампе; фрижидери;
машине за прављење хлеба; грејачи хране,
електрични
или
не-електрични;
плафонско
осветљење; апарати за осветљавање за возила;
сијалице; рерне; фарови за возила; светла за бицикле;
светла за возила; електрични сушачи за одећу;
фенови за косу; сушачи за руке причвршћени за
умиваоник; расхладне кутије; електрични уређају за
кување на пари; висеће лампе; тостери; судопере;
заптивке и гумице за славине; уређају за хлађење
пића; вентилатори (уређаји за климатизацију);
аспиратори за неутралисање мириса и паре у
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кухињама; замрзивачи; електрични јастуци за
грејање, који нису за употребу у медицини; светлећи
украси за новогодишњу јелку (лампе).
Кл. 14: амајлије; накит; накит у облику ћелија
(целуларни накит); наруквице; привесци; огрице;
ланчићи; красни привесци; брошеви; сатови;
уметничка дела од племенитих метала; значке од
племенитих
метала;
фигурице
(статуе)
од
племенитих метала; кутије за накит (ковчежићи);
наушнице; прстење; перје за израду накита; шнале за
машне; манжете; украси за шешире од племенитих
метала; орнаменти за ципеле од племенитих метала;
каишеви за сатове; будилници; привесци од
племенитих метала; накит који се носи на глави;
бижутерија.
Кл. 15:
музички инструменти; електрични и
електронски
музички
инструменти;
жичани
инструменати; музички инструменти за децу;
хармонике; флауте; бубњеви; цимбала; чинеле; ручна
звона (музички инструменти); триангли (музички
инструменти); футроле за музичке инструменте;
гитаре; електричне гитаре; мандолине; ручни
хармонијуми; палице за бубњеве ; клавир; музичке
кутије; саксофони; виолина; жице за музичке
инструменте; постоља за музичке инструменте;
тамбурини; трубе.
Кл. 16: постери; водене боје; албуми; предмети за
канцеларије изузев намештаја; канцеларијски
материјал; столњаци од папира; блоквови за писање;
блокови за
писање
писама (канцеларијски
материјал); честитке и разледнице; новогодишње
честитке; блокови за цртање; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; марамице
(од папира); носачи лепљивих трака (канцеларијски
прибор); глобуси; гумице за брисање; картице које се
сакупљају које нису за игре; лепак за канцеларијску
и употребу у домаћинству; коверте; секачи за папир
за канцеларијску употребу; прекривачи столова од
папира; омоти (канцеларијски материјал); календари;
папир за писање; папир за употреби у хигијени;
тоалетни папир; писани материјали; школска опрема
и прибор; инструменти за цртање; убруси од папира;
стоне салвете од папира; спајалице; лепљиве траке
(канцеларијски материјал); роковници и фасцикле
(канцеларијски артикли); врећице, кесе, коверте и
торбе за паковање од папира или пластике; уређаји
за пластификацију докумената за канцеларијску
употребу; ваљци за фарбање зидова; мустре и шеме
за вез; предмети од папира за писање; кутије и торбе
за прибор за писање; школске свеске; школске табле;
кутије са бојама (школски артикли).
Кл. 18: носиљке за ношење деце и одојчади; футроле
за кључеве; имитација коже; актен ташне; актен
ташне типа роковника; брњице; штапови за
пешачење; путни комплети (производи од коже);
комплети за паковање козметичке који се продају
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празни, козметичке торбице које се продају празне;
сандуци (пртљаг); мараме и ранчеви за ношење беба;
огрлице за животиње; одећа за животиње;
сунцобрани; кишобрани; торбе за плажу; пртљаг;
ранћеви; руксаци за туристичке потребе; новчаници;
женске ташне; торбе, кесе и вреће од коже; рамени
каишеви од коже; школске ташне; школске торбе;
руксаци; торбе за путовања; путне торбе за
гардеробу; торбе са точковима; кожне торбе за алат
(празне); кофери; кутије за козметику; ормани и
полице за козметику; покривачи за животиње; ћебад
за животиње; одећа за животиње; ручне торбе.
Кл. 20: бамбус; завесе од бамбуса; канцеларијски
намештај; кућице за кућне љубимце; дубкови; врата
за намештај; сталци за новине; покретни украси
(декорација); кревети и колевке за малу децу; високе
столице за децу; фотеље; ормани (намештај); софе;
ограде за децу; колевке; декоративне завесе од
перли; корноде: корпе нису од метала; креденци;
столице; држачи за књиге; постоља за саксије за
цвеће; лежаљке; траке за рамове за слике; огледала;
кревети за децу; кревети; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине мадраци и
душеци за кревете; школски намештај; полице за
намештај; прегр~де и заслони (намештај); ослонци за
ноге; подупирачи и држачи за биљке; навлаке за
одећу; лежајеви за животиње; столови за превијање
беба; кућице за псе; кутије од дрвета или пластике;
полице (као нарнештај); унутрашње текстилне
ролетне за прозоре; кутије за играчке; столови;
ормани; хоклице; тоалетнисточићи; вешалице за
одећу; наслони за главу; гарнишне, шипке за завесе;
алке за гарнишне и завесе; унутрашње ролетне од
летвица, венецијанер завесе; јастуци; јастуци за
седење; простирке и јастучићи за кућне љубимце;
носилице за животиње; рамови за слике.
Кл. 21: акваријуми; вешалице за сушење одеће;
четке за обрве; флашице; флаше; грејачи за флашице
за бебе, не електрични; флаше за пића за путовања;
цедиљке; корпе за хлеб; даске за сечење хлеба;
уређај у за мешење теста; чајници; грејачи за воду
не-електрични; пресе за бели лук (кухињски прибор);
поклопци за храну; табле за сечење за кухињску
употребу; даске за пеглање; покривачи за даске за
пеглање; саксије; држачи за папирне убрусе; држачи
за сапун; држачи за тоалетни папир; цедиљке;
бокали; посуде за припрему кафе, не¬електрични;
уметничка дела од порцелана, керамике, корала, алги
или стакла; фигуре од порцелана, керамике, корала,
ал ги или стакла; шољице; калупи за лед; ножеви за
колаче; калупи и модле (кухињски прибор); лонци;
тигањи; посуде за печење; кухињски прибор за
мешење; сунђери за употребу у домаћинству;
тоалетни сунђери; плетено посуђе за пића; четке за
бријање; кухињски прибор за употребу у
домаћинству; роштиљ (кухињски прибор); чешљеви;
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кутије за чај; цедиљке за чај; филтери за чај; тегле за
употребу у домаћинству; бокали; ручни млинови за
кафу; шоље; стакларија; чашице за јаја; спој нице за
држање веша на ужету; кавез и за кућне љубимце;
посуде за печење; кутије и поклопци за путер;
вадичепи; корпе за употребу у домаћинству; корпе за
отпадке; корпе за излете са посуђем; кухињско
посуђе; кухињске посуде; кри гле за пиво; кашике за
ципеле; кутлаче; тканине за брисање намештаја;
лавори; метле; мале чиније; чиније; кутије за сапун;
посуђе; стоно посуђе; каде за бебе, преносиве; четке
за обућу; посуде за животињски отпад; посуде за
употребу у домаћинству; посуде за слаткише;
поклопци за шерпе и лонце; порцелан; дрвени
калупи за ципеле (растезачи); справе за уклањање
шминке; комплет посуда за зачине; кутије за
сендвиче; рукавице за употребу у домаћинству;
баштенске рукавице; штедне касице; сламке за пиће;
стони подметачи за врућу храну; четкице за зубе;
четке за чишћење посуђа; четке за клозетске шоље;
четке за чишћење; четке за прање; справе за
уклањање прашине; чаше за пића; стаклено посуђе;
вештачка јаја; крпе за чишћење; крпе за уклањање
прашине; послужавници за употребу у домаћинству;
ротирајући послужавници; термос боце; ренда
(кухињске справе); изолационе посуде за храну;
посуђе за употребу у тоалетима; расхладне торбе;
миксери ка употребу у домаћинству, не-електрични;
вазе и посуђе за послуживање супе и за коцкице
леда; грнчарија; посуде за козметику; четке за кућне
љубимце; посуде за кућне љубимце; свећњаци.
Кл. 24: постељина за употребу у домаћинству;
навлаке за простирке за кревете; јастучнице;
декоративни прекривачи за јастуке; рубље за
купатило; постељина; јоргани; прекривачи за столове
који нису од папира; дугачки прекривачи за столове;
марамице; прекривачи од тканина за даске за WC
шољу; амблеми и ознаке од тканина; завесе;
прекривачи за кревете; покривачи за ноге; завесе за
врата; текстилни производи; заштитни прекривачи за
намештај; мреже против комараца; прекривачи за
кревете;
јоргански
прекривачи
за
кревете;
прекривачи за столове (који нису од папира);
прекривачи за путовања; прекривачи за јастуке;
прекривачи за душеке; чаршафи; пешкири од
текстила; рукавице за купање; стони убруси од
текстила; марамице од текстила; завесе за купање од
текстила или пластике; завесе од текстила или
пластике.
Кл. 25: бандана мараме за врат; беретке; доњи веш;
грудњаци; дуксерице и комбинезони; планинарске
ципеле; зумбане ципеле; шешири; капе за купање;
одела; хеланке; корсети; гаће, подсукње; каљаче;
прслуци; купаћи костими и купаће гаће;
комбинезони; одећа за купање; мајице; мајице с
кратким рукавима, атлетске Т-мајице, спортске ТЗИС / RS / IPO
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мајице; кравате; јакне; дечије гаћице; маска за очи за
спавање; костими за маскенбале; покривала за главу;
ципеле; патике за атлетичаре; патике за спортисте;
свечане ципеле; чизме за кишу; кожне ципеле;
водоотпорна одећа; одећа од коже; папуче; каишеви;
пиџаме; капути; Т-мајице; подвезице; чарапе;
хулахопке; сокне; панталоне; сукње; одећа
направљена од имитације коже; дубоке гаће; одећа за
плажу; хаљине; џемпери; шалови; мараме; трегери;
баде мантили; портикле; рубље за бебе; одећа за
децу; одећа за бебе; бермуде; термоактиван веш;
блузе; дуксерице; дуксерице са капуљачама;
тренерке.
Кл. 26: вештачко цвеће; букети од вештачког цвећа;
вештачко цвеће за причвршћивање на одећу; шнале
од племенитих метала.
Кл. 27: неклизајуће простирке за каде; неклизајуће
простирке за туш-кабине; ручно рађене декорације за
зидове које нису од текстилних материјала;
таписерије за зидове (не-текстилне); дебели теписи;
подне простирке за аутомобиле; дебеле крзнене
простирке; дебеле простирке за купатила; дебели
теписи за под ове; отирачи за врата; теписи; подлоге
за гимнастичке сале; неклизајући материјали који се
користе испод тепиха; простирке за возила (без
профила); простирке за купатила; прекривачи за
подове; подни прекривачи од сламе; декорације за
зидове које нису од текстилних материјала; вештачка
трава; тапете.
Кл. 28: балони за игру; бејзбол рукавице; базен и за
пливање; чигре; флашице да храњење лутки;
клизаљке; украси за новогодишње јелке (изузев
светлећих предмета и бомбона); ногаре за
новогодишње јелке; божићне чарапе за поклоне;
новогодишње јелке од синтетичких материјала;
папирни шешири за забаве; куће за лутке; звонца за
новогодишње јелке; дискови за спорт; електронске
мете; аутоматске игре или игре које се покрећу
новцем или жетоном; игре на таблама; преносне игре
са екранима од течног кристала; звечке; тегови за
вежбање; љуљашке; скутери (играчке): карте за
играње; улице и раскрснице као предмети за игру;
штапови за игре; контролери за играчке конзоле;
коцке за играње; куглане; лопте за игру;
инструменти који се користе у бодибилдингу; лутке;
кревети за лутке; одећа за лутке; летећи дискови;
змајеви; канапи за пецање; ролшуе (котураљке);
маске; позоришне маске; плишани медведићи;
умањени модели возила; штитници (делови спортске
опреме); плишане играчке; инструменти за физичка
вежбања; слагалице (пуззле); коцке за забаву;
играчке за пешчанике; пловци за купање и пливање;
санке; играчке; играчке за кућне љубимце; собни
висећи украси као играчке; играчке на даљинско
управљање; играчке које се састављају; образовне
играчке.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 31: храна која се жваће за животиње; храна за
животиње и сточна храна; храна за кућне љубимце;
храна за птице; појачивачи хране за исхрану
животиња.
Кл. 35: малопродаја и велепродаја одеће, доњег
веша, накита, одевног прибора, одевних додатака и
костима, текстила, столњака и постељине, предмета
за домаћинство, електричне и електронске опреме и
уређаја за домаћинства, индустријских производа
који се користе у домаћинству, производа и опреме
за аутомобиле, производа за негу аутомобила,
козметике, индустријских хемикалија, прибора за
чишћење, свећа, свећа за гробља, детерџената,
хемијских производа; малопродаја и велепродаја
керамике и порцулана, намештаја, производа за децу
и кућне љубимце, уређаја за употребу у
домаћинству, електронских уређаја, прибора и
додатака за електронске производе, опреме и
прибора за рачунаре, електричних производа,
декорација, украса, новогодишњих јелки и украса за
њих, тепиха, тапета, украса за домове, кухињског
прибора и опреме, алата, расвете, баштенских
производа,
баштенског
намештаја,
играчака;
малопродаја и велепродаја производа за спорт,
торби, кофера, ранчева, производа и прибора
направљених од коже или имитације коже, припејд
картица, уређаја и опреме за купатила, носача
података, аудио и видео дискова, прибора за писање,
образовне опреме, вештачког цвећа, музичких
инструмената,
материјала
за
превијање
и
фармацеутских производа; агенције за увоз и извоз;
уређење излога; услуге поређења цена; дистрибуција
рекламног материјала (узорци, штампане ствари,
проспекти,
брошуре);
дистрибуција
узорака;
презентација производа; организовање рнодних
ревија у промотивне сврхе; промотивне продаје за
друге; услуге оглашавања; управљање програмима
лојалности; промоција туђих производа и услуга
путем доделе наградних картица лојалности;
организовање, вођење и надзор потрошачких
лојалити програма; услуге лојалити програма у
комерцијалне, промотивне и/или рекламне сврхе;
услуге потрошачких клубова у комерцијалне,
промотивне и/или рекламне сврхе; промотивна
продаја за трећа лица помоћу дистрибуције и
управљања
привилегованим
корисничким
картицама; промоција продаје производа и услуга
других лица додељивањем наградних поена за
коришћење кредитних картица.
Кл. 36: финансијске услуге; давање зајмова на рате;
прикупљање
прилога;
финансијски
захвати;
издавање купона, ваучера и припејд картица у вези
са лојалити програмима; услуге које се односе на
платне трансакције; електронско банкарство;
финансијске услуге које се односе на картице које
дају овлашћења за куповину; лојалти картица о
113
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картица са попустима; услуге клиринга за
финансијске трансакције путем платних картица,
лојалти картица, купона, ваучера и припејд картица;
услуге подизања готовине од стране потрошача;
издавање телефонских картица; услуге везане за
плаћања и кредитне картице; услуге обраде плаћања
везане
за
плаћања
и
кредитне
картице;
аутоматизоване банкарске услуге везане за
трансакције коришћења картица задужења; услуге
електронског плаћања помоћу припејд картица;
финансијске
услуге
коришћењем
картица;
финансијско
спонзорисање;
финансијске
трансакције; посредовање кредитним аранжманима
повезаним за плаћање на рате; услуге прикупљања
средстава у добротворне сврхе.
(111) 73287
(210) Ж- 2016-2217

(181) 30.12.2026.
(220) 30.12.2016.
(151) 31.08.2017.
(732) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13, 11000
Београд, RS
(740) Бранка Марковић, Радослава Грујића 8,
11000 Београд
(540)
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(740) Адвокат Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4,
15300 Лозница
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.05
(591) C-40%, M-100%, Y-0%, K-o%
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
(111) 73289
(210) Ж- 2017-218

(181) 14.02.2027.
(220) 14.02.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313 , US
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

FANTA MUCHO
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(531) 02.01.01; 06.01.02; 19.03.24; 26.01.14; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, светло плава, бела, сива, зелена.
(511) Кл. 3: Препарати за тело и негу лепоте,
посебно креме, уља, балзами, емулзије и гелови - сви
наведени производи су произведени од биљака које
су са Алпских планина.
Кл. 5: Фармацеутски производи, посебно препарати
за тело и негу лепоте са медицинским састојцима;
креме са медицинским састојцима, уља са
медицинским састојцима, балзами са медицинским
састојцима, емулзије са медицинским састојцима и
гелови са медицинским састојцима- сви наведени
производи су произведени од биљака које су са
Алпских планина.
(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 31.08.2017.
(732) Дејан Оџић, Живка Давидовића 114а/15,
Београд, RS

(111) 73290
(210) Ж- 2017-233

(181) 21.02.2027.
(220) 21.02.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) JT International SA, 8 rue Kazem-Radjavi, 1202
Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-4,
11000 Београд
(540)

(111) 73288
(210) Ж- 2016-1823
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(531) 01.15.09; 24.17.02; 25.07.07; 26.01.05; 26.15.01;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.05
(591) плава, љубичаста, бела, сива.
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(511) Кл. 34: дуван, било да је прерађен или
непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за
ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван;
цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси;
дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за
цигарете, тубе за цигарете и шибице.
(111) 73291
(210) Ж- 2016-732

(181) 19.04.2026.
(220) 19.04.2016.
(151) 31.08.2017.
(732) Erste Bank akcionarsko društvo Novi Sad,
Булевар ослобођења 5, Нови Сад, RS
(540)

(531) 07.03.15; 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; ђубрива; смеше за гашење ватре;
препарати за каљење и заваривање; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају
у индустрији.
Кл. 2: боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту од
рђе и труљења дрвета; материје за бојење;
нагризајућа средства; сирове природне смоле;
метали у облику листова и праха за сликање,
декорисање, штампање и уметност.
Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу.; пасте за зубе.
Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива; једињења
за скупљање, влажење и везивање прашине; горива
(укључујући моторна течна горива) и материје за
осветљавање; свеће и фитиљ и за осветљавање.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 6: челик, прерађен или полупрерађен, челик у
тракама, челик у колутовима, челична жица, ливени
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челик, челични јарболи, ролетне од челика, челичне
плоче, цеви од челика, челичне цеви, машински
метални
причвршћивач
ремења,
скретнице
железничке пруге, железничке скретнице, млазнице
(распршивачи) од метала, делови за грађевине или
намештај
од
сребро-никла,
сребро¬никал,
алуминијум, бронза, алуминијумска жица, везне
плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке са
резом од метала, катарке од метала, стубови, мотке
од метала, замке за дивље животиње, споне од
метала за управљање теретом амови од метала за
манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала
за манипулисање теретом, запреге од метала за
манипулисање теретом, анти-фрикциони метал,
против трења, метални штитници дрвећа, касице за
новац од метала, сребрни лем, немачко сребро,
посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање,
од метала, за бетон, сефови, метални заустављачи
(стопери) за прозоре, метални граничници за
заустављање врата, подлошке од метала, заптивни
прстенови од метала, прстенови од метала, металне
шарке за велика врата, подне плочице од метала,
бодљикава жица, шипке за металне ограде,
берилијум, ланци за стоку, гвоздени наковњи, бели
метал, оклопне плоче, затварачи за кутије од метала,
завртњи од метала, боце (метални контејнери) за
сабијени гас или течни ваздух, идентификационе
наруквице од метала, гвоздене плоче, легуре за
лемљење, ободи, бандажи од метала (заптивне
затеге, венци или спојке), споменици од бронзе за
гробове, бронза за надгробне плоче, уметничка дела
од бронзе, каблови за жичану железницу, обручи,
карике, од метала за конопце, спојнице за каблове од
метала, неелектричне, спојнице каблова од метала,
неелектричне, кадмиум,
катанци, подметачи,
прстенови од метала за штапове за ходање,
контејнери од метала за складиштење киселина,
сигурносне касе за готовину, келтијум (хафнијум),
хафнијум (келтијум), ланци од метала, сигурносни
ланци од метала, спојнице, карике од метала за
ланце, рамови за грађевинарство од метала, ременски
преносници на прозорима ременски преносници за
прозорске рамове, цеви од метала за инсталације
централног грејања, цеви од метала за инсталације за
централно грејање, ексери за потковаце , клинови од
метала, хром, хромирано гвожђе, руда хрома,
расцепке, клинови, од метала, кључеви ,ексери,
ексери (тапетарски), тапетарски ексери, без главе,
типлови од метала, кобалт (сирови), материјал за
железнице пруге од метала, метални стубови за
грађевинарство, цеви за воду од метала, прстенови,
обручи (метална роба), конзерве, кутије од метала за
чување ствари, контејнери од метала (складишни,
транспортни), заштитне шине, браници, од метала,
хладни калупи (ливачки) наковњи, кровни опшиви
од лима, метална колена за цеви, врата од метала,
115

Ж
метални носачи за траке, крампони од метала, куке
за посуђе, резе за прозорске оквире, куке (метална
роба), окови за прозоре, жице од обичних метала,
бакар, непрерађен или полупрерађен, бакарни
прстенови, колутови, облоге од метала, контејнери
од метала за компримовани гас или течни ваздух,
шипка о коју се струже блато са обуће испред врата,
одводне цеви од метала, гвожђе, сирово или
полупрерађено, шинске спојнице, шрафови од
метала, амбалажа од лима, поштански сандучићи од
метала, звона на вратима, метална (неелектрична),
мамузе, металне
ограде за грађевинарство
степениште од метала, метални затварачи за прозоре,
цеви од метала, шине од метала, делови од метала за
прозоре, гвоздене траке, гвоздени обручи, гвоздена
жица,
ливено
гвожђе,
непрерађено
или
полупрерађено, опруге за врата (неелектричне),
затварачи врата (неелектрични) молибденово гвожђе
, силиконско гвожђе, титанијумско гвожђе феротитан
ијум, волфрамово гвожђе, делови од метала за
грађевине, игле (гвожђарске), прстенасти завртњи,
браве од метала, осим електричних , галенит (сулфид
олова, руда), оловни поклопци, германијум,
показивачи ветра од метала , ветрокази од метала
дерезе (крампони за пењање), калупи за лед, од
метала, млазнице за подмазивање, роштиљи од
метала, металне решетке, опруге за браве, индиум,
амблеми за возила, метални, жалузине од метала
месинг, кован или полукован спољни застори од
метала, платформе за лансирање ракета, металне,
летве од метала, опиљци од, греде од метала (делови
степеништа), лимонит, полуге од обичних метала,
греде над вратима и прозорима, металне, точкићи за
кревете од метала, кваке од метала, блумови
(металуршки), магнезијум, преносиве грађевине
(конструкције), металне дршке алата од метала,
карике од метала за кваке, метални муфови за цеви,
манган , платформе од метала за претовар робе,
транспортне плоче од метала, мердевине (металне),
метални тремови, стрехе (конструкције), звекири за
врата, метални, лисице, обичан метал, непрерађен
или полупрерађен, руде метала, жичана тканина,
жичана газа, самозапаљиви метали у нуклеарним
реакторима (пирофорни метали), точкићи од метала
за намештај, потпорни стубови од метала, стубови од
метала, молибден, споменици од метала, куке за
стеге од метала, металне зидне оплате за
грађевинарство, никл, ниобијум , опшиви од метала
за грађевине, кућни бројеви од метала, несветлећи,
капци, затварачи, од метала, палисаде од метала,
корпе од метала, сигналне табле од метала,
несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за
грађевинарство, куке за одећу од метала, метална
клизалишта (конструкције), резе за браве, греде од
метала, опруге (метална роба), ремени преносници
од метала (који нису за машине), кочићи за шаторе
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од метала , плафони од метала, подови од метала,
металне облоге за грађевинарство, скретнице
(железничке), црепови од метала, олово, непрерађено
или полупрерађено, даске за скокове у воду, металне,
рукохвати на вратима, метални, закивци од метала,
капије од метала, плоче за врата, металне, резе за
врата, металне, метални прстенови за кључеве,
телефонски стубови од метала цинк, металне носеће
греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе
за пролаз постоља, платформе, прерађене, од метала
small гвожђарија (ситна метална роба), ситна метална
роба, метални знаци за путеве, несветлећи и
немеханички, металне спојнице за цеви, носачи
каблова (везе за затезање), контејнери за паковање од
метала, танкови, метални, резервоари од метала,
прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и
немеханички, стаклене баште од метала, преносиве,
браве за возила од метала, клапне од метала, силоси,
метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење
од метала, вентили од метала, који нису делови
машина, статуе од обичних метала, железнички
прагови од метала, железничке везе од метала,
тантал (метал), вијци (равни), наковњи (преносиви),
затезачи, титан, кровне конструкције од метала,
томбак , гробнице од метала, окретне рампе (обртна
враташца), метална, решетке од метала, металне
украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала,
крилни прозори од метала заптивне карике од
метала, метални кавези за птице (конструкције),
цирконијум, лопте од челика, грађевински челик,
металне арматуре за цеви са компримованим
ваздухом, жице од легура обичних метала (изузев
жица за осигураче), легуре од обичних метала,
алуминијумска фолија стубови од метала за
усидрење, пливајући докови од метала за сидрење
чамаца, сидра (котве), појачани материјали од метала
за цеви, појачани материјали од метала за грађевине,
металне арматуре за машинско ремење, уметничка
дела од обичних метала, корита од метала за мешање
малтера, кадице за птице (конструкције) од метала,
дршке за метле од метала, упозоравајуће ознаке од
метала, несветлеће, стеге од метала, које се
фиксирају за сто, носачи гвоздених трака (затезачи),
ремени и појасеви од метала за везивање, траке за
увијање и спајање од метала, нити од метала за
везивање, бачве од метала, обручи за бурад од
метала, бурад од метала, метал базени за пливање
(конструкције) од метала, грађевински материјали од
метала, металне оплате за бетон, метални сталци за
паркирање бицикла, блокови за поплочавање од
метала, кутије од обичног метала, запушачи од
метала, поклопци за затварање од метала, копче од
обичних метала, затварачи за флаше, метални,
поклопци за затварање флаша од метала, затварачи
за боце од метала, дугмад од метала 660302 rods of
metal for brazing шипке за варење од метала, шипке
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од метала за лемљење и заваривање, шипке од
метала за заваривање, ремење од метала за пренос
терета, ремење од метала за манипулисање теретом,
ужад од метала за пренос терета, бисте од обичних
метала, кабине од метала, металне коморе за бојење
распршивањем,
металне
кабине
за
бојење
распршивањем, каблови од метала, неелектрични,
металне спојнице за причвршћивање цеви, металне
карике за цеви и каблове, шрафови за везивање
каблова, од метала рамови за прозоре од метала,
рамови за стаклене баште од метала, платформе за
стајање од метала, облоге за димњаке од метала,
везивне нити од метала за употребу у пољопривреди,
кваке, неелектричне, плочице од метала за
грађевинарство, металне подне плочице, гробнице од
метала, метални делови за сандуке (погребну
опрему), платформе за утовар од метала 6,
калибрисане металне шипке за утовар у железничке
вагоне, шарке од метала, оквири (рамови) од метала
за грађевинарство, рамови, кућишта, за врата од
метала, оквири врата од метала, метални материјали
за жичану железницу, успињаче, поклопци за
димњаке од метала, кровни олуци од метала, сифони
(вентили) од метала, преграде од метала, црева од
метала за нафтне бушотине, контејнери, цистерне од
метала за течна горива, грађевине од метала,
плутајући контејнери од метала, бове, ужад од
метала, дршке за ножеве од метала, украсне лајсне у
грађевинарству, металне, метални калупи за украсне
лајсне у грађевинарству, гвоздени профили, прозори
од метала, окови за врата, клизачи за врата од
метала, поклопци шахтова од метала, кровни
покривачи од метала, металне куке за кровне
покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице
за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од
метала, газишта за степенице, метална, металне цеви
за олуке, калемови од метала, немеханички, за
намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за
пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од
метала, скеле од метала, мердевине, металне,
покретне степенице, металне, за укрцавање путника,
спојнице од метала, матице за шрафове, металне,
метални стубови за водове електричне енергије,
металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви
од метала, металне ограде за гробнице, ограде од
метала, калеми од метала за намотавање,
немеханички, за еластична црева, плоче са
натписима, металне, подупирачи од метала, калај ,
tinplate бели лим, листови калаја, калајна фолија,
листови и плоче од метала, ручице за косе од метала
, бравице од метала за торбе, делови од метала за
намештај, грађевински метални панели , фигуре
(статуете) од обичних метала, фигурине (статуете) од
обичног метала, носачи за металне траке (затезне
везе), ливачки калупи, од метала , металне надгробне
плоче, метални надгробни споменици, плоче за
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надгробне споменике од метала, надгробни стећци,
споменици од метала, меморијалне плоче од метала,
металне решетке за жар на пећима, постоља за бурад
од метала, сандуци од метала за храну, оставе за
месо од метала, делови од метала за кревете, делови
за врата од метала, затварачи од метала за посуде,
везива за снопље од метала, ограде, од метала, за
заштиту од судара на путевима, канте од метала,
ковчези од метала, идентификационе плочице од
метала, регистарске таблице од метала, регистарске
табле од метала, металокерамика, металне славине за
бурад, огласне табле од метала, бове за сидрење од
метала, димњаци, од метала, металне цеви за
димњаке, метални цевоводи за инсталацију за
вентилацију и климатизацију, фолије за паковање и
завијање од метала, златни лем , левци од метала,
немеханички, бројеви и слова, од обичних метала,
изузев штампаних, разводници за цевоводе, метални,
цевоводи под притиском, метални, телефонске
кабине од метала, телефонске говорнице од метала,
металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од
метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи
и споне за точкове (капице), жичано уже, метални
комарници, метални клинови, метал на постоља за
огревно дрво у камину, металне направе за одбијање
птица које се покрећу помоћу, метални кавези за
дивље животиње, метали у прашкастом облику,
ватростални метални грађевински материјали,
сенице у баштама (конструкције) од метала, металне
штале, метални свињци, металне монтажне куће,
метални послужавници, метални улични одводи,
навојни затварачи за флаше, механизми за отварање
прозора, неелектрични, механизми за затварање
прозора, неелектрични, зидне плочице од метала,
металне плоче за поплочавање, металне плоче за
грађевинарство, степеник-столице од метала,
метални кровови са уграђеним соларним ћелијама,
блиндирана метална врата, метални рукохвати за
каду, метални дозатори за врећице за псећи измет,
фиксни, метали у облику фолије или праха за ЗД
штампаче, метални граничници за прозорске оквире,
метални граничници за врата, метални црепови,
металне балустраде, металне оплате за грађење.
Кл. 7: вратила спојнице (машине), апарати за
чишћење, ацетиленски конвертори, претварачи, за
челичане машине за наношење лепљивих трака,
ваздушне
пумпе
за
акваријуме,
ваздушни
кондензатори мешачи, пољопривредне машине,
пољопривредне дизалице, филтери за чишћење
расхлађеног ваздуха, за моторе, кондензатори на
ваздух, апарати за точење пива под притиском,
машине за лепљење - апретирање, парни ваљци,
ваљак за путеве, напајачи карбуратора, уређаји за
паљење мотора са унутрашњим сагоревањем,
алтернатори, вентили (делови машина), осовине за
машине, коленаста вратила, преносне осовине (које
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нису за сувоземна возила), лифтови, изузев скилифтова, елеватори (лифтови), машине за мешање,
самоподмазујући лежајеви, плугови, авионски
мотори, машине за избељивање, масне карике
(делови машина), делови клипови, клипни
прстенови, четкице за динамо, машине за чишћење
путева, самоходне постоља за тестерисање (делови
машина),
траке
за
преноснике,
тракасти
транспортери (преносници), бућкалице за маслац,
добоши (делови машина), кућишта (делови машина),
постоља за машине, млинови (машине), машине за
вршидбу, вршилице, машине за мешање, машине за
мешање бетона, машине за мућење путера, динамо за
бицикле спојнице за машине и моторе, куглични
лежајеви машине за прављење битумена машине за
брање и кошење машине за жетву, машине за
везивање снопова калемови за ткачке разбоје,
машине за обраду дрвета, апарати за прављење
газираних пића, разбоји за чарапе апарати за
повезивање сена апарати за везивање сена, машине
за вађење и скупљање блата, грејачи за дизел моторе,
машине за нарезивање навоја машине за испирање,
машине за пуњење флаша, машине за прање флаша,
машине за пиво, добоши за машине за вез, четкице
(делови машина), булдожери копачи, механички,
машине за дубљење, машине за љуштење, бродски
чекрк, аутоматске чакље за употребу у морнарици,
ременици за машине, заштитни поклопци (део
машина), заштитни поклопци (делови машина),
словослагачке машине (штампарске), убризгавачи за
моторе карбуратори, рашчешљавач тканина (делови
машина за рашчешљавање), ножеви (делови
машина), кутије за штампарске матрице, машине за
сејање пепела,сепараторимлека/павлаке, центрифуге,
машине за сушење веша (без грејања), мазалице,
(делови
машина),
центрифугалне
машине,
центрифугални млинови, центрифугалне пумпе,
љуштилице за житарице, љуштилице кукуруза,
машине за скидање љуски са кукуруза и жита,
машине за глодање (глодалице), носећи подупирачи
за машине држачи (делови машина), угљене четкице
(електрична енергија]) машине за дробљење угља,
теретне дизалице, рампе за утовар, клизачи за
машине за штрикање, носачи за машине за
штрикање, стругови (машински алат), ремени
преносници, раоници, делови за моторне котлове,
винске пресе, машине за цигарете за индустријску
употребу, машине за савијање шишачи, електрични
маказе, електричне длета за машине, једносмерни
вентили (делови машина), филтер пресе, колектори
каменца за котлове машина, педални покретачи за
шиваће машине, машине за фотокомпозицију,
компресори
(машине),
турбокомпресори,
кондензатори паре (делови машина), инсталације за
кондензацију, ремени преносници (делови машина),
спојнице (делови мотора), заптивни спојеви (делови
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мотора), машине за прављење конопца, машина за
слагање одливака, шишачи (машине), секачи
(машине), струјни генератори, главе за бушење,
сврдла (делови машина), динамо ременици,
ременици за дизалице, шиваће машине, ваздушни
јастуци као опрема за покретање терета, лежајеви
(делови машина), ножеви, електрични дизалице за
зупчасте полуге и зупчанике, инсталације за
просејавање дизалице (машине), машине за прераду
коже, главе цилиндара за моторе, мотокултиватори
(машине), цилиндри за машине штампарски
цилиндри кружни цилиндри за млевење, машине за
раздвајање, сепарацију машине за сортирање за
индустрију, механички истоваривачи, машине за
сечење, одзрачивачи напојне воде, плугови за
уклањање траве ,одмашћивачи (машине), стартери за
моторе и машине машине за прављење чипки,
машине за раздвајање, сепарацију, паре/уља
дезинтегратори, уништавачи умањивачи притиска
(делови машина), апарати за намотавање, механичко,
машине за скидање коже, машине за дренажу,
машине за порубљивање, апарати за обраду поруба
,апарати за порубљивање, динамо пулверизатори
отпадних вода, апарати за прављење газиране воде,
машине за производњу минералне воде ,грејачи воде
(делови машина), машина за уклањање поткожног
ткива и меса при штављењу, машине за нарезивање
навоја, машине за нарезивање навртки, сепаратори
стабљика (машине), машине за одвајање жита,
избијачи генератори електричне енергије, уређаји за
подизање ковачке машине, квачила, изузев за
копнена возила, апарати за бојење за штампарске
машине пунилице, снабдевачи (делови машина),
машине за умотавање, покретне степенице пумпе
(делови машина и мотора), машине за печаћење,
машине за калупно ковање, машине за етикетирање,
машине за извлачење метала багери, апарати за
извлачење (рударски), апарати за извлачење руда,
машине за окретање сена, сита (машине или делови
машина), ножеви за косилице сечива, делови
машина, машина за предење, точкови за предење,
машине за филтрирање, машине за завршну обраду,
стезне главе (делови машина)пресе за сточну храну,
ливачке машине, клипови за цилиндре, заптивне
кутије (делови машина), издувне машине за
компресију, избацивање и пренос гасова, косилице
травњака (машине), машине за катранисање, машине
за дување или вентилатори за компресију, усисавање
и пренос зрна, машине за компресију, усисавање и
пренос
зрна,
дувалице
вентилатори
за
компресију,усисавање и пренос зрна, кутије за
подмазивање
(делови
машина),
пумпе
за
подмазивање, машине за утискивање, машине за
гравирање, урезивачи (машински алат),вођице за
машине, секачи плеве, секачи сламе, машине за
сецкање меса, зупчаници за ткачке разбоје, дрљаче
ЗИС / RS / IPO
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машине за распршивање, распршивачи (машине,
хидрауличне турбине, штампарске машине за
штампање на металним листовима, штампарске
плоче, штампарске машине, штампарске пресе,
штампарски ваљци, за машине, машине за
производњу млечних производа, сечива за резаче
плеве, вратила или горњи конуси разбоја, машине за
оштрење (брушење), сечива машине за брушење
сечива, оштрице тестере, делови машина, држачи
сечива (делови машина), кружни млинови, термички
секачи (машине), курбле (делови машина), машине
за прање судова, апарати за прање, машине за прање
веша, инсталације за прање возила, машине за прање
које се покрећу новцем, апарати за дизање, машине
за цеђење веша, пресе за пеглање, погонски мотори,
изузев за копнена возила, парне машине, машински
алати, магнетни индуктори за паљење, приручни
апарати за утовар и истовар, механизми за улагање
папира (штампање), чекићи (делови машина), чекићи
на струју, пнеуматски чекићи, тежак ковачки чекић,
покретне бродске дизалице, пропулзиони механизми
који нису за сувоземна возила, преносни механизми
који нису за сувоземна возила, регулатори (делови
машина), машине за прераду дувана, кухињске
дробилице, електричне мембране пумпи, машине за
обраду метала, разбоји, рамови за предење,
воденични камен, машине за млевење, машине за
дробљење, набијачи (машине), рударске бушилице,
машине за прераду руда, машине за млевење брашна,
мешалице (машине), вршалице, машине за кошење и
везивање, снопља, вршалице и млатилице, вагонске
дизалице, млазни мотори, осим за копнена возила,
уређаји за спречавање загађења за моторе и машине,
клипови за моторе, регулатор брзине за машине,
моторе и погонске моторе, калупи (делови машина),
млинови за употребу у домаћинству којима се не
управља ручно, машине за калупљење, једносмерна
квачила, изузев за копнена возила, чункови (делови
машина), машине и апарати за чишћење, електрични,
машине за усисавање за индустријску употребу,
машине за порубљивање, ручни алат на механичко
покретање, алати (делови машина), уређаји за
држање машинских алата, отварачи за козерве,
електрични отварачи за конзерве, електрични,
машине за сечење хлеба, кућишта за осовине (делови
машина), лежајеви за преносна вратила, машине за
прављење папира, справе за ваљање рубља,
каландери, машине за папир, машине за паковање,
машине за мешање, мешалице, машине за
производњу тестинина, машине за фарбање,
пиштољи за бојење распршивањем, машине за
бушење, електричне ручне бушилице, машине за
обраду камена, клипови (делови машина и мотора),
типографске пресе, пнеуматски транспортери,
пробијачи за машине за пробадање, машине за
пробадање, млинови за бибер којима се не управља
ЗИС / RS / IPO
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ручно, машине и апарати за полирање (електрични),
пумпе (машине), ваздушне пумпе (инсталације за
гараже), пумпе за инсталације за грејање, вакумске
пумпе (машине), покретне дизалице за мостове,
лепљиве траке за ремене преноснике, машине,
електромеханичке, за припремање пића, пресе
(машине за индустријску употребу), регулатори
притиска (делови машина), вентили под притиском
(делови машина), машине за пудловање, сепаратори
паре, машине за равнање, машине за постављање
шина, грабуље за машине за грабуљање, машине за
скупљање, машине за обрубљивање, машине за
центрирање, књиговезачке машине и апарати за
индустријску употребу, машине за пеглање, машине
за штоповање, опруге (делови машина), уређаји за
повлачење завеса електрично покретани, машине за
закивање, славине (делови машина или мотора),
ротационе штампарске пресе, машина за израду
замајаца, машински лежајеви, машински летећи
лежајеви, ваљкасти лежајеви, куглице за лежајеве,
машине за прављење путева, машине за изградњу
путева, тестере (машинске), рударске машине,
ременици за моторе и машине, машине за вађење
корова, машине за сатинирање, машине за прављење
кобасица, машине за печаћење за индустријску
употребу, сејачице (машине), електричне машине за
заваривање мехови, дувалице (делови машина),
ковачки мехови, обућарски калупи за ципеле (делови
машина), машине за пуњење, статори (делови
машина), машине за штампање са клишеом, машине
за производњу шећера, прегрејачи, компресори,
обртне плоче за машине, предња плоча струга
(делови машина), предња плоча струга, делови
машина,
машине
за
бојење,
машине
за
рашчешљавање, подупирачи (делови машина),
коленаста вратила (делови машина), машине за
млекарство, капице за виме код машина за мужу,
преносници за машине, цевни водови, пнеуматски,
машине за пренос, машине за уплитање, дизалице,
чекрци, машине за плетење, турбине, које нису за
копнена возила, калеми, механички, за еластична
црева, тимпани (делови штампарских машина),
типографске машине, вејалице, мотори за возила на
ваздушни јастук, вентилатори за машине и моторе
машине за обраду стакла, машине за израду шина,
апарати за вулканизацију квачила, која нису за
сувоземна возила, аеронаутички мотори, машине за
оштрење, пољопривредно справе осим оних којима
се ручно управља, брусеви (делови машине), точкови
за оштрење (делови машина), пумпе за пиво,
компресорски мотори, компресорске машине,
компресорске пумпе, свећице за моторе са
унутрашњим саогевањем, клип са ваздушним или
уљним јастуком (део машине), клипови пригушивача
(делови машина), клипови амортизера, подлоге
против трења за машине, копачи (машине), машине
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за усисавање ваздуха апарати за уштеду горива за
моторе и машине, бродски мотори, мотори за
бродове, миксери, електрични, хидраулични клипови
(машине), превлаке за кочнице, изузев за возила,
папучице за кочнице, изузев за возила, делови
кочница који нису за возила, витла или калемови
(делови машина), мењачке кутије које нису за
копнена возила, машине за запушавање боца,
машине за затварање флаша, машине за печаћење
боца, четке, које се покрећу електричном струјом
(делови машина), разврставачи, одстрањивачи
отпада,
разврставачи,
одстрањивачи
отпада
(машине), млинови за кафу, којима се не управља
ручно, димњаци за моторни котао, машине за
померање земље, машине за пресовање ђубрета,
машине за цепање за индустријску употребу,
грнчарски точкови, приручне машине, аутоматске
(манипулатори), роботи (машине), машине за
прераду хране,електромеханичке, улошци за машине
за филтрирање, погонски ланци, који нису за
копнена возила, хидротрансформатори који нису за
сувоземна возила, преносни ланци, који нису за
копнена возила, главе за бушилице (делови машина),
котлови за парне машине, напајачи машинских
котлова, машине за сечење длаке на животињама,
шишачи за животиње, машине, машине за шишање
животиња, мотори, осим за сувоземна возила,
контролни каблови за машине или моторе,
контролни механизми за машине и моторе, матрице
које се користе при штампању, компресори за
фрижидере, сепаратори воде, испусне славине,
машине за шивење, каишеви вентилатора за моторе и
машине, инкубатори за јаја, зупчаници, који нису за
сувоземна возила, мешалице, електричне, за кућну
употребу, кухињске машине, електричне цилиндри
за моторе, редуктори зупчастог преносника, осим за
копнена возила, машине за раздвајање, резачи,
сврдла за бургије (делови машина), размењивачи
топлоте (делови машина), издувни лонци мотора,
мотори, електрични, који нису за сувоземна возила,
кранови (апарати за подизање), машине за сејање,
машине за стругање поврћа, пиштољи на
компримимовани ваздух за истискивање кита,
филтери (делови машина или мотора), плугови за
копање ровова, брисачи електрични, за кућну
употребу, пресе за воће, електричне, за употребу у
домаћинству, хидраулични мотори опрема за
бушење, плутајућа и неплутајућа апарати за
конверзију горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем, радијатори за хлађење за машине и
моторе, цеви за котлове (делови машина),
хидрауличне контроле за машине и моторе,
пнеуматске контроле за машине и моторе, картери,
за машине, моторе и погонске моторе, прерађивачи
хране, електрични електрични пиштољи са лепком,
пиштољи (алат са употребом експлозива), машине за
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извлачење мрежа (за риболов), универзални
(кардански)зглобови кружне парне пресе, преносиве,
за платна, машине и апарати за шампонирање
тепиха,
електрични,
каталитички претварачи
инсталације за централно усисавање, моторна
тестера, уређаји за чишћење који користе, пару,
бренери, на гас, инсталације за извлачење прашине у
циљу чишћења, инсталације за уклањање прашине, у
сврхе
чишћења,
електрични
чекићи,
електромеханичке машине за хемијску индустрију,
ланци елеватора (делови машина), агрегати за
резервно напајање, експанзионе посуде (делови
машина), стклорезачки дијамант (делови машина),
машине за прање под високим притиском, машине за
текстилну индустрију, испусне разводне цеви за
моторе, машине за прераду уља пакирне машине,
електрични
апарати
за
полирање,
паркета
воскоммашине за полирање ципела, електричне
плугови за снег, апарати за лемљење, на гас апарати
за заваривање, гасни, цеви за заваривање, на гас, алат
за лемљење, гасни, наставци за усисаваче за
распршивање парфема и дезинфекционих средстава,
црева за усисиваче, усисивачи за прашину,
вибратори (машине)за индустријску употребу,
електричне машине и апарати за полирање воском,
машине за напињање жица на рекетима, монтажне
машине за бицикле, мотокултиватори ваздушне
четке за наношење боје, отварачи врата,
хидраулични,
кик-стартери
за
мотоцикле,
механизоване сточне хранилице, покретне стазе,
стазе (покретне стазе), пригушивачи за моторе,
отварачи врата, пнеуматски, кесе за усисиваче,
плинске летлампе, турбине на ветар, плочице за
кочење, осим за возила, електроде за машине за
заваривање, електрични апарати за заваривање,
апарати за лемљење, електрични лемилице,
електричне апарати за заваривање са електричним
луком, електролучно заваривање, апарати за
електролучно резање, плинске лет-лампе, лемилице,
пресе за грожђе машине за дување, мехови, машине
за галваностегију, пресвлачење металом апарати за
галванизацију, аутоматске машине за дистрибуцију,
аутомати за продају, електрични затварачи врата,
електрични отварачи врата, уређаји за управљање
лифтовима, апарати за управљање лифтовима,
електрични апарати за затварање, паковање
пластике, пумпе за точење горива на сервисним
станицама, самоподешавајуће пумпе за гориво,
машине за прераду пластике, механизми за отварање
прозора, електрични механизми за затварање
прозора, електрични механизми за отварање прозора,
хидраулични, механизми за затварање прозора,
хидраулични, механизми за отварање прозора,
пнеуматски, механизми за затварање прозора,
пнеуматски,
затварачи
врата,
хидраулични,
затварачи врата, пнеуматски, кухињски млинови,
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електрични, пнеуматске дизалице, ЗD штампачи,
машине за просејавање, носачи мотора, осим за
копнена возила, алати за вађење ексера, електрични,
електрични алати за вађење ексера, четке за
усисиваче, електрични алати за оштрење ивица
скија, машине дробилице, набијачи (машине).
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, 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, рачуна
ри; рачунарски софтвер; апарати за гашење пожара.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
Кл. 13: ватрено оружје; муниција и пројектили;
експлозиви; средства за ватромет.
Кл. 14: ахати, казаљке за зидне сатове, полуге од
племенитих метала, накит од жутог ћилибара, перле
од амброида (пресованог ћилибара), амајлије (накит),
предено сребро (сребрна жица), сребрне нити
(накит),
часовници
клатна
(часовничарство),
кућишта за сатове и часовнике, наруквице (накит),
ручни часовници, каишеви за сатове, каишеви за
ручне сатове, привесци (накит), ситни украси
(бижутерија),
брошеви
(накит),
бројчаници
(часовничарство), сунчани сатови, механизми за
сатове, ланчићи (накит), ланци за сатове, хронографи
(сатови), хронометри, хроноскопи, хронометријски
инструменти, огрлице (накит), сатови и часовници,
електрични, шнале за кравате, ковани новчићи,
дијаманти, нити од племенитих метала, накит,
атомски сатови, главни сатови, контролни сатови
(главни сатови), кућишта за часовнике, иридијум,
накит од слоноваче, украси од црног ћилибара, црни
ћилибар, сиров или, полупрерађен, бакарни жетони,
накит, медаљони (накит), медаље, племенити метали,
непрерађени или полуобрађени, сатови, опруге за
сатове, кристали за сатове, стакла за сатове,
часовничарски механизми, перидот оливин (драги
камен), злато, непрерађено или углачано, златне
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нити, накит осмијум, паладијум украси, накит,
украсне игле, перле, накит, полу-драго камење, драго
камење, платина (метал), будилници, родијум,
рутенијум, спинели (драго камење), статуе од
племенитих метала, бижутерија, легуре од
племенитих метала, анкери (часовничарство),
прстење (накит), уметничка дела од племенитих
метала, кутије од племенитих метала, украси за
шешире од племенитих метала, минђуше, украси за
ципеле од племенитих метала, дугмад за манжетне,
бисте од племенитих метала, кућишта за ручне
сатове (делови ручних сатова), кутије за излагање
сатова , фигурине, статуете од драгоцених метала,
статуете од племенитих метала игле (накит), игле за
кравату, беџеви од племенитих метала, привесци за
кључеве (обични или украсни), привесци за кључеве
(обични
илиукрасни),
сребро,
сирово
или
полупрерађено штоперице, клоазоне накит, кутије за
накит, перле за израду накита, перлице за израду
накита, копче за накит, материјали за накит, торбице
за накит, кабошони (драго камење) за прввљење
накита, алке од племенитих метала за кључеве,
кутије за излагање накита, казаљке за сатове.
Кл. 15: музички инструменти.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, билошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпендале као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
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печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине запечаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни матерјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештаај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, слишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
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за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцелариски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачки корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови ( канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за за папир и употребу
у домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алмански, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
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оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларјску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронси
импринтери за кредитне картице, пласутификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за гину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, кореторске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
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одлагање за пакете, новчанце, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 17: машине за просејавање, носачи мотора, осим
за копнена возила, азбестне сигурносне завесе,
гумени прстенови, азбестне плоче, црево за
наводњавање, материјали за звучну изолацију,
заптивни прстенови, водоотпорни прстенови, балата,
водоотпорна паковања, гумице за заптивање тегли,
заптивне траке, изолационе траке, материјали за
пуњење од гуме или пластике, материјали за
дихтовање, изолациони материјали за задржавање
топлоте гума, сирова или полупрерађена, гумени
чепови, клацкасти вентил и од гуме, синтетичка
гума, одбојници за амортизацију удара од гуме,
савитљива црева, неметална, изолациони материјали,
смеше за спречавање зрачења, топлоте, цеви од
текстилних материјала, смеше које спречавају
зрачење, топлоте парних котлова, папир за
електричне кондензаторе, спојнице за цеви,
заптивачи за цеви, гумени гајтани, памучна вуна за
заптивање (паковање), цилиндричне спојнице,
диелектрици (изолатори), азбестне плоче, ебонит
(вулканит), вулканит (ебонит), облоге од коре дрвета
за звучну изолацију, еластичне нити, које нису за
употребу у текстилу, облоге за квачила, заптивни
материјали, пуњења за проширења на спојевима,
хемијске
смеше
за
поправку
пукотина,
заптивачи, спојнице, заптивачи, азбестни филц,
изолациони филц, вулканизована влакна, пластична
жица за лемљење, нити од пластике за лемљење,
материјали за кочионе облоге, делимично прерађени,
изолационе рукавице, гутаперка, изолационо уље за
трансформаторе, изолационо уље, фолија од
прерађене целулозе, која није за паковање, листови
од прерађене целулозе, који нису за паковање,
изолациони папир, изолациона платна, изолациони
лакови, супстанце за изоловање грађевина од влаге,
фолије од метала за изолацију, металне фолије за
изолацију, изолационе боје, вуна од шљаке
(изолатор), минерална вуна за изолацију, стаклена
вуна за изолацију, латекс (гума), савитљиве цеви за
шаторска платна кит муфови за цеви, неметални,
гумени омоти за заштиту делова машина, смеше за
спајање заптивки лискун, сирови или делимично
прерађени азбестни папир, пластичне фолије, које
нису за увијање, спојни прикључци за цеви,
неметални спојна црева за хладњаке возила,
синтетичке смоле (полу-готови производи), вештачке
смоле (полупрерађени производи), подлошке,
прстенови, од гуме или вулканизованих влакана
торбе (коверте, кесе) од гуме, за паковање азбестни
прекривачи азбестне тканине азбестна платна
азбестни конопац, вентил и од гуме или
вулканизованих влакана вискозни листови, који нису
за амбалажу, изолатори за железничке шине лепљиве
траке које нису за канцеларијску, медицинску или
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Ж
употребу у домаћинству, лепљиве траке које нису за
канцеларјиску, медицинску или употребу у
домаћинству,
неметалне
арматуре
цеви
за
компримовани ваздух азбестни картон азбестна
влакна, ојачавајући материјали за цеви, који нису од
метала азбест, самолепиве траке које нису за
канцеларијску,
медицинску
и
употребу
у
домаћинству, затварачи од гуме изолатори за
каблове, нити од гуме, које нису за употребу у
текстилу карбонска влакна која нису за текстилну
употребу, пластичне материје, полупрерађене
изолатори за електричне водове изолатори калупи од
ебонита, материјали за амбалажирање (облагање,
пуњење) од гуме или пластике пластична влакна,
која нису за текстилну употребу, пластична влакна
која нису за текстилну употребу ,фиберглас за
изолацију, фиберглас за изоловање, фиберглас
платно за изолацију, фиберглас платно, за изолацију,
нити од пластичних материјала, које, нису за
употребу у текстилу, материјали за филтрирање
(полупрерађена пена или фолије одпластике),
изолационе траке, пловне преграде против
загађивања, гумени материјал за крпљење,
пнеуматика, изолациони гипс, пластичне фолије за
употребу у пољопривреди, пластична пена за цветне
аранжмане (полупроизводи), течна гума, гумена
једињења, фолије за затамњење стакла (затамњене
фолије), изолациони ватростални материјали, гума,
сирова или полу-прерађена, лепљиве траке, гумени
заустављачи врата, гумени граничници за прозоре.
Кл. 18: акцелерометри, одећа отпорна на метке,
животињска кожа, кожа животиња, обручи за
кишобране, костур седла, поводци од коже, кожни
поводци, копче за седла, жице за кишобране, или
сунцобране, позлаћена кожа, црева, опне, за
кобасице, женске ташне, брњице код дуплих узди,
каишеви за војничку опрему, торбе за музичке
партитуре, дршке за кишобране, штапови за ходање,
штапови од трске, штапови за ходање са седиштем,
амови за животиње (сарачка опрема), рамови за
кишобране и сунцобране, ловачке торбе (ловачка
опрема), школске торбе, футроле (етуи) за
визиткарте, вештачка кожа од отпадног материјала
из коже и дрвета, кутије за шешире од коже, поводци
за коње, прекривачи за коње, јарећа кожа, брњице,
путнички ковчези, сандуци, огрлице за животиње,
кожне пертле, штављена кожа, сарачка ужад, сарачки
каишеви, ужад траке и појасеви од коже (седларска
роба), каишеви за клизаљке, кожни каишеви, кожно
ремење,
акцелерометри,
кожа,
сирова
или
полупрерађена, кожне нити, кожне плетенице, кожни
додаци за намештај, имитација коже, кишобрани,
мараме преко рамена за ношење беба, гумени делови
за узенгије, кожне узенгије, торбе за алат (празне),
бичеви, камџије, торбе за храњење (зобнице),
футроле за кишобране, кожне облоге за опруге,
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подколенице за коње, одећа за кућне љубимце,
покривачи за животиње, запрежна опрема за
животиње, блинкери (сарачка опрема) наочњаци,
блиндери (сарачка опрема) наочњаци, ремење
(сарачка опрема), ранчеви, руксаци, улари и повоци,
ручке за штапове за ходање, бич са девет чворова,
траке за подбрадке, од коже, молескин (енглеска
кожа јака памучна тканина, имитација коже), рамови
за ручне торбе, сунцобрани, крзна, крзнене коже,
ручке за кишобране, џепни новчаници, торбе за
куповину са точкићима, торбе за куповину, вођице,
узде и повоци, актен ташне, ранчеви за планинарење,
ранчеви за камповање, торбе за плажу, ручне
торбице, путне торбе, торбе (коверте, кесе) од коже
за паковање, торбе, од коже, за паковање, омоти, од
коже, за паковање, кожне траке, коњска опрема,
седла за јахање, седларска роба, актовке, путни
комплети (кожна роба), мали кофери, ручке за
кофере, вентили од коже, кожа од стоке, кутије од
коже или вештачке коже, мрежасте ташне од метала,
футроле од коже или вештачке коже, сандуци
(пртљаг), козметичке торбице, празне, јеленска кожа,
која није за чишћење, реденици, ременице, од коже,
рамени каишеви, од коже, покривачи за седла за
коње, кутије од вулканизованих влакана, ранци,
путне торбе за одећу, узде, сарачка опрема, футроле
за кључеве, мрежасте торбе за куповину, кофери,
прекривачи намештаја од коже, подлоге за коњска
седла, спортске торбе, узенгије металне, коњска
опрема, потковице, каишеви-ременици за ношење
беба, новорођенчади, носиљке за бебе; торбе
кенгури, торбе футроле за кредитне картице
(новчаници); кутије за визит карте; рандсел (јапанска
школска торба за леђа); ознаке з апртљаг; покривачи
коњских седла.
Кл. 19:
грађевински материјали (неметални);
неметалне круте цеви за градњу; асфалт, катран и
битумен (смола); неметалне преносиве конструкције;
споменици, неметални.
Кл. 20: грађевинарство кошнице огласне табле,
декорације од пластике за храну жута амбра, ћилибар
пуњене животиње лежајеви за кућне љубимце, легла
и кућице за кућне љубимце кућице за кућне љубимце
животињске канџе алке за завесе, сребрно стакло
(огледала) ормани, креденци ормарићи за лекове
споне за цеви или каблове, бурад од дрвета за
претакање вина китова кост, необрађена или
полуобрађена, бамбус сто, клупа (намештај), корпе
за рибу, оградице за бебе, колевке, креветци, колевке
од прућа, полице за библиотеке, калемови од дрвета
за пређу,
свилу, гајтане оквири кревета
(дрвени)дрвене траке, плута за флаше ,запушачи од
плуте, сталци за боце, рамови за вез, улошци за
четке, креденци за посуђе, животињски рогови,
канцеларијски столови ,канцеларијски намештај,
постоља за костиме, подлоге за саће у пчелињацима,
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делови од дрвета за кошнице, намештај славине,
неметалне, за бурад, ормани за картотеке (намештај),
ормани за документа, имитација корњачине коре
,заштитне преграде за камине (намештај), мртвачки
сандуци, делови за мртвачке сандуке, неметални,
јеленски рогови, столице седишта, наслоњаче,
лежаљке наслони за главу (намештај), постоља за
шешире, палете за утовар, које нису од метала, летве
за одређивање ширине при утовару за железничке
вагоне, које нису од метала шарке, које нису од
метала, штандови, кућице за псе, вешалица за одећу,
вешалице за одећу, полице за картотеке, фотеље,
кројачке лутке, контејнери за течно гориво,
неметални, комоде, радне плоче (столови),
контејнери, посуде који нису од метала (за
складиштење, транспорт), плутајући контејнери, који
нису од метала, столови, корал, послужавници,
неметални рог, необрађени или полуобрађени, дршке
за ножеве, који нису од метала, америчка палма,
прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим
постељине, декоративни јастучићи, душеци, куке
које нису од метала за вешање одеће, чивилуци,
неметални резервоари, неметални, колица за
сервирање чаја, ручна колица за сервирање чаја,
столови за цртање,
држачи за пешкире,
неметални,причвршћени, дивани и софе, пречке од
дрвета, столарска роба, корњачина кора, шкољке
острига, кочићи за биљке или дрвеће, мердевине, од
дрвета или пластике, покретне степенице за
укрцавање, неметалне, за путнике, школски
намештај, дактилографски столови, полице за писаће
машине, плакати од дрвета или пластике, матице,
навртци који нису од метала морска пена, сепиолит,
подметачи за судопере, замењиви, замењиве подлоге
или облоге за судопере, посуде, пластичне за
амбалажу, држачи завеса, који нису од текстила,
кревети, калемови немеханички, за еластична црева,
који нису од метала, калемови за намотавање,
немеханички, за еластична црева, који нису од
метала, шипке за степеништа, радни сто, клупа,
полице (намештај), легла и кућице, вентилатори за
личну употребу неелектрични, дршке за косе, које
нису од метала, затварачи, који нису од метала, за
контејнере, посуде, опрема за намештај, неметална
постоља за саксије за цвеће (намештај), постоља за
саксије, јасле за сточну храну, сталци за пушке,
бурад, која нису од метала, сталци за бурад, који
нису од метала, клизачи за гарнишне, сандуци за
месо, који нису од метала, опрема за прозоре,
неметална, опрема за кревете, неметална, опрема за
врата, неметална, даске за сечење (табле), јарболи за
заставе, сандуци, гајбе, навлаке за одећу
(гардеробне) регистарске таблице, неметалне
плочице са бројевима, које нису од метала,
слоновача,
непрерађена
или
полупрерађена,
намештај од метала, ратан, трска, штандови за
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новине, сталци за новине, плочасте унутрашње
ролетне, лавабои са ормарићем, комодом (намештај),
болнички кревети, точкићи за кревете, који нису од
метала, кваке, које нису од метала, сталци за читање,
пултови, дршке за алат, које нису од метала, корпе за
рубље са поклопцем, чивилуци, палете за транспорт,
неметалне, палете за претовар робе, које нису од
метала, степенице (мердевине), неметалне, делови
намештаја од дрвета, делови од дрвета за намештај
точкићи за намештај, неметални саће кинетичке
скулптуре (декорација), канцеларијски столови за
стајање седеф (необрађен или полуобрађен),
идентификационе плочице, које нису од метала
плочице за име, које нису од метала, кућни бројеви
који нису од метала, несветлећи, препариране птице
јастуци, јастуци на надувавање, који нису за
медицинску употребу душеци, мадраци од сламе
душек од сламе плетена слама, изузев асуре
плетенице од сламе сламни поруби, ивице корпе,
пекарске, за хлеб постоља за кишобране, параван,
преграда (намештај) куке за одећу које нису од
метала завеса од перли, украсна шаторски кочићи,
који нису од метала табле за столове, врата за
намештај шине за завесе (гарнишне) полице за
намештај, пластичне кант траке за намештај
резервоари, неметални, незидани танкови, неметални
и незидани, шипке за завесе (гарнишне), кукице за
завесе, шнале и траке за држање завеса, трска
(материјал за плетење), животињска копита, писаћи
столови браве, које нису од метала, за возила,
седишта од метала, софе, канабе, конструкције
кревета, вентили, неметални, који нису делови
машина, статуе од дрвета, воска, гипса или пластике,
столови од метала, тоалетни сточићи, лајсне за
рамове за слике, полице за складиштење, ормарићи
са бравицама, огледала, столице за лежање
(лигештули), јастук, сталци (намештај), табле за
држање кључева, сталци, постоља, штандови,
плетарски радови, од прућа, витрине (намештај),
јастуци на надувавање који нису за медицинску
употребу, душеци на надувавање, који нису за
медицинску употребу, шипке од обрађеног ћилибара,
плоче од обрађеног ћилибара, уметничка дела од
дрвета, воска, гипса или пластике, корита која нису
од метала за мешање малтера, канте, неметалне,
сандуци који нису од метала, дршке за метле,
неметалне, радне клупе за стеге, неметалне, бурад,
неметална, обручи за бурад, неметални, постоља за
рачунске машине , чепови, који нису од метала,
запушачи,
неметални,
поклопци,
неметални
шрафови, неметални, закивци, које нису од метала,
клинови, који нису од метала игле, клинови,
неметални, клинови, које нису од метала кочићи,
завртњи, неметални, поклопци за флаше, неметални,
чепови за боце, неметални, чепови за боце, који нису
од стакла, метала или гуме, идентификационе
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наруквице, неметалне, намештај за вагон ресторане,
бисте од дрвета, воска, гипса или пластике, споне и
затеге за каблове, који нису од метала, рамови за
слике, летвице за рамове за слике, лајсне за
урамљивање слика (рамове), кутије од дрвета или
пластике, сандуци дрвени или пластични, табле за
поруке, водени хидростатички кревети који нису за
медицинску употребу, хидростатички кревети који
нису за медицинску употребу, шрафови, неметални,
закивци, које нису од метала, клинови, који нису од
метала игле, клинови, неметални, клинови, које нису
од метала кочићи, завртњи, неметални, поклопци за
флаше, неметални, чепови за боце, неметални,
чепови за боце, који нису од стакла, метала или гуме,
идентификационе наруквице, неметалне, намештај за
вагон ресторане, бисте од дрвета, воска, гипса или,
пластике, споне и затеге за каблове, који нису од
метала, рамови за слике, летвице за рамове за слике,
лајсне за урамљивање слика (рамове), кутије од
дрвета или пластике, сандуци дрвени или пластични,
табле за поруке, водени хидростатички кревети који
нису за медицинску употребу, хидростатички
кревети који нису за медицинску употребу, водени
кревети који нису за медицинску употребу, сифони
(вентил и) од пластике, чепови за зидове, неметални
типлови, неметални, шкољке, вреће за спавање за
камповање, хоклице, столице без наслона, вентили за
водене цеви од пластике, амбалажа (гајбе) од дрвета
за флаше, фигурине, статуете од дрвета, воска, гипса
или пластике фигурине од дрвета, воска, гипса или
пластике, браве, неелектричне, које нису од метала,
фризерске столице, мотке, стубови, неметални,
корпе, неметалне, сандучићи за писма, не од метала
или зидани, бове за усидрење, пловци, неметални,
навлаке за одећу (за чување), натписи од дрвета или
пластике, ручна колица (намештај), завесе од
бамбуса, сандуци за играчке, високе столице за бебе,
шеталице за бебе, рекламни предмети на надувавање,
пластичне пропусне картице, некодиране и
немагнетске, плочице од огледала, ременски
преносници од пластике за завесе, ногаре за сечење
дрва, греде за гребање за мачке, наслони за раме
покретни столови за компјутере (намештај),
погребне урне, звонца покретана ветром (украсна)
завесе од дрва плетене (покућство), књиге-полице за
књиге јастуци за кућне љубимце унутрашње
прозорске ролетне (намештај) унутрашњи прозорски
застори (намештај), ручке врата-неметалне, ручна
огледала (тоалетна огледала) сагови за ограђени
простор за малу децу сталак за убрусе (намештај),
дугмад, неметална столови за пресвлачење беба
причвршћени за зид, подметачи за пресвлачење беба
резе за врата, неметалне папирне ролетне, застори
текстилне ролетне за прозоре, унутрашње звона за
врата неметална, не-електрична, покретне преграде
(намештај) затварачи са навојем, неметални, за
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флаше звекири за врата, неметални, столови за
тестерисање (намештај), намештај на надувавање
степеник-столице, неметалне рукохвати за каду,
неметални обручи, неметални, за причвршћивање
цеви, кутије за излагање накита, подлоге за спавање,
простирке за спавање, алке, неметалне, за кључеве,
дозатори за врећице за псећи измет, фиксирани,
неметални граничници за врата, неметални и не од
гуме, граничници за прозоре, не од метала или гуме,
затварачи крила, неметални, за прозоре, затварачи за
прозоре, неметални затварачи врата, неметални,
кутије за алате, неметалне, празне, сандуци за алат,
неметални, празни, полице. Класа 21
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна; непрерађено или полупрерађено
стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија.
Кл. 22: конопци и узице; мреже; шатори, тенде и
цираде; једра;
вреће (џакови); материјали за
постављање и пуњење (осим папира, картона, гуме
или пластике); сирови влакнасти текстилни
материјали.
Кл. 23: пеђа и конац, за текстилну употребу.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; прекривачи за
кревете; прекривачи за столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 26: чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани;
дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; вештачко
цвеће.
Кл. 27:
теписи, асуре, простирке и отирачи,
линолеум и други материјали за покривање подова;
прекривачи за зидове (нетекстилни).
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли; украси за јелке.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 34: дуван; артикли за пушаче; шибице.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, qдржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка протипожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака.,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
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ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума,
поправка, бушење бунара; изградња сајамских
штандова и продавница, инсталација, одржавање и
оправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на
електричним апаратима, рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени,
изнајмљивање дизалица (грађевинске опреме),
изнајмљивање машина за чишћење путева, услуге
поправки кровова, услуге прављења вештачког снега,
чишћење улица, поправка сигурносних брава,
рестаурација
уметничких
дела,
рестаурација
(поправка) музичких инструмента, уградња прозора
и врата, одржавање базена за пливање, поновно
пуњење тонера за штампаче, консултације о грађењу,
столарске услуге, бушење нафтних или гасних
бушотина,
изнајмљивање
одводних
пумпи,
изнајмљивање машина за прање веша, поправка
електричних водова, пуњење батерија за возила,
балансирање гума, звучно усаглашавање, штимовање
музичких инструмената, полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
Кл.
40:
стругање,
абразија,
обрада
кинематографских филмова, прочишћавање ваздуха,
магнетизација, завршна обрада текстила, завршна
обрада папира, посребривање, избељивање тканина,
обрада дрвета, порубљивање одеће, лемљење,
шивење женске одеће по мери, облагање
кадмијумом, поступак трајног пеглања тканина,
печење грнчарије, бојење обуће, хромирање,
облагање металом (метализација), бојење коже,
обрада крзна, сечење тканина, штампање узорака,
развијање фотографских филмова, позлаћивање,
обрада воде, електролиза, калаисање, моделирање
крзна по наруџбини, ковачке услуге, заштита крзна
од мољаца, млевење, гњечење воћа, димљење хране,
галванизација, гравирање, импрегнација одеће,
водоотпорна обрада тканина, прерада одеће за
отпрорност на ватру, обрада текстила за отпрорност
на ватру, обрада тканина да буду отпорне на ватру,
обрада одеће против гужвања, обрађивање вуне,
ламинирање, брушење, обрађивање метала, каљење
метала, млевење брашна, никловање, ткачке услуге,
обрада коже, полирање брусилицом, књиговезачке
услуге, обрада дрвета (услуге пилане), седларске
услуге, тестерисање (услуге пилана), кројачке
услуге, штављење, препарирање животиња, услуге
фарбања, бојење текстила, обрада тканина, обрада
текстила, заштита текстила од мољаца, бојење
тканина, обрада папира, дување стакла, везење,
обрађивање коже, површинско бојење стакла
прозора, конзервисање намирница и пића, сеча и
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Ж
обрада стабала, прерада отпада и ђубрета, претходно
скупљање тканине, поступак за постизање сјаја
крзна, постављање крзна сатеном, бојење крзна,
дезодорисање
ваздуха,
освежавање
ваздуха,
склапање материјала по наруџбини за друге,
урамљивање уметничких дела, позлата, ласерско
гравирање, информације о обради материјала,
брушење оптичког стакла, штампање фотографија,
фотогравура, прерада нафте, јорганџијске услуге,
услуге пречишћавања, клање животиња, завршна
обрада љуштењем, прерада отпада (трансформација),
преправка одеће, услуге прављења котлова, ливење
метала, вулканизација (обрађивање материјала),
услуге зубних техничара, производња енергије,
издавање генератора, уништавање отпада и ђубрета,
спаљивање отпада и ђубрета, услуге одвајања боја,
резање
кључева,
деконтаминација
опасних
материјала, литографско штампање, штампање,
изнајмљивање машина за плетење, офсет штампање,
услуге фотокомпозиције, штампање на свили,
сортирање отпада и материјала за рециклажу
(прерада), замрзавање хране, изнајмљивање уређаја
за климатизацију, изнајмљивање уређаја за грејање,
ваљање тканине, услуге криопрезервације, услуге
пескарења, изнајмљивање котлова, рециклирање
(рециклажа отпада), услуге варења.
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. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
Кл. 45: телохранитељске услуге, друштвена пратња,
услуге детективских агенција, услуге агенција
посредовање, услуге ноћног обезбеђења, отварање
сигурносних брава, изнајмљивање вечерњих хаљина,
кремација, проналажење несталих особа, погребне
услуге, погребне услуге, изнајмљивање одеће, услуге
обезбеђења, услуге агенција за склапање бракова,
консултације о безбедности, израда хороскопа,
ватрогасне услуге, организовање религијских
скупова, услуге агенције за усвајање, надзирање
противпровалних уређаја и аларма, услуге чувања
деце код куће контрола пртљага ради сигурности,
услуге чувања станова у одсуству власника, чување
кућних љубимаца, прикупљање биографских
података о појединцима, враћање изгубљених
ствари, посредовања, услуге медијације, контрола
предузећа
ради
сигурности,
изнајмљивање
противпожарних аларма, изнајмљивање уређаја за
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гашење пожара, услуге арбитража, консултације о
интелектуалној својини, менаџмент ауторских права,
лиценцирање интелектуалне својине, праћење права
интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе,
истраживање у правним стварима, парничне услуге,
лиценирање рачунарског софтвера (правне услуге),
регистрација имена домена (правне услуге), услуге
мирног решавања спорова, изнајмљивање сефова,
генеалошка истраживања, планирање и организовање
венчања, услуге он-лајн друштвених мрежа, услуге
пуштања голубова за специјалне прилике, услуге
балсамовања, услуге припреме правних докумената,
проналажење украдених предмета, правно управљање
дозволама,
астролошко
саветовање,
духовно
саветовање, услуге читања судбине из карата,
саветовање о личном стилу облачења, писање личних
писама, организовање погребних церемонија.
(111) 73292
(210) Ж- 2017-53

(181) 17.01.2027.
(220) 17.01.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO "BEOGRADSKA
PEKARSKA INDUSTRIJA" D.O.O., Ђорђа
Чутковића 1, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 02.01.11; 24.05.01; 26.01.20; 26.01.21; 26.11.08;
28.05.00; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) бела, црна, светло браон, тамно браон.
(511) Кл. 16: папир, картон ; штампани материјал
(висока
штампа);
књиговезачки
материјал;
фотографије; канцеларисјки материјал; лепила за
канцеларисјке и кућне потребе; уметнички
материјал; пластични материјал за паковање (који
није укључен у друге класе); штампарска слова;
клишеи; канцеларисјки материјал; конусне папирне
кесе; цртежи који се копирају на подлогу; графички
отисци; коверте; штампане ствари; плакати од
папира или картона.
Кл. 30: хлеб без квасца; двопек; кекс; колачи;
палачинке; хлеб; пите; сендвичи; векне хлеба; овсено
брашно; хлебне мрвице; пите; слатке земичке и
колачићи; брашно и производи од житарица.
Кл. 35: услуге продаје на мало у вези са пекарским
производима, производима од житарица, хлеба,
пецива, колача и посластица.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 73293
(210) Ж- 2017-33

(181) 04.01.2027.
(220) 04.01.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) "2D SOFT DOO, Цара Душана 7, Нови Сад, RS
(740) Синиша Новковић, Сремска 4/2, Нови Сад
(540)

Ж
(531) 09.03.09; 09.03.13; 09.05.12; 26.11.12; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена, сива.
(511) Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42:
пројектовање и развој компјутерског
хардвера и софтвера.
Кл. 45: уступање лиценце, закључивање уговора о
лиценци за софтвере (правне услуге).
(111) 73296
(210) Ж- 2017-114

(531) 07.05.08; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42:
пројектовање и развој компјутерског
хардвера и софтвера.
Кл. 45: уступање лиценце, закључивања уговора о
лиценци за софтвере (правне услуге).
(181) 04.01.2027.
(220) 04.01.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) "2D SOFT DOO, Цара Душана 7, Нови Сад, RS
(740) Синиша Новковић, Сремска 4/2, Нови Сад
(540)

(181) 01.02.2027.
(220) 01.02.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) GENEVA LABORATORIES LIMITED, a
British Virgin Islands company, Palm Grove House,
Box 438, Road Town Tortola, VG
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3, 11000 Београд
(540)

(111) 73294
(210) Ж- 2017-32

(531) 01.15.15; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01
(591) наранџаста.
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија, етерична уља,
козметика.
(111) 73297
(210) Ж- 2017-98

(531) 24.17.25; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42:
пројектовање и развој компјутерског
хардвера и софтвера.
Кл. 45: уступање лиценце, закључивање уговора о
лиценци за софтвере (правне услуге).
(111) 73295
(210) Ж- 2017-31

(181) 04.01.2027.
(220) 04.01.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) "2D SOFT DOO, Цара Душана 7, Нови Сад, RS
(740) Синиша Новковић, Сремска 4/2, Нови Сад
(540)

(181) 26.01.2027.
(220) 26.01.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) Јелена Ђошић, Првомајска 54, 18360 Сврљиг, RS
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.22; 29.01.13
(591) црна, црвена, зелена.
(511) Кл. 30: сирће.
(111) 73298
(210) Ж- 2017-1151

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

SLAMMER
(511) Кл. 5: пестициди.
ЗИС / RS / IPO

129

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9

Ж
(111) 73299
(210) Ж- 2017-1144

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MINERALNE
VODE MIONI DOO BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), Autoput za Zagreb 35, Novi Beograd, RS
(540)

ATOS
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73300
(210) Ж- 2017-1145

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

COMET
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73301
(210) Ж- 2017-1146

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

(531) 01.01.12; 01.15.09; 01.15.15; 02.03.01; 02.03.16;
26.01.13; 26.01.14; 26.01.21; 26.11.12; 29.01.04;
29.01.05
(591) циклама, љубичаста, небо плава.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића.
(111) 73305
(210) Ж- 2016-1423

(181) 29.08.2026.
(220) 29.08.2016.
(151) 04.09.2017.
(732) Привредна комора Србије, Ресавска 13-15,
Београд, RS
(540)

DOBLO
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73302
(210) Ж- 2017-1147

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

DOXA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73303
(210) Ж- 2017-1148

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 31.08.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

EMA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73304
(210) Ж- 2017-319
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(181) 13.03.2027.
(220) 13.03.2017.
(151) 31.08.2017.

(531) 24.17.17; 25.05.05; 26.04.09; 26.04.19; 27.05.01;
29.01.15
(591) љубичаста, плава, зелена, сива, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41: образовне услуге.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима, услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
заштите имовине и лица; посредовања, услуге
медијације; услуге арбитража, консултације о
интелектуалној својини; менаџмент ауторских права;
лиценцирање интелектуалне својине; праћење права
интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе;
истраживање у правним стварима, парничне услуге;
услуге мирног решавања спорова, услуге припреме
правних докумената, правно управљање дозволама.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 73306
(210) Ж- 2016-2078

(181) 08.12.2026.
(220) 08.12.2016.
(151) 04.09.2017.
(732) UNI STAR GROUP DOO PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE
, Гандијева 156/33, RS
(740) Шево Сретко, Архимандирта Герасима Зелића
бр. 8, Београд
(540)

KATALEYA
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска
кожа, крзно; кофери и путне торбе; кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; прекривачи за
кревете и столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company,
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

Ж
(740) Драган Јерковић, адвокат, Кнегиње Љубице 26,
Београд
(540)

BARCLAY GALLUP
BIOGRADE 360
(511) Кл. 5: пестициди; хербициди.
(111) 73310
(210) Ж- 2017-121

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) GRAND PROM DOO BEOGRAD, Сурчинска
6 а, Нови Београд, RS
(540)

(111) 73307
(210) Ж- 2017-248

ZORVEC VINABRIA
(511) Кл. 5: фунгициди за употребу у пољопривреди;
препарати за контролу биљних болести.
(111) 73308
(210) Ж- 2017-247

(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company,
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 02.03.01; 02.09.08; 10.05.15; 26.01.06; 26.01.14;
26.01.19; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.14
(591) црвена, бела, црна, златна.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 73311
(210) Ж- 2017-119

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) GRAND PROM DOO BEOGRAD, Сурчинска
6 а, Нови Београд, RS
(540)

ZORVEC
(511) Кл. 5: фунгициди за употребу у пољопривреди;
препарати за контролу биљних болести.
(111) 73309
(210) Ж- 2017-41

(181) 13.01.2027.
(220) 13.01.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) Agrimatco doo, Народног Фронта 73/1, 21102
Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.03.01; 02.09.01; 05.05.21; 08.01.15; 11.03.04;
24.17.13; 26.01.06; 26.01.14; 26.01.19; 27.05.13;
29.01.01; 29.01.14
(591) црвена, бела, црна, златна.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 73312
(210) Ж- 2017-120

(181) 02.02.2027.
(220) 02.02.2017.
(151) 04.09.2017.
(732) GRAND PROM DOO BEOGRAD, Сурчинска
6 а, Нови Београд, RS
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Ж
(540)

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 02.03.01; 03.13.01; 05.05.01; 05.05.20;
11.03.04; 16.03.01; 25.07.07; 26.01.06; 26.01.14;
26.01.19; 27.05.13
(591) црвена, бела, црна, златна.
(511) Кл. 30: кафа.

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01
(591) црвена, црна, беж, сива.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; електронски
уређаји и њихови делови који служе за загревање
цигарета или дувана.

(111) 73313
(210) Ж- 2017-246

(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 04.09.2017.

(300) 015808033 07.09.2016. EM.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(591) црна, плава, сива, беж.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; електронски
уређаји и њихови делови који служе за загревање
цигарета или дувана.
(111) 73314
(210) Ж- 2017-245

(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 04.09.2017.

(300) 015808033 07.09.2016. EM.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US
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(111) 73315
(210) Ж- 2016-1378

(181) 16.08.2026.
(220) 16.08.2016.
(151) 05.09.2017.
(732) VALMAN D.O.O. BEOGRAD, Господара
Вучића 35, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000 Београд
(540)

(531) 14.01.01; 14.01.03; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна.
(511) Кл. 6: арматура за водовод и канализацију и то
: засуни (затварачи) за водовод и канализацију;
ваздушни вентили за водовод и канализацију;
неповратни вентил и за водовод и канализацију;
огрлице и обујмице за цеви за водовод и
канализацију; уличне капе за водовод и
канализацију, фазонски комади за водовод и
канализацију, уградбене гарнитуре за водовод и
канализацију, надземни и подземни хидранти за
водовод и канализацију, телескопски монтажно
демонтажни комади за водовод и канализацију,
компензатори; репаратурне спојнице за цеви,
универзалне спојнице за цеви за водовод и
канализацију, хаваријске телескопске монтажно
демонтажне спојнице; прирубнице; монтажни

ЗИС / RS / IPO
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шахтови; фланш адаптери; уличне капа и постоље
уличне капе за водовод и канализацију; прелазне
прирубнице за водовод и канализацију; жабљи
поклопац за водовод и канализацију; преливни комад
за водовод и канализацију; алат за реинсталацију
арматуре са цевовода; поклопац шахта; поклопац
сливника; улична капа за подземни хидрант; улична
капа за засуне и кућне прикључке у пешачкој зони,
специјалне
челичне
изведбе
за
водоводно
канализационе системе.
(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 05.09.2017.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK
AD NIŠ, Димитрија Туцовића 51, Ниш, RS
(540)

Ж
(111) 73318
(210) Ж- 2016-984

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 73316
(210) Ж- 2016-2027

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.13; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.07
(591) браон и жута
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, пиринач, кукуруз,
сунцокрет, јечам, соја, брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи,
квасац, прашак за пециво, зачини, овсене пахуљице.
Кл. 31: семе, непрерађене житарице.
(111) 73317
(210) Ж- 2016-2028

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 05.09.2017.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK
AD NIŠ, Димитрија Туцовића 51, Ниш, RS
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.13; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.05
(591) жута и љубичаста
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао, пиринач, кукуруз,
сунцокрет, јечам, соја, брашно и производи од
житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи,
квасац, прашак за пециво, зачини, овсене пахуљице.
Кл. 31: семе, непрерађене житарице.

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.01.01; 02.01.03; 26.04.15; 26.04.18; 27.01.12;
27.05.24; 29.01.07
(591) браон, бела.
(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке сврхе; есенцијална уља.
Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и лековити
производи; витамини; минерали за медицинске сврхе;
додаци за исхрану са минералима; минерална вода за
медицинске и лековите сврхе; парафармацеутски
производи; дијететски суплементи; дијететска храна;
дијететске супстанце; биљни препарати; лековито биље;
медицински чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу; средства
за дезинфекцију; ветеринарски производи; хемијски
производи за медицинске сврхе; дијагностички
препарати за медицинске сврхе; медицински
супозиторији; ензимски препарати за медицинске сврхе;
жваке за медицинске сврхе; медицинска пића
и
напитци; лековито биље; медицинске инфузије;
медицински тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони завоји.
(111) 73319
(210) Ж- 2016-985

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.

(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
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Ж
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11; 29.01.15
(591) црна, црвена, светло плава, бела, сива.
(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке сврхе; есенцијална уља.
Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и
лековити производи; витамини; минерали за
медицинске сврхе; додаци за исхрану са минералима;
минерална вода за медицинске и лековите сврхе;
парафармацеутски
производи;
дијететски
суплементи; дијететска храна; дијететске супстанце;
биљни препарати; лековито биље; медицински
чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу;
средства за дезинфекцију; ветеринарски производи;
хемијски
производи
за
медицинске
сврхе;
дијагностички препарати за медицинске сврхе;
медицински супозиторији; ензимски препарати за
медицинске сврхе; жваке за медицинске сврхе;
медицинска пића и напитци ; лековито биље;
медицинске инфузије;
медицински тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони завоји.
(111) 73320
(210) Ж- 2016-987

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.03
(591) зелена, бела.
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(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке сврхе; есенцијална уља.
Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и
лековити производи; витамини; минерали за
медицинске сврхе; додаци за исхрану са минералима;
минерална вода за медицинске и лековите сврхе;
парафармацеутски
производи;
дијететски
суплементи; дијететска храна; дијететске супстанце;
биљни препарати; лековито биље; медицински
чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу;
средства за дезинфекцију; ветеринарски производи;
хемијски
производи
за
медицинске
сврхе;
дијагностички препарати за медицинске сврхе;
медицински супозиторији; ензимски препарати за
медицинске сврхе; жваке за медицинске сврхе;
медицинска пића и напитци ; лековито биље;
медицинске инфузије; медицински тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони
завоји.
(111) 73321
(210) Ж- 2016-988

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке сврхе; есенцијална уља.
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Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и
лековити производи; витамини; минерали за
медицинске сврхе; додаци за исхрану са минералима;
минерална вода за медицинске и лековите сврхе;
парафармацеутски
производи;
дијететски
суплементи; дијететска храна; дијететске супстанце;
биљни препарати; лековито биље; медицински
чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу;
средства за дезинфекцију; ветеринарски производи;
хемијски
производи
за
медицинске
сврхе;
дијагностички препарати за медицинске сврхе;
медицински супозиторији; ензимски препарати за
медицинске сврхе; жваке за медицинске сврхе;
медицинска пића и напитци ; лековито биље;
медицинске инфузије; тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони завоји.
(111) 73322
(210) Ж- 2016-1559

(181) 20.09.2026.
(220) 20.09.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) FRUTICA DOO, Трг Републике 7, Чантавир, RS
(540)

(531) 01.01.01; 01.01.05; 05.03.01; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, бела, златна.
(511) Кл. 34: филтер тубе за цигаре.
(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

Ж
(531) 26.04.18; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке
сврхе;
есенцијална
уља.
Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и
лековити производи; витамини; минерали за
медицинске сврхе; додаци за исхрану са минералима;
минерална вода за медицинске и лековите сврхе;
парафармацеутски
производи;
дијететски
суплементи; дијететска храна; дијететске супстанце;
биљни препарати; лековито биље; медицински
чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу;
средства за дезинфекцију; ветеринарски производи;
хемијски
производи
за
медицинске
сврхе;
дијагностички препарати за медицинске сврхе;
медицински супозиторији; ензимски препарати за
медицинске сврхе; жваке за медицинске сврхе;
медицинска пића и напитци ; лековито биље;
медицинске инфузије; тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони
завоји.
(111) 73324
(210) Ж- 2016-1558

(181) 20.09.2026.
(220) 20.09.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) FRUTICA DOO, Трг Републике 7, Чантавир, RS
(540)

(111) 73323
(210) Ж- 2016-989

(531) 01.15.11; 01.15.23; 05.07.01; 11.03.04; 27.05.12;
27.05.13; 27.05.24; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.14
(591) бела, црвена, наранџаста, браон.
(511) Кл. 30: напици од кафе.
(111) 73325
(210) Ж- 2016-990

(181) 01.06.2026.
(220) 01.06.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Unilab LP, 966 Hungerford Drive, Suite 3B,
Rockville, Maryland 20850, US
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(740) Адвокат Слободан Влаховић , Радоја Дакића
35/32, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.15
(591) црна, црвена, светло плава, бела, сива.
(511) Кл. 3: козметика, укључујући и лековиту
козметику; козметички препарати за мршављење;
препарати за бријање; освеживачи даха; производи за
одржавање зуба; препарати и третмани за косу;
препарати за тамњење коже; парфимерија; парфеми;
марамице импрегниране козметичким лосионима;
препарати за депилирање; санитарни препарати за
козметичке
сврхе;
есенцијална
уља.
Кл. 5: фармацеутски производи; медицински и
лековити производи; витамини; минерали за
медицинске сврхе; додаци за исхрану са минералима;
минерална вода за медицинске и лековите сврхе;
парафармацеутски
производи;
дијететски
суплементи; дијететска храна; дијететске супстанце;
биљни препарати; лековито биље; медицински
чајеви; биоцидални производи; биолошки и
бактерицидални производи; вакцине; серуми; крвни
продукти; биотехнолошки производи; фармацеутски
препарати за негу коже; препарати против акни;
стоматолошка опрема и материјали; фармацеутски
лосиони; храна за бебе; материјали за превијање;
санитарни препарати за медицинску употребу;
средства за дезинфекцију; ветеринарски производи;
хемијски
производи
за
медицинске
сврхе;
дијагностички препарати за медицинске сврхе;
медицински супозиторији; ензимски препарати за
медицинске сврхе; жваке за медицинске сврхе;
медицинска пића и напитци ; лековито биље;
медицинске инфузије; тоници.
Кл. 10: медицински апарати и уређаји; терапеутски
фластери, облоге и завоји; медицински компресиони
завоји.
(111) 73326
(210) Ж- 2016-1361

(181) 09.08.2026.
(220) 09.08.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET
ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA,
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PRUŽANJE
UGOSTITELJSKIH I DRUGIH USLUGA
PROKUPAC AD BEOGRAD (VODŽDOVAC)-U
STEČAJU, Kumodraška 263-a, Beograd, RS
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(740) Ненад Илић и Горан Гојчанин, Кнегиње Зорке
8, Београд
(540)

(531) 05.07.10; 05.13.06; 07.01.01; 14.05.02; 24.01.10;
24.01.12; 24.01.13; 24.01.17; 27.05.17
(511) Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде;
чешљеви и сунђери; четке [изузев кичица];
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна; непрерађено или полупрерађено
стакло [осим стакла које се користи у
грађевинарству]; стакларија, порцелан, грнчарија и
лончарија која није укључена у друге класе. мали
апарати за сецкање, млевење и пресовање.
Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
прехрамбени проуводи животињског порекла као и
поврће и друге хортикултурне производе који су
прераљени и припремљени за употребу или очување.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока , замена кафе, брашно и производи од
житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови [додаци јелу]; зачини.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље , свеже воће и поврће, семе,
природне биљке, храна за животиње, производи који
су израсли из земље који нису били предмет обраде
или припреме, непрерађене житарице.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, пића од воћа и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35: оглашавање и вођење послова, пословно
управљање и канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге, паковање и
складиштење робе и организовање путовања; услуге
складиштења у циљу обезбеђивања услуга које
пружају и друга предузећа, превозници и вршиоци
транспортних услуга са једне на другу дестинацију
као и сортирање робе пре опремања, као и услуге
контроле превозних средстава и робе пре транспорта.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разоноде, спортске и културне активности,
рекреација као и организовање и вођење семинара,
конференција, конгреса, организовање изложби у
културне и образовне сврхе, спортска такмичења и
издавање текстова, брошура и књига.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
као и пројектовање у вези наведених услуга, услуге
индустријске анализе и истраживања које пружају
лица индивидуално или колективно а у вези
теоријских и практичних аспеката сложен ог поља
активности, такве услуге обезбеђују професионалци
као што су хемичари, физичари, инжињери,
компјутерски стручњаци, правници и економисти.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића и
привремени смештај.

(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, Нови Сад, RS
(540)

(111) 73327
(210) Ж- 2017-249

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 35: оглашавање; рекламирање; вођење
послова; вођење канцеларијских послова; пословно
управљање; организационо саветовање; услуга
дистрибуције проспеката и узорака директно или
поштом; уписивање, уређивање, обрада, прерада
писаних информација и записа; истраживање
тржишта; презентација робе; презентација производа
путем средстава комуникације у сврху продаје на
мало; пружа ње комерцијалних савета и информација
потрошачима;
оглашавање
преко
телевизије;
оглашавање путем радија; организовање изложби у
привредне и рекламне сврхе; издавање рекламних
текстова; компјутерска управљање подацима.
Кл. 39: паковање и складиштење робе; транспорт
робе са једног места на друго; транспорт аутобусом;
превоз аутомобилом; испорука робе; складиштење.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића у
ресторанима и кафићима.

(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) PREDUZEĆE ZA PROMET, MARKETING I
POSREDOVANJE INPHARM CO DOO
BEOGRAD, Батајнички друм 23, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 26.05.19; 27.05.01
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати;
немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; немедицинска средства за чишћење зуба.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 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.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 73328
(210) Ж- 2016-1238

ЗИС / RS / IPO

(181) 13.07.2026.
(220) 13.07.2016.
(151) 06.09.2017.

(111) 73329
(210) Ж- 2016-1240

(181) 15.07.2026.
(220) 15.07.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) Swissbike Vertriebs GmbH, Industriestrasse 21,
6055 ALPNACH DORF, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7Л2, 11000 Београд
(540)

DIAMONDBACK
(511) Кл. 12: бицикли и делови и опрема за бицикле.
(111) 73330
(210) Ж- 2016-1335

(181) 03.08.2026.
(220) 03.08.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) UNISOL DOO, Autoput Beograd-Novi Sad 100b,
11080 Beograd-Zemun, RS
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радивић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

POLIMARK PLANET
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(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти; маргарини,
намази, кремови, кримери за кафу, напици на биљној
бази као што су сојино, бадемово, пиринчино,
кокосово млеко и млеко од лешника, чоколадно
млеко; производи од парадајза за јело и кување,
кувана готова јела од меса и поврћа, зимница.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице; салдоледи; шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као зачини); зачини; лед; кечап; мајонез,
салатни преливи, готови и паковани оброци од пасте,
риже и житарица.
(111) 73331
(210) Ж- 2016-2031

(181) 01.12.2026.
(220) 01.12.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) SILVER BELL CAPITAL D.o.o., Војводе
Шупљикца 51, Београд, RS
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл: 35: консултације у пословном управљању;
посредник саветовања коришћења софтверских
солуција; пословних решења трећим лицима;
истраживање тржишта; анализа и истраживање
тржишта у области економије, посредник у
припремању извештаја у области макроекономије
трећим лицима како би они ефикасније приступили
при доношењу пословних одлука
(111) 73332
(210) Ж- 2016-931

(181) 23.05.2026.
(220) 23.05.2016.
(151) 06.09.2017.
(732) AGROPAPUK DOO KUKUJEVCI, Cara Lazara
br. 4, Kukujevci, RS
(540)
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(511) Кл. 29: шунка; шкембићи; шиш кебаби;
шваргла; шаран, неживи; чварци; хот дог кобасице;
хамбургери; франкфуртске кобасице; филети од
пилећих груди; усољено месо; усољена риба; ћуфте;
ћуреће пљескавице; ћуретина; туњевина, нежива;
телећи бујон; телетина; текстурисани протеини
поврћа за употребу као додаци месу; тахини (намаз
од сусама); сушено месо; сушена усољена говедина;
сушена говедина; сухомеснати производи; суво месо;
сосеви за месо; смрзнута јела која се састоје
првенствено од меса, рибе, живинског меса или
поврћа; сланина; сирове пљескавице; сирове
кобасице; свињска маст; свињетина; сафаладе;
сардине, неживе; салама; рибљи филети; рибљи
крокети; рибље кобасице; риба у конзерви; риба, која
није жива; производи од рибе у теглама;
припремљено месо; пржено месо; пржени кромпир;
пржени колутови лука; прерађени производи од рибе
за људску исхрану; предјела која се првенствено
састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа;
пљескавице од соје; пилетина; печена говедина;
паниране кобасице; паковани оброци који се
углавном састоје од меса; паковани оброци који се
углавном састоје од рибе; паковани оброци који се
углавном састоје од живинског меса; пакована јела
која се првенствено састоје од меса, рибе, живинског
меса или поврћа; мусеви од меса; мортадела;
млевено месо; месо, риба, живинско месо и дивљач;
месо, живина и дивљач; месо; месне прерађевине;
месни намази; месни наресци; месни одресци;
масноће; конзервирано месо, риба, поврће и воће;
конзервирани производи од рибе; конзервиране
кобасице; конзервирана свињетина; конзервирана
говедина; кобасице братвурст (bгatwuгs); кобасице;
кеилбаса кобасице; јаја; јагњетина прерађена;
замрзнуто месо; замене за месо; животињски бубрези
(изнутрице); животињска мождина, срж, за исхрану;
животињска маст за исхрану; желе од меса; живина,
која није жива; екстракти живинског меса; димљени
производи од рибе; димљена риба; гулаш;
грицкалице од меса; готове супе; готова јела која се
углавном састоје од меса, рибе, живинског меса или
поврћа; говеђи одресци; говеђи лој за прехрану;
говеђи гулаш; говеђе пљескавице; говеђа супа;
говедина; виршле у кукурузној смеси; вегетаријанске
кобасице; вегетаријанске пљескавице; булгоги
(кореанско јело од говедине); бубрежни лој за
исхрану; болоњске кобасице.
(111) 73333
(210) Ж- 2017-58

(531) 24.07.23; 26.03.04; 26.03.18; 26.11.13; 27.05.22; 28.05.00
(591) црно-бели
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(181) 19.01.2027.
(220) 19.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) DOMAĆI TRGOVINSKI LANAC D.O.O.,
Булевар Михаила Пупина 143, 11070 Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(531) 07.01.24; 26.05.16; 26.05.18; 26.11.11; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црвена, жута, црна, бела.
(511) Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за
воће и поврће; услуге малопродаје и велепродаје за
детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за
дуван; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе,
сапуне и детерџенте; услуге малопродаје и
велепродаје за кондиторске производе, хлеб и
пецива; услуге малопродаје и велепродаје за папир и
канцеларијски прибор; услуге малопродаје и
велепродаје за пиринач и цереалије; услуге
малопродаје и велепродаје за храну и пиће; услуге
малопродаје и велепродаје за чај, кафу и какао.
(111) 73334
(210) Ж- 2017-60

(181) 20.01.2027.
(220) 20.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

Ж
сигурносни појасеви за седишта возила, наслони за главу
за седишта у возилима, аларми за вожњу уназад,
против¬провални уређај и за возила, ваздушни јастуци
[сигурносни делови за копнена возила], ретровизори,
подизачи задњих врата [делови копнених возила],
опрема за возила, спојлери за возила, носачи пртљага за
возила, блатобрани, ланци против клизања, прекривачи
за возила, прекривачи седишта за возила, ваздушне
пумпе [опрема за возила], носачи скија за копнена
возила, упаљачи за цигарете за копнена возила,
сигурносна седишта за децу, поклопци возила, врата за
возила, свемирска возила, авиони, хидроавиони,
летилице, теретна колица, мотоцикли, чамци, фериботи,
бродови, јахте, бицикли, звучни упозоравајући системи
за бицикле, ланци за бицикле, мотори за бицикле,
седишта за бицикле, пепељаре за аутомобиле, кочиони
дискови за возила, аутомобили без возача (аутономни
аутомобили), бочни ретровизори за возила, носачи
мотора за копнена возила, браници за аутомобиле,
затварачи за резервоаре горива на возилима и претварачи
обртног момента за копнена возила.
(111) 73335
(210) Ж- 2017-63

(181) 20.01.2027.
(220) 20.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, Taiwan, TW
(740) Ћосовић М. Драгољуб, адвокат, Булевар
Арсенија Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

EMPOWER THE DRIVE
(511) Кл. 12: возила за кретање по земљи, ваздуху, води
или шинама, аутомобиле, електрична возила, вагони,
камиони, доставна возила, теренци, аутобуси, кампер
возила, спортска кола, тркачка кола, виљушкари,
трактори укључујући тракторе за вучу, приколице и
полуприколице за возила, делови копнених, ваздушних и
водених возила, уређаји за кретање по копну, ваздуху
или води, мотори за копнена возила, мотори за копнена
возила, шкољке за возила, шасије за возила, мењачи за
копнена возила, делови за преносне механизме за
копнена возила, преносне осовине за копнена возила,
зупчаници за копнена возила, квачила за копнена возила,
осовине за возила, ублаживачи удара за возила, опруге за
ублажавање удара за возила, точкови за возила, гуме за
точкове возила, централни ротирајући део точка возила,
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих гума,
кочнице за возила, кочионе плочице за аутомобиле,
ветробранска стакла, брисачи ветробранских стакала,
браници возила, волани за копнена возила, сирене за
возила, показивачи правца за возила, седишта за возила,

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01
(511) Кл. 9: монитори (компјутерски хардвери);
видео
монитори;
компјутерски
хардвер;
компјутерски периферни уређаји; флуоросцентни
екрани; екрани са течним кристалима (ткз. ЛЦД);
екрани; монитори са течним кристалима.
(111) 73336
(210) Ж- 2017-69

(181) 23.01.2027.
(220) 23.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Илија Суџум, Свтозара Марковића 31,
21312 Баноштор, RS
(540)
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Ж
(531) 03.11.07; 25.12.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.05; 29.01.06
(591) светло љубичаста, тамно љубичаста,
светлосива.
(511) Кл. 29: конзервирани пужеви; кувани пужеви;
љускари, који нису живи; пужеви припремљени за
људксу исхрану; риба у конзерви.
(111) 73337
(210) Ж- 2017-70

(181) 23.01.2027.
(220) 23.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) BEST WESTERN INTARNATIONAL, INC.,
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радовић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22
(511) Кл. 43: хотелске услуге.
(111) 73338
(210) Ж- 2017-72

(181) 23.01.2027.
(220) 23.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Вук Станковић, Атинска 81/10,
34000 Крагујевац, RS
(540)

Trubalkan
(511) Кл. 9: унапред снимљени музички компакт
дискови; компакт-дискови са музичким садржајем;
звучници; системи озвучења који чине звучници и
кутије за звучнике; унапред снимљене аудио траке са
музичким садржајем; унапред снимљене музичке
аудио траке; дигитални уређаји за снимање аудиотрака; унапред снимљене дигиталне аудио траке;
аудио-траке са музичким садржајем; унапред
снимљене аудио траке; унапред снимљени аудио
дискови; уређаји за снимање аудио-трака; аудио и
видео микс-пултови; аудио и видео траке; аудио
микс-пултови; електричне миксете [аудио опрема];
аудио-дискови;
аудио-миксете;
аудио-опрема.
Кл. 38:
пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека, укључујући датотеке које
се могу преузимати и датотеке које се преносе
стримингом преко глобалне рачунарске мреже; пренос
140

и дистрибуција података или аудио-визуелних слика
путем глобалне рачунарске мреже или интернета;
пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, видео
садржаја, непокретнх и покретних слика, текста и
података у реалном времену; услуге интернета и
дигиталног преноса за аудио, видео или графичке
податке; пренос дигиталних аудио и видео садржаја
преко глобалне рачунарске мреже; услуге преноса и
комуникације видео и аудио записа; услуге аудио и
видео емитовања садржаја путем интернета; пренос
података, аудио, видео и мултимедијалних датотека;
пренос аудио и видео садржаја путем интернета;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних
садржаја путем интернета; емитовање аудио-визуелних
садржаја путем интернета; аудио емитовање путем
интернета и других комуникацијских мрежа пренос
аудио података путем интернета; пренос информација
на аудио-визуелном пољу; дигитално аудио емитовање;
пренос аудио података.
Кл. 41: изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање
аудио снимака; клупске услуге [забавне или образовне];
компоновање музике; омогућавање коришћења он-лајн
музике, која се не може преузимати; организовање и
спровођење концерата; писање песама; оркестарске
услуге; планирање забава [забава]; продукција музике;
услуге диск џокеја; услуге дискотека; услуге модела за
уметнике; услуге ноћних клубова [забава]; услуге
студија за снимање; услуге оркестара и концерти;
услуге пружања забавних садржаја; услуге снимања
музике; услуге студија за снимање музике; услуге диск
џокеја за забаве и посебне догађаје; организовање
плесних догађаја и дискотека; услуге клуба у виду
забаве; организовање, продукција, представљање и
вођење музичких концерата, фестивала, турнеја и
других музичких и културних наступа, догађаја и
активности; услуге забављача; снимање, продукција и
дистрибуција кинематографских, видео и аудио
снимака, радио и телевизијских програма; продукција и
презентација аудио и видео снимака, и покретних и
непокретних слика; услуге снимања аудио и видео
садржаја; пружање услуга аудио или видео студија;
услуге снимања аудио садржаја; продукција аудио
мастер снимака; продукција аудио забаве.
(111) 73339
(210) Ж- 2017-75

(181) 24.01.2027.
(220) 24.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) Живко Мијатовић, Студентски трг 4,
11000, Beograd
(540)

FLONASE

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце за
људску употребу.
(111) 73340
(210) Ж- 2017-77

(181) 24.01.2027.
(220) 24.01.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Милена Мучибабић, Фрушкогорска 021/7/32,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 25.01.19; 26.11.13; 27.05.13; 28.05.00
(511) Кл. 33: жестока алкохолна пића (дестилована).
(111) 73341
(210) Ж- 2017-191

(181) 08.02.2027.
(220) 08.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) "InterWindel doo Kraljevo", IV Црногорска 8,
36000 Краљево, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 3: балзами за косу, боје за косу, вата и вата
у облику штапица за козметичке потребе, влажне
козметичке марамице, влажне марамице за бебе за
козметичке потребе, влажне тоалетне марамице
натопљене детерџентом за прање посуђа, влажне
тоалетне марамице натопљене детерџентом за
чишћење, вишенаменски препарати за чишћење,
влажни или импрегнирани јастучићи убруси или
марамице, влажни козметички убруси, гелови за
купање и туширање који нису за медицинске
потребе, дезодоранси за људе или животиње,
дезодоранси за људску употребу, дезодоранси за
негу тела, дезодоранси за стопала у спреју,
дезодоранси за тело, дезодоранси за тело
(парфимеријски
производи),
дезодоранси
и
антиперспиранти за личну употребу, дезодоранси у
спреју за жене, декоративна козметика, дезодорантни
сапун, детерџенти за веш, детерџенти за машине за
прање посуђа, детерџенти за посуђе, детерџенти за
употребу у домаћинству, женске хигијенске

ЗИС / RS / IPO

Ж
марамице за чишћење, јастучићи за чишћење
натопљени тоалетним препаратима, јастучићи за
чишћење натопљени козметичким средствима, кана
(козметичка боја), кесице са мирисом за рубље,
лоптице од вате за козметичке потребе, лосиони за бебе
(тоалетни производи), марамице за бебе, марамице за
једнократну употребу натопљене средствима за
чишћење лица, марамице за једнократну употребу
натопљене хемикалијама или средствима за чишћење
за индустријску и комерцијалну употребу, марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за лицну хигијену, марамице
натопљене етарским уљима за козметичку употребу,
марамице натопљене козметичким средствима,
марамице натопљене препаратима за скидање шминке,
марамице натопљене са козметичким лосионима,
марамице натопљене средством за чишћење коже,
мирисне врећице, мирисни штапићи, омекшивачи за
веш, памучна вуна за козметичку употребу, памучни
штапићи за козметичке сврхе, прашкови за прање веша,
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање (тоалетни производи), препарати за
чишћење за употребу у домаћинству, препарати за
чишћење одвода, препарати за чишћење подова, пудери
за бебе (тоалетни прозиводи), сапуни за купање у
течном, чврстом или у облику гела, тоалетни производи
(средства за личну хигијену), шампони, шминка.
Кл. 5: антисептички памук, вата за медицинску
употребу, влажне медицинске марамице, гаћице за
бебе (пелене) непромочиве, гаћице за малу децу за
одвикавање пелена за једнократну употребу, гаћице
за одвикавање од пелен а од папира или целу лозе за
једнократну употребу, гаћице упијајуће за
инконтиненцију, грудни улошци за дојење,
дезинфекциона средства, марамице за дезинфекцију,
марамице натопљене антибактеријским препаратима,
менструални завоји, менструални улошци, одевни
предмети за инконтиненцију, памук за медицинску
употребу, памучни штапићи за медицинску
употребу, папирне пелене за бебе, папирни улошци
за пелене, пелене за бебе од папира и целулозе за
једнократну употребу, пелене за инконтиненцију,
пелене за бебе (непромочиве гаћице), пелене за
одрасле, пелене за одрасле за једнократну употребу,
пелене за кућне љубимце, пелене (непромочиве
гаћице) за бебе за једнократну употребу, пелене
(непромочиве гаћице) за бебе од папира и целулозе,
подлоге за инконтиненцију за једнократну употребу,
појасеви за хигијенске улошке, средства за
дезинфекцију за прање руку, средства за
дезинфекцију за санитарне потребе, средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству, средства за
дезинфекцију за чишћење купатила, тампони за
менструацију, текстилне пелене за бебе, улошци за
инконтиненцију, упијајућа вата, хигијенске гаћице.

141

Ж
(111) 73342
(210) Ж- 2017-193

(181) 10.02.2027.
(220) 10.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) WHITE BEE WORLD D.O.O., , Руди Чајевца
45, Звездара-Београд, RS
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 5: дијететска храна и супстанце прилагoђене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе, дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње, бомбоне за медицинске сврхе,
медицинска пића, сирупи за фармацеутске сврхе,
тоници, прополис као додатак исхрани, прополис за
фармацеутске сврхе, дијететски додаци на бази
полена, матична млеч као додатак исхрани, матична
млеч за фармацеутске сврхе.
Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти, путери
(кокос), кокосово уље, хумус (паста од леблебија),
месо, месне прерађевине, пасте, паштете, чипс од
кромпира, салате, тахини, парадајз сок за кување,
парадајз пире, полен као храна, воће, поврће.
Кл. 30: бисквити, хлеб, кекс, колачи, слаткиши,
чоколада, производа од какаоа, крекери, корнфлекс,
сладолед, мед, прополис, матична млеч.
(111) 73343
(210) Ж- 2017-194

(181) 10.02.2027.
(220) 10.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) WHITE BEE WORLD D.O.O., , Руди Чајевца
45, Звездара-Београд, RS
(540)
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(740) Ивана М. Анђелковић, Рузвелтова 45/1,
11000 Београд
(540)

CASA DE GARCIA
(511) Кл. 34:
дуван, прерађени или сирови;
производи од дувана; замене за дуван, које нису за
медицинску употребу или лечење; цигарете;
цигарилоси; цигаре; ручне машинице за увијање
цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
папир за цигарете; електронске цигарете; течности за
електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче
(111) 73345
(210) Ж- 2017-197

(181) 10.02.2027.
(220) 10.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue,
Wilmington 19801 Delaware, US
(740) Ивана М. Анђелковић, Рузвелтова 45/1,
11000 Београд
(540)

(531) 05.03.14; 27.05.12; 27.05.22; 29.01.13
(591) црна, бела, златна.
(511) Кл. 34:
дуван, прерађени или сирови;
производи од дувана; замене за дуван, које нису за
медицинску употребу или лечење; цигарете;
цигарилоси; цигаре; ручне машинице за увијање
цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
папир за цигарете; електронске цигарете; течности за
електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче
(111) 73346
(210) Ж- 2017-202

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 3: парфимерија, етерична уља, козметика,
лосиони за косу, сапуни, шампони, креме (
козметика
за
лице
и
тело),
шминка.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати.

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) World Triathlon Corporation, 2701 N. Rocky
Point Dr., Suite 1250, Tampa, FL 33607, US
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(111) 73344
(210) Ж- 2017-196

(181) 10.02.2027.
(220) 10.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue,
Wilmington 19801 Delaware, US
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(531) 02.01.23; 27.03.02
(511) Кл. 18: торбе свих врста укључене у ову класу,
укључујући путне торбе, кофере, спортске торбе,
тоте торбе, платнене торбе, ваљкасте путне торбе,
торбе које се носе на једно раме или преко рамена,
ранце и руксаке, торбе које се носе око струка,
женске ташне, кантина торбе у руксак стилу, торбе
за ношење хране и пиће у стилу ранца; округле торбе
које се носе на једно раме, бициклистичке торбе;
новчаници; сунцобрани и кишобрани.
Кл. 25: одећа и обућа за мушкарце, жене и младе, наиме
блузе, кошуље, панталоне, шортсеви, мајице, капе,
шешири, купаћи костими и купаће гаће, бициклистички
шорцеви, бермуде, јакне, кабанице; спољна одећа,
чарапе, рукавице, обућа, траке за руку и косу, знојнице,
наруквице, гумирана непромочива одећа.
Кл. 41:
услуге разоноде и забављања, наиме
организација и презентација спортских догађаја.
(111) 73347
(210) Ж- 2017-203

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) World Triathlon Corporation, 2701 N. Rocky
Point Dr., Suite 1250, Tampa, FL 33607, US
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 02.01.23; 27.03.02; 27.05.17
(511) Кл. 18: торбе свих врста укључене у ову класу,
укључујући путне торбе, кофере, спортске торбе,
тоте торбе, платнене торбе, ваљкасте путне торбе,
торбе које се носе на једно раме или преко рамена,
ранце и руксаке, торбе које се носе око струка,
женске ташне, кантина торбе у руксак стилу, торбе
за ношење хране и пиће у стилу ранца; округле торбе
које се носе на једно раме, бициклистичке торбе;
новчаници; сунцобрани и кишобрани.
Кл. 25: одећа и обућа за мушкарце, жене и младе, наиме
блузе, кошуље, панталоне, шортсеви, мајице, капе,
шешири, купаћи костими и купаће гаће, бициклистички
шорцеви, бермуде, јакне, кабанице; спољна одећа,
чарапе, рукавице, обућа, траке за руку и косу, знојнице,
наруквице, гумирана непромочива одећа.
Кл. 41:
услуге разоноде и забављања, наиме
организација и презентација спортских догађаја.
(111) 73348
(210) Ж- 2017-204

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-4, 11000 Београд
(540)

MAGIC TANDEM
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова и
уништавање штеточина, инсектициди, хербициди,
фунгициди.
(111) 73349
(210) Ж- 2017-206

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) AFFINITY PETCARE, S.A., PLAZA EUROPA, 54-56,
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, ES
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

FEED WHAT’S REAL
(511) Кл. 31: храна за животиње; препарати за
исхрану животиња; храна за кућне љубимце; напици
за кућне љубимце; сточна храна; храна за јачање
животиња; пшенични протеини за храну за
животиње; материјали за подлоге за животиње; слад;
јестиве посластице за животиње.
(111) 73350
(210) Ж- 2017-207

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) AFFINITY PETCARE, S.A., PLAZA EUROPA,
54-56, 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, ES
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

RAW BOOST
(511) Кл. 31: храна за животиње; препарати за
исхрану животиња; храна за кућне љубимце; напици
за кућне љубимце; сточна храна; храна за јачање
животиња; пшенични протеини за храну за
животиње; материјали за подлоге за животиње; слад;
јестиве посластице за животиње.
(111) 73351
(210) Ж- 2017-208

(181) 13.02.2027.
(220) 13.02.2017.
(151) 06.09.2017.
(732) AFFINITY PETCARE, S.A., PLAZA EUROPA, 54-56,
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, ES
(740) Živko Mijatović & Partners , Studentski trg 4,
11000, Beograd
(540)

THE RAW BRAND
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Ж
(511) Кл. 31: храна за животиње; препарати за
исхрану животиња; храна за кућне љубимце; напици
за кућне љубимце; сточна храна; храна за јачање
животиња; пшенични протеини за храну за
животиње; материјали за подлоге за животиње; слад;
јестиве посластице за животиње.
(111) 73352
(210) Ж- 2017-261

(181) 27.02.2027.
(220) 27.02.2017.
(151) 07.09.2017.
(732) The Goodyear Tire& Rubber Company, 200
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-3, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.23; 27.05.17; 27.05.19
(511) К Л: 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 73355
(210) Ж- 2017-276

(181) 03.03.2027.
(220) 03.03.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Network Manager d.o.o., Светог Саве 64,
26000 Панчево, RS
(540)

FUELMAX
(511) Кл. 12: пнеуматске гуме.
(111) 73353
(210) Ж- 2016-1468

(181) 02.09.2026.
(220) 02.09.2016.
(151) 07.09.2017.
(732) Светислав Живковић, Војводе Мицка
Крстића 26/16, Београд, RS
(540)

(531) 21.03.21; 24.15.07; 24.15.08; 27.05.10
(511) Кл. 6: катарке од метала, уметничка дела од
бронзе, уметничка дела од обичних метала, хладни
калупи (ливачки).
Кл. 7: осовине за машине, постоља за машине,
машине за обраду дрвета.
Кл. 28: играчке за кућне љубимце, лопте за игру,
играчке, машине за физичке вежбе, справе за бодибилдинг, пиштољи играчке, шаљиви предмети за забаву,
пловци за риболов, харпуни (спортска опрема), удице за
риболов, мамци за лов или риболов, прибор за пецање,
канапи за пецање, глинени голубови (мете), индикатори
за загрижај (риболовачки прибор), сензори за загрижај
(риболовачки прибор).

(531) 05.07.14; 27.01.11; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) Кл. 38:
eмитовање радио програма
(радиодифузија), емитовање телевизијских програма;
емитовање кабловске телевизије, комуникације
мобилним
телефонима;
комуникација
преко
рачунарских терминала; пренос порука и слика
посредством
рачунара;
информације
о
телекомуникацијама; комуникација преко мреже
оптичких
влакана;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пренос дигиталних датотека; бежично
емитовање; стриминг (проток) података; радио
комуникације; пренос видео садржаја на захтев.
Кл. 42:
инжењерске услуге; рачунарско
програмирање;дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера; умножавање рачунарских програма;
израда и одржавање веб страница за друге; хостинг
рачунарских сајтова (веб сајтова); инсталирање
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
софтвер у виду сервиса (СааС); сервер хостинг;
електронско похрањивање података.

(111) 73354
(210) Ж- 2016-1746

(111) 73356
(210) Ж- 2017-294

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 08.09.2017.
(732) Драган Симовић, Церова бб, 31230 Ариље, RS
(540)
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(181) 07.03.2027.
(220) 07.03.2017.
(151) 08.09.2017.

(300) 87167582 12.09.2016. US.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard ,
90064, Los Angeles CALIFORNIA , US
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(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 07.01.18; 15.07.01; 27.05.03
(511) Кл. 28: стратешке игре на табли за више
играча.
Кл. 38: пружање услуга електронских огласних
табли путем интернета (онлајн) за пренос порука
међу рачунарским корисницима у области игара на
табли и видео игрица.
(111) 73357
(210) Ж- 2017-281

(181) 03.03.2027.
(220) 03.03.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) CTC-UNIT д.о.о., Нићифора Нинковића 5/2,
11000 Београд, RS
(740) Ана Петковић, АОД "Дражић, Беатовић и
Стојић", Краља Милана 29, Београд
(540)

Ж
неелектрични; апарати за шишање за личну
употребу, електрични и неелектрични; справице за
сечење ноктију, електричне и неелектричне; ножеви
за сецкање; уређаји за депилацију, електрични и
неелектрични; прибор за маникирање, електрични;
резачи
сира,
неелектрични;
секачи
пице,
неелектрични; резачи јаја, неелектрични; ножеви за
хоби (скалпели); керамички ножеви; пластичне
кашике, виљушке и ножеви; кашике, виљушке и
ножеви за бебе.
Кл. 20: прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим
постељине; декоративни јастучићи; душеци; јастуци;
јастук; јастуци на надувавање, који нису за
медицинску употребу; душеци на надувавање, који
нису за медицинску употребу; простирке за спавање.
Кл. 24: надстолњаци од текстила; памучне тканине;
простирке за кревете; прекривачи за кревете; покривачи
за душеке; навлаке, ланене; прекривачи за столове;
чаршави; крпе за брисање стакла; прекривачи за
намештај; постељина; тканине за столове, текстилне;
пешкири од текстила; навлаке, за душеке; салвете од
текстила; јастучнице; пешкири за лице од текстила;
стони подметачи за јело од текстила; ћебад за кревете;
текстилни прекривачи за намештај.
(111) 73358
(210) Ж- 2017-1149

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

FREZER
(511) Кл. 5: пестициди.
(531) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, плава.
(511) Кл. 8: инструменти за стругање; камење за
оштрење; шишачи за браду; челик за оштрење;
маказе; пинцете, мала клешта; ножеви с дуплом
оштрицом; ловачки ножеви; ручне справе за увијање
косе; стони прибор (кашике, виљушке, ножеви);
стоне виљушке; ренда; ножеви за поврће; секачи;
месарске секире, сатаре; кашике; секачи који мељу;
прибор за оштрење; инструменти за оштрење сечива;
ножеви за скалирање; клешта за заноктице; пинцете
за уклањање длака; педикирски прибор; ручне справе
за коврџање косе; ножеви за љуштење; сецкалице за
поврће; секирице; секачи (ножеви); отварачи са
оштрицом; ручни баштенски алат, авани за
уситњавање; тримери; прибор за бријање; турпије;
отварачи за козерве, неелектрични; гвожђа за
рендисање; бријачи, електрични или неелектрични;
ножеви; турпије за нокте, електричне; апарати за
полирање ноктију, електрични или неелектрични;
резачи
сира,
неелектрични;
секачи
пице,
ЗИС / RS / IPO

(111) 73359
(210) Ж- 2017-293

(181) 07.03.2027.
(220) 07.03.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Volvo Trademark Holding AB, c/o AB Volvo,
405 08 Göteborg, SE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнез Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

VOLVO
(511) Кл. 36: послови са некретнинама; новчани и
финансијски послови, укључујући услуге кредитних
картица; осигурање, гаранције, финансирање
(укључујући финансијске услуге плаћања на рате и
плаћања лизинга, и лизинг),нарочито у вези са
возилима,
погонским
моторима/моторима
и
машинама(укључујући погонске јединице и машине
за грађевину, превоз, пољопривреду и шумарство),
са деловима, опремом и додацима за наведено, и са
алатом и опремом за радионице.
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Ж
Кл. 39: превоз, укључујући и особа; спасавање,
превоз, складиштење и друге услуге и радње
спасавања у случају невоље и пружање истог;
паковање, складиштење и дистрибуција робе;
изнајмљивање возила, погонских мотора/мотора и
машина (укључујући погонске јединице и машине за
грађевину и превоз); консултовање у области
саобраћаја и превоза, укључујући и мобилне
телеметријске апликације; услуге логистике; услуге
контроле и информација о саобраћају; услуге
навођења по рути; услуге организовања путовања и
пружања информација туристима.
(111) 73360
(210) Ж- 2017-1150

(181) 28.07.2027.
(220) 28.07.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

SHIRRAK
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 73361
(210) Ж- 2017-269

(181) 28.02.2027.
(220) 28.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., 1800, Vevey, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карођорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.07.02; 27.01.13; 27.05.03; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.02
(591) светло црвена, тамно црвена, жута, светло
жута, окер, бела, розе
(511) Кл. 5: храна и хранљиве супстанце за бебе;
млечне формуле за бебе; млечно брашно за бебе;
млеко у праху за бебе.
(111) 73362
(210) Ж- 2017-184

(181) 07.02.2027.
(220) 07.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕУРОТЕХНА-021 ДОО
НОВИ САД, Железничка 12, Нови Сад, RS
(740) Славенка Гаврић Чуквас, Максима Горког 5,
21000 Нови Сад
(540)
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(531) 26.04.04; 26.04.09; 26.04.16; 27.05.01; 29.01.03
(591) бела, зелена.
(511) Кл. 7: машине за прање веша; усисивачи за
прашину; кесе за усисиваче; црева за усисиваче;
четке за усисиваче; машине за прање судова;
миксери, електрични; пресе за воће, електричне, за
употребу у домаћинству.
Кл. 9:
аудио и видео пријемници; рачунари;
интерфејси за рачунаре; лаптоп рачунари; ноутбук
рачунари; таблет рачунари; тастатуре за рачунаре;
штампачи за рачунаре; магнетне траке за рачунаре;
футроле за таблет рачунаре; заштитне фолије
прилагођене за екране рачунара; диск драјвери за
рачунаре; фотографска камера; ваге; апарати за
пренос звука; скенери [опрема за обраду података];
читачи [опрема за обраду података.
Кл. 11: инсталације и апарати за вентилацију
[климатизацију]; апарати за грејање; инсталације за
грејање; инсталације за климатизацију; апарати и
инсталације за кување; кухињске справе, електричне;
фрижидери; радијатори, [грејни]; радијатори за
централно грејање; вентилатори [за климатизацију];
шпорети; кухињски шпорети [пећи]; пећи, рерне,
које нису за лабораторијску употребу;·грејачи воде
[апарати]; фен за косу; машине за кафу, електричне;
апарати за грејање, електрични; инсталације за
грејање воде; пећи [апарати за грејање];
термостатски вентили [делови инсталација за
грејање]; апарати за грејање на чврста, течна или
гасна горива.
(111) 73363
(210) Ж- 2017-214

(181) 14.02.2027.
(220) 14.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue New York, New York
10022, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ O.A.Д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

PLAX FRESH FX
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 73364
(210) Ж- 2017-215

(181) 14.02.2027.
(220) 14.02.2017.
(151) 08.09.2017.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue New York, New York 10022, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ O.A.Д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

PLAX
(511) Кл. 3: паста за зубе и течност за испирање уста.
(111) 73365
(210) Ж- 2017-223

(181) 17.02.2027.
(220) 17.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS
(740) Иван С. Тодоровић, Максима Горког 52,
Београд
(540)

(531) 03.04.07; 05.05.20; 05.13.09; 08.01.09; 11.03.04;
19.03.05; 25.05.02; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.15
(591) бела, црвена, љубичаста, браон.
(511) Кл. 30: кекс, колачи, бисквити, посластице,
чајно пециво са чоколадом.
(111) 73366
(210) Ж- 2017-224

(181) 20.02.2027.
(220) 20.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) MAINSTREAM DOO BEOGRAD, Студентски
Трг 4, Београд, RS
(540)

MAINSTREAM
(591) плава, бела, црна, сива.
(511) Кл. 9:
телекомуникациони преносници;
рачунарски софтвер, снимљени; интерфејси за
рачунаре;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски програми [софтвер и који се могу
преузимати]; монитори [компјутерски програми];
електронске публикације које се могу преузимати;
електронски планери; компјутерске периферне
јединице;
компјутерски
хардвер;
монитори
[компјутерска опрема]; мрежни трансформатори.
Кл. 38: изнајмљивање времена приступа глобалним
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
информације
о
телекомуникацијама; комуникација преко рачунарских
терминала; комуникација преко мреже оптичких
влакана; обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; обезбеђивање телекомуникационих
веза са глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пренос
дигиталних датотека; пренос електронске поште; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
изнајмљивање модема; изнајмљивање уређаја за слање
порука; комуникације мобилним телефонима; пренос
честитки путем интернета; пружање услуга онлајн
форума; пружање услуга телекомуникационих канала за
услуге теле-продаје; стриминг [проток] података; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге].
Кл. 42: хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже;
умножавање рачунарских програма; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; сервер хостинг; саветодавне услуге
из области технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; саветовање у области рачунарског
софтвера; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског
хардвера;
саветовање
у
вези
информационих
технологија;
саветовање
о
сигурности рачунара; саветовање о изради веб
сајтова; рачунарство у облаку; рачунарско
програмирање; пружање информација о рачунарским
технологијама и програмирању путем Интернет
странице; праћење рачунарских система даљинским
приступом; поновно успостављање рачунарских
података;
одржавање
рачунарског
софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма [не
физичка конверзија]; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
инсталирање рачунарског софтвера; израда и
одржавање веб страница за друге; изнајмљивање
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
заштита од рачунарских вируса; електронско
похрањивање података; дизајнирање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунара; ажурирање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дигитализација
докумената
[скенирање];
дизајнирање рачунарских система; инжењерске
услуге; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача]
на
интернету;
стилизација
[индустријски дизајн]; услуге спољних фирми у
области информационих технологија.
(111) 73367
(210) Ж- 2017-225

(181) 20.02.2027.
(220) 20.02.2017.
(151) 08.09.2017.
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Ж
(732) MAINSTREAM DOO BEOGRAD, Студентски
Трг 4, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.11; 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) плава, бела, црна, сива.
(511) Кл. 9:
телекомуникациони преносници;
рачунарски софтвер, снимљени; интерфејси за
рачунаре;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски програми [софтвер и који се могу
преузимати]; монитори [компјутерски програми];
електронске публикације које се могу преузимати;
електронски планери; компјутерске периферне
јединице;
компјутерски
хардвер;
монитори
[компјутерска опрема]; мрежни трансформатори.
Кл. 38: изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање телекомуникационе
опреме;
информације
о
телекомуникацијама;
комуникација
преко
рачунарских
терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном
рачунарском
мрежом;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос порука и
слика посредством рачунара; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; изнајмљивање модема;
изнајмљивање уређаја за слање порука; комуникације
мобилним телефонима; пренос честитки путем интернета;
пружање услуга онлајн форума; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге теле-продаје;
стриминг [проток] података; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге].
Кл. 42: хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже;
умножавање рачунарских програма; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; сервер хостинг; саветодавне услуге
из области технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; саветовање у области рачунарског
софтвера; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског
хардвера;
саветовање
у
вези
информационих
технологија;
саветовање
о
сигурности рачунара; саветовање о изради веб
сајтова; рачунарство у облаку; рачунарско
програмирање; пружање информација о рачунарским
технологијама и програмирању путем Интернет
странице; праћење рачунарских система даљинским
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приступом; поновно успостављање рачунарских
података;
одржавање
рачунарског
софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма [не
физичка конверзија]; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
инсталирање рачунарског софтвера; израда и
одржавање веб страница за друге; изнајмљивање
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
заштита од рачунарских вируса; електронско
похрањивање података; дизајнирање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунара; ажурирање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дигитализација
докумената
[скенирање];
дизајнирање рачунарских система; инжењерске
услуге; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача]
на
интернету;
стилизација
[индустријски дизајн]; услуге спољних фирми у
области информационих технологија.
(111) 73368
(210) Ж- 2017-226

(181) 20.02.2027.
(220) 20.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Биљана Ђурђевић Мишељић, Пожаревачка
39, 11000 Београд, RS
(740) Горан Драганић, Коларчева 5, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.19; 26.07.01; 26.15.01; 27.05.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, сива, црна, зелена.
(511) Кл. 44: медицинске услуге, хигијенска заштита
и нега лепоте за људе.
(111) 73369
(210) Ж- 2017-228

(181) 20.02.2027.
(220) 20.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Александра Николић, Војводе Путника 10,
12000 Пожаревац, RS
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.10; 27.05.19; 29.01.02

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9
(591) златна металик.
(511) Кл. 3: вештачки нокти; врхови за нокте; креме
за нокте; регенератори за нокте; учвршћивачи за
нокте; шљокице за нокте; лакови за нокте;
декоративне налепнице за нокте; заштитни слојеви
лака за нокте; креме за нокте за козметичке потребе;
подлоге за лак за нокте; препарати за уклањање
надоградње за нокте; средства за уклањање лака за
нокте; вештачки нокти од племенитих метала; лепак
за вештачке трепавице; косу и нокте; козметички
препарати за негу ноктију.
Кл. 41: услуге подучавања козметичким вештинама.
Кл. 44:
козметичко саветовање; хигијенска и
козметичка нега за људе; изнајмљивање машина и
уређаја за коришћење у козметичким салонима или
берберницама; консултантске услуге у вези са
козметичким салонима.
(111) 73370
(210) Ж- 2017-232

(181) 21.02.2027.
(220) 21.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 Centerville
Road Suite 400, Wilmington Delaware 19808, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-4,
11000 Београд
(540)

(531) 26.01.02; 26.01.06; 26.11.07; 27.05.13; 27.05.22
(511) Кл. 36: услуге везане за некретнине; услуге
финансирања, процене, брокерске и лизинг услуге;
консалтинг и управљање у вези са инвестирањем у
некретнине и учешћем у некретнинама; инвестирање
у некретнине, учешће у некретнинама.
Кл. 37: услуге развоја некретнина, саветовање и управљање
у вези са изградњом, надзор изградње објеката, изградња и
поправка објеката, контрола објеката.
(111) 73371
(210) Ж- 2017-236

(181) 22.02.2027.
(220) 22.02.2017.
(151) 08.09.2017.

(732) BIZLINK INTERNATIONAL
CORPORATION, 3F., NO.186, JIAN 1ST RD.,
ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY 23553, TW
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 9: рачунари; рачунарски хардвер; рачунарски
софтвер; рачунарски периферних уређаја; снимљени
оперативни програми за рачунаре; рачунарски
програми који могу да се преузму; интерфејси за
рачунаре; спојнице [опрема за обраду података];
батерије; електричне батерије за возила; пуњачи за
електричне батерије; телеграфске жице; материјали за
електричне водове [жице, каблови]; конектори
[струјни]; спојнице за жице [за струју]; утикачи,
утичнице и други контакти [електричне везе];
терминали [електрични]; електрични колектори;
разводне
табле;
разводна
кућишта
[узидне
дозне][струја]; електрични контакти; електричне
спојнице;
електричне везе; електрични адаптери;
склопови за електрично напајање; електронски апарати
за сигнализацију; сигнал процесори; адаптери за
батерије; адаптери за каблове; адаптери за бежични
приступ мрежи; сигнални каблови за информационе
технологије, аудио-видео сигнални каблови и
телекомуникациони сигнални каблови; соларни панели
за производњу електричне енергије; снопови жица,
наиме, жице, терминали и конектори спојени заједно
тако да преносе електричну енергију и сигнале до
електричне или електронске опреме; електричне жице.
Кл. 12: аларми за возила за вожњу у назад; зупчасте
трансмисије за копнена возила; електрични мотори за
копнена возила; погони за копнена возила; мотори за
копнена возила; мењачи за копнена возила; пропулзиони
механизми за копнена возила; возила за кретање по
земљи, ваздух, воду или шинама; против провални
уређаји за возила; против провални аларми за возила;
сирене за возила; показивачи правца за возила; цираде за
аутомобиле; аутомобилски ланци; шасије за аутомобиле;
аутомобилске гуме; кочиони дискови за возила; браници
за аутомобиле; електрична возила; спојнице за сувоземна
возила; прикључци за приколице за возила.
Кл. 42: саветодавне услуге из области технологије;
индустријски дизајн; истраживање и развој нових
производа за друге; дизајнирање рачунарског
софтвера; дизајнирање рачунарских система;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; рачунарство у облаку; електронско
складиштење података.
(111) 73372
(210) Ж- 2017-238

(181) 22.02.2027.
(220) 22.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Nanyang Brothers Tobacco Company Limited, 9 Tsing
Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong, HK
(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић",
Његошева 28а, Београд
(540)

Peony Deluxe
(531) 27.05.17
ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 34: цигарете; дуван; шибице.
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Ж
(111) 73373
(210) Ж- 2017-314

(181) 13.03.2027.
(220) 13.03.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4,
Zug , CH 6300 , CH
(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4,
11000, Београд
(540)

(591) плава, зелена, бела.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; електронски
уређаји и њихови делови који служе за загревање
цигарета или дувана.

(732) "Original" d.o.o., Антифашистичке борбе 21ж,
11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.07.23; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.04;
29.01.08
(591) тамно плава, светло плава, сива.
(526) MOJA EKIPA
(511) Кл. 35: оглашавање и промотивна продаја
услуга.
Кл. 38: комуникација путем електронских средстава.
Кл. 41: разонода и спортске активности; услуге којима је
основни циљ разонода, забава и рекреација људи.
(111) 73376
(210) Ж- 2016-1723

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 08.09.2017.
(732) Ђура Јаковљев, Јанка Чмелика 33, Нови Сад, RS
(740) Бранислав Ристић, Таковска 13, Београд
(540)

(111) 73374
(210) Ж- 2017-242

(181) 23.02.2027.
(220) 23.02.2017.
(151) 08.09.2017.
(732) Soko Štark d.o.o, Булевар Пеке Дапчевића 29,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.07.02; 08.01.10; 24.17.20; 25.07.25;
26.05.03; 26.11.09; 27.05.03; 29.01.15
(591) браон, крем, зелена, наранџаста, црвена.
(511) Кл. 30: колачи; посластице; кекс; бисквит.
(111) 73375
(210) Ж- 2016-2011
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(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 08.09.2017.

(531) 15.09.11; 26.04.07; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 9: прекидачи електрични, тастери електрични,
прекидачи електрични индикаторски, регулатори јачине
светла( димери), инфрацрвени прекидачи електрични,
инфрацрвени даљински управљачи, инфрацрвени
детектори покрета/присутности, ултразвучни детектори
покрета/присутности, тајмерски прекидачи електрични,
утичнице електричне, разводне кутије(за струју),
монтажне кутије (за струју), подне разводне кутије,
утичнице телекомуникационе, утичнице коаксијалне,
утичнице за податке, утичнице мултимедијалне,
утичнице
за
оптичке
каблове,
интерфони,
термостати(аналогни и дигитални), гасни детектори (за
метан, ЦО, ЛПГ), гасни детектори за пропан и бутан,
сигнални уређаји са оптичким или звучним сигналорн,
УСБ пуњачи, носачи осигурача са осигурачем,
аутоматски осигурачи, ФИД склопке, каналице
кабловске, носачи модула, рамови модула, маске модула,

ЗИС / RS / IPO
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слепи модули; системи за контролу приступа, а посебно:
командне конзоле за управљање индивидуалним
контролним
системима
у
хотелским
собама,
транспондерске картице, читачи транспондерских
картица (РФИД), држачи транспондерских картица
(РФИД),
транспондерски
кључеви,
читачи
транспондерских кључева (РФИД); интелигентна
бежична кућна инсталација, а посебно: радио предај
ници активирани електричним прекидачима, даљински
радио прекидачи, инфрацрвени детектори покрета са
радио предајником, радио прекидачи за монтажу у
разводним кутијама, радио пријемници за монтажу у
разводним кутијама ради управљања различитим
оптерећењима, радио пријемници за управљање
расветом, радио пријемници за управљање ролетнама,
радио пријемници за монтажу у разводну таблу ради
управљања
различитим
оптерећењима,
радио
пријемници за управљање гаражним вратима, радио
управљане утичнице, радио сензори осетљиви на
температуру, радио сензори осетљиви на светлост, радио
реед сензори, радио сензори поплаве; интелигентна
ожичена кућна инсталација, а посебно: контролне
јединице за интелигентну кућну инсталацију, јединице
за напајање интелигентне кућне инсталације, бекап
јединице за интелигентну кућну инсталацију, релејни
актуатори, противпровални аларми, сирене, ифрацрвени
детектори, видео интерфони; софтвер, електронски
трансформатори, фотоелектричне ћелије.
Кл. 11: грла електричних сијалица, електричне
светиљке, електричне светиљке са ЛЕД диодама,
бежични и ожичени контролери ЛЕД светиљки,
напајања ЛЕД светиљки, ЛЕД паник светиљке.
(111) 73377
(210) Ж- 2016-1724

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 08.09.2017.
(732) Ђура Јаковљев, Јанка Чмелика 33, Нови Сад, RS
(740) Бранислав Ристић, Таковска 13, Београд
(540)

Ж
утичнице за податке, утичнице мултимедијалне,
утичнице
за
оптичке
каблове,
интерфони,
термостати(аналогни и дигитални), гасни детектори (за
метан, ЦО, ЛПГ), гасни детектори за пропан и бутан,
сигнални уређаји са оптичким или звучним сигналорн,
УСБ пуњачи, носачи осигурача са осигурачем,
аутоматски осигурачи, ФИД склопке, каналице
кабловске, носачи модула, рамови модула, маске модула,
слепи модули; системи за контролу приступа, а посебно:
командне конзоле за управљање индивидуалним
контролним
системима
у
хотелским
собама,
транспондерске картице, читачи транспондерских
картица (РФИД), држачи транспондерских картица
(РФИД),
транспондерски
кључеви,
читачи
транспондерских кључева (РФИД); интелигентна
бежична кућна инсталација, а посебно: радио предај
ници активирани електричним прекидачима, даљински
радио прекидачи, инфрацрвени детектори покрета са
радио предајником, радио прекидачи за монтажу у
разводним кутијама, радио пријемници за монтажу у
разводним кутијама ради управљања различитим
оптерећењима, радио пријемници за управљање
расветом, радио пријемници за управљање ролетнама,
радио пријемници за монтажу у разводну таблу ради
управљања
различитим
оптерећењима,
радио
пријемници за управљање гаражним вратима, радио
управљане утичнице, радио сензори осетљиви на
температуру, радио сензори осетљиви на светлост, радио
реед сензори, радио сензори поплаве; интелигентна
ожичена кућна инсталација, а посебно: контролне
јединице за интелигентну кућну инсталацију, јединице
за напајање интелигентне кућне инсталације, бекап
јединице за интелигентну кућну инсталацију, релејни
актуатори, противпровални аларми, сирене, ифрацрвени
детектори, видео интерфони; софтвер, електронски
трансформатори, фотоелектричне ћелије.
Кл. 11: грла електричних сијалица, електричне
светиљке, електричне светиљке са ЛЕД диодама,
бежични и ожичени контролери ЛЕД светиљки,
напајања ЛЕД светиљки, ЛЕД паник светиљке.
(111) 73378
(210) Ж- 2016-1722

(531) 27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 9:
прекидачи електрични, тастери
електрични, прекидачи електрични индикаторски,
регулатори јачине светла( димери), инфрацрвени
прекидачи електрични, инфрацрвени даљински
управљачи,
инфрацрвени
детектори
покрета/присутности,
ултразвучни
детектори
покрета/присутности, тајмерски прекидачи електрични,
утичнице електричне, разводне кутије(за струју),
монтажне кутије (за струју), подне разводне кутије,
утичнице телекомуникационе, утичнице коаксијалне,
ЗИС / RS / IPO

(181) 14.10.2026.
(220) 14.10.2016.
(151) 08.09.2017.
(732) Ђура Јаковљев, Јанка Чмелика 33, Нови Сад, RS
(740) Бранислав Ристић, Таковска 13, Београд
(540)

(531) 26.11.07; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна.
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Ж
(511) Кл. 9: прекидачи електрични, тастери електрични,
прекидачи електрични индикаторски, регулатори јачине
светла( димери), инфрацрвени прекидачи електрични,
инфрацрвени даљински управљачи, инфрацрвени
детектори покрета/присутности, ултразвучни детектори
покрета/присутности, тајмерски прекидачи електрични,
утичнице електричне, разводне кутије(за струју),
монтажне кутије (за струју), подне разводне кутије,
утичнице телекомуникационе, утичнице коаксијалне,
утичнице за податке, утичнице мултимедијалне,
утичнице
за
оптичке
каблове,
интерфони,
термостати(аналогни и дигитални), гасни детектори (за
метан, ЦО, ЛПГ), гасни детектори за пропан и бутан,
сигнални уређаји са оптичким или звучним сигналорн,
УСБ пуњачи, носачи осигурача са осигурачем,
аутоматски осигурачи, ФИД склопке, каналице
кабловске, носачи модула, рамови модула, маске модула,
слепи модули; системи за контролу приступа, а посебно:
командне конзоле за управљање индивидуалним
контролним
системима
у
хотелским
собама,
транспондерске картице, читачи транспондерских
картица (РФИД), држачи транспондерских картица
(РФИД),
транспондерски
кључеви,
читачи
транспондерских кључева (РФИД); интелигентна
бежична кућна инсталација, а посебно: радио предај
ници активирани електричним прекидачима, даљински
радио прекидачи, инфрацрвени детектори покрета са
радио предајником, радио прекидачи за монтажу у
разводним кутијама, радио пријемници за монтажу у
разводним кутијама ради управљања различитим
оптерећењима, радио пријемници за управљање
расветом, радио пријемници за управљање ролетнама,
радио пријемници за монтажу у разводну таблу ради
управљања
различитим
оптерећењима,
радио
пријемници за управљање гаражним вратима, радио
управљане утичнице, радио сензори осетљиви на
температуру, радио сензори осетљиви на светлост, радио
реед сензори, радио сензори поплаве; интелигентна
ожичена кућна инсталација, а посебно: контролне
јединице за интелигентну кућну инсталацију, јединице
за напајање интелигентне кућне инсталације, бекап
јединице за интелигентну кућну инсталацију, релејни
актуатори, противпровални аларми, сирене, ифрацрвени
детектори, видео интерфони; софтвер, електронски
трансформатори, фотоелектричне ћелије.
Кл. 11: грла електричних сијалица, електричне
светиљке, електричне светиљке са ЛЕД диодама,
бежични и ожичени контролери ЛЕД светиљки,
напајања ЛЕД светиљки, ЛЕД паник светиљке.
(111) 73379
(210) Ж- 2016-1766

(181) 21.10.2026.
(220) 21.10.2016.
(151) 11.09.2017.
(732) Ljiljana Božanić preduzetnik, AGENCIJA ZA
MARKETING MEDIA LINE NOVI SAD, Трг
Републике 20, 21000 Нови Сад, RS
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(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.03; 29.01.04
(591) бела, плава, тамно зелена, светло зелена.
(511) Кл. 35: промоција продаје за друге; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање пословних информација путем интернет
странице; маркетинг; оглашавање; рекламирање;
помоћ у пословном управљању; услуге агенције за
пружање пословних информација; истраживање
тржишта; пословна истраживања; услуге рекламних
агенција; услуге односа са јавношћу; маркетиншка
истраживања;
испитивање
јавног
мњења;
проналажење особља; изнајмљивање огласног
простора; организовање сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе; рекламирање на рачунарској мрежи;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима
(центар
за
пружање
савета
потрошачима); услуге телемаркетинга.
(111) 73380
(210) Ж- 2016-2107

(181) 13.12.2026.
(220) 13.12.2016.
(151) 11.09.2017.
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG.,
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Катарина М. Радивић, Владимир М. Ђерић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 07.01.15; 29.01.01; 29.01.02
(591) жута, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља; индустријске масти;
мазива; горива.
Кл. 35: довођење горива, мазива и других ауто
производа на локације ауто сервиса и пумпи, да би се
омогућило купцима да на погодан начин прегледају
и купе такве производе; услуге продаје на мало које
се пружају у ауто сервисима и пумпама, а које
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обухватају следећу робу готову и паковану храну и
пиће; резервне делове и прибор за возила; ауто
производе; производе за одржвање возила; производе
за одржавање мотора; поклон честитке; промотивне
поклоне; свеже и сечено цвеће; картице за допуну
мобилних телефона; алате за кућну употребу и за
возила; спортске артикле; производе и прибор за
путовања; мапе; канцеларијски прибор; књиге;
часописе; новине; лекови; дуван и пушачки прибор.
Кл. 37: услуге ауто сервиса и пумпи (допуна горива
и одржавање); поправке, подмазивање, чишћење,
полирање и фарбање возила; протектирање и
намештање гума; услуге ауто прања.
(111) 73381
(210) Ж- 2016-980

(181) 31.05.2026.
(220) 31.05.2016.
(151) 11.09.2017.
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt
Valley, Maryland 21030-2098, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

МAX FACTOR LASH CROWN
(511) Кл. 3: козметика.
(111) 73382
(210) Ж- 2016-2114

(181) 14.12.2026.
(220) 14.12.2016.
(151) 11.09.2017.
(732) Заједничка адвокатска канцеларија Емина
Сарачевић и Адис Газибеговић; PARTNERS
CONSULTING d.o.o.; Odvetniška pisarna Fabiani,
Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. and Адвокатско ортачко
друштво Завишин Семиз и партнери БеоградСтари град, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево,
BA; Miramarska 24, 10000 Zagreb, HR; Bleiweisova cesta
30, 1000 Ljubljana, SI i Симина 18, 11000 Београд, RS
(740) Наташа Завишин, АОД Завишин Семиз и
партнери, Симина 18, Београд-Стари град
(540)

(531) 27.01.01; 27.05.01; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(526) Partners
(511) Кл. 35:
услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; помоћ
у пословном управљању; обавештења о пословима;
ревизија пословања; пословно управљање и

ЗИС / RS / IPO

Ж
организационо
саветовање;
консултације
у
пословном управљању; стручне услуге о пословној
ефикасности;
пословне
процене;
пословна
испитивања; консултације у вези са пословним
организовањем; пословна истраживања; саветодавне
услуге у пословном управљању; професионалне
пословне консултације; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; умножавање
докумената; израда извода са рачуна; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; секретарске услуге; обрачун
пореза; услуге пријављивања пореза; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
дактилографске услуге; обрада текста.
Кл. 36: услуге пословне ликвидације, финансијске;
услуге саветовања у вези са задуживањем;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
финансијско управљање; финансијске консултације;
банкарске хипотеке; прикупљање прилога; услуге
фондова узајамне помоћи.
Кл. 45: услуге мирног решавања спорова; услуге
арбитража;
менаџмент
ауторских
права;
консултације о интелектуалној својини; истраживање
у правним стварима; услуге припреме правних
докумената;
правно
управљање
дозволама;
лиценцирање интелектуалне својине; лиценирање
рачунарског софтвера [правне услуге]; парничне
услуге; посредовања, услуге медијације; праћење
права интелектуалне својине за правно саветодавне
сврхе; регистрација имена домена [правне услуге].
(111) 73383
(210) Ж- 2017-51

(181) 17.01.2027.
(220) 17.01.2017.
(151) 11.09.2017.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Maлешевић Владан, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

EVENITY
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати који се користе у лечењу остеопорозе,
поремећаја костију, болести костију, скелетних
поремећаја и болести скелета; фармацеутски
препарати који се користе за повећање густине
костију, формирања костију и раста костију.
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Ж
(111) 73384
(210) Ж- 2017-52

(181) 17.01.2027.
(220) 17.01.2017.
(151) 11.09.2017.

(300) 87/108,839 19.07.2016. US.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Maлешевић Владан, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива, жута.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати (приоритет од
датума подношења); фармацеутски препарати који се
користе у лечењу остеопорозе, поремећаја костију,
болести костију, скелетних поремећаја и болести
скелета; фармацеутски препарати који се користе за
повећање густине костију, формирања костију и
раста костију.
(111) 73385
(210) Ж- 2015-619

(181) 16.04.2025.
(220) 16.04.2015.
(151) 11.09.2017.
(732) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043, US
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.11; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9: софтвер који омогућује снимање на
мрежу,
постављање,
приказивање,
излагање,
означавање, услуге блога, услуге заједничког
коришћења и обезбеђивања на друге начине
електронских медија или информација преко
интернета или других комуникационих мрежа.
Кл. 35: услуге оглашавања и промоције; услуге
оглашавања и промоције за друге; консултације у
области оглашавања; промотивне услуге у виду
онлајн разоноде и образовања; промотивне услуге у
виду заједничког коришћења мултимедијалног
садржаја
преко
интернета
или
других
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комуникационих мрежа; развој и обезбеђивавање
програма маркетинга за оглашиваче, продавце,
партнере и даваоце садржаја; обезбеђивање вебсајта
преко кога оглашивачи, продавци, партнери и
даваоци садржаја могу контактирати и ангажовати
онлајн кориснике и међусобно дејствовати са њима у
циљу промоције или оглашавања; пословни
менаџмент; пословна администрација; услуге
пословног консалтинга и информативне услуге;
канцеларијски послови; истраживања тржишта и
пружање информација о тржишту; анализирање
интернет саобраћаја, омогућавање истраживања
тржишта, услуга анализирања и давања извештаја у
области онлајн маркетинга; услуге малопродаје,
укључујући услуге онлајн малопродаје; пружање
информационих, саветодавних и консалтинг услуга у
вези са свим наведеним услугама.
Кл. 38: телекомуникационе услуге; аудио, видео и
мултимедијално емитовање преко интернета или
других комуникационих мрежа; услуге емитовања
путем мреже; преношење порука, података и
садржаја преко интернета и других комуникационих
мрежа; обезбеђивање онлајн форума, простора за
разговор, журнала и блогова за пренос порука,
коментара и мултимедијалних садржаја између
корисника у неспецијализованим областима преко
интернета и других комуникационих мрежа; пренос
електронских медија, мултимедијалних садржаја,
видео записа, филмова, слика, графичких приказа,
текстова, фотографија, садржаја које стварају
корисници, аудио садржаја и информација преко
интернета и других комуникационих мрежа;
обезбеђивање онлајн форума за кориснике како би
постављали, претраживали, гледали, заједнички
користили,
критиковали,
оцењивали
и
коментарисали видео записе и други мултимедијални
садржај преко интернета и других комуникационих
мрежа; обезбеђивање портала за заједничко
коришћење видео записа у сврхе разоноде и
образовања; обезбеђивање приступа компјутерским,
електронским и онлајн базама података; пружање
информационих, саветодавних и консалтинг услуга у
вези са свим наведеним услугама.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; услуге
разоноде и образовања које подразумевају
електронске медије, мултимедијалне садржаје, видео
записе, филмове, слике, графичке приказе, текст,
фотографије, игре, садржаје које стварају корисници,
аудио садржаје и односне информације преко
интернета и других комуникационих мрежа; услуге
веблога (блога) (онлајн објављивање часописа или
дневника); објављивање блогова који подразумевају
информације у области електронских медија,
мултимедијалних садржаја, видео записа, филмова,
слика, графичких приказа, текстова, фотографија,
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садржаја које стварају корисници, аудио садржаја и
односних информација; услуге објављивања; услуге
објављивања
дигиталне
видео,
аудио
и
мултимедијалне разоноде; услуге онлајн дигиталног
објављивања;
услуге
разоноде,
нарочито
организовање такмичења; пружање информационих,
саветодавних и консалтинг услуга у вези са свим
наведеним услугама.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са наведеним услугама; услуге
индустријске анализе и истраживања; пројектовање
и развој компјутерског хардвера и софтвера;
обезбеђивање привремене употребе компјутерског
софтвера који се не може преузети (даунлоудовати);
обезбеђивање привремене употребе компјутерског
софтвера који се не може преузети (даунлоудовати)
који омогућује снимање на мрежу, преузимање са
мреже, постављање, приказивање, обрада, пуштање,
репродуковање у реалном времену, гледање,
пред¬приказивање, излагање, означавање, услуге
блога, заједничко коришћење, манипулисање,
дистрибуисање, објављивање, репродуковање, или
обезбеђивање на друге начине електронских медија,
мултимедијалних садржаја, видео записа, филмова,
слика, графичких приказа, текста, фотографија,
садржаја које стварају корисници, аудио садржаја и
информација
преко
интернета
и
других
комуникационих мрежа; обезбеђивање привремене
употребе компјутерског софтвера који се не може
преузети (даунлоудовати) који омогућује заједничко
коришћење мултимедијалних садржаја и коментара
између
корисника;
обезбеђивање
привремене
употребе компјутерског софтвера који се не може
преузети (даунлоудовати) који омогућује даваоцима
садржаја да прате мултимедијалне садржаје;
обезбеђивање привремене употребе аналитичког
софтвера који се не може преузети (даунлоудовати),
нарочито софтвера који обезбеђује статистички
приказ у вези са понашањем гледалаца онлајн видео
записа, филмова, слика, графичких приказа, текста,
фотографија, игара и других садржаја које стварају
корисници; хостинг мултимедијалних забавних и
образовних
садржаја
за
друге;
хостинг
мултимедијалне разоноде и образовног садржаја за
друге; хостинг компјутерских вебсајтова; хостинг база
података; хостинг софтвера; хостинг веблогова;
услуге веб портала (пројектовање или хостинг);
пружање информационих, саветодавних и консалтинг
услуга у вези са свим наведеним услугама.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа.
(181) 27.02.2027.
(220) 27.02.2017.
(151) 12.09.2017.
(732) E.J. PAPADOPOULOS S.A., Petrou Ralli Str. N.
26, Atina, GR

Ж
(740) Богдан Иванишевић, Мајке Јевросиме 23,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.03; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.06
(511) Кл. 30: кафа; чај; како и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб; пецива и кондиторски производи; сладоледи;
шећер; мед; меласа; квасац; прашак за пециво; со;
сенф; сосови(као додаци); зачини; лед.
(111) 73387
(210) Ж- 2017-260

(181) 24.02.2027.
(220) 24.02.2017.
(151) 12.09.2017.
(732) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild Avenue,
Tampa, Florida 33634-8016, US
(740) Драгољуб Ћосовић, БУл. Арсенија Чарнојевића
54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 24.17.02; 25.01.15; 25.05.02; 26.11.12; 27.05.03;
27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 32:
безалкохолна пића; сирупи;
концентрати; екстрати и други препарати за
прављење воћа.
(111) 73388
(210) Ж- 2016-1288

(181) 25.07.2026.
(220) 25.07.2016.
(151) 12.09.2017.
(732) PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE ŠAFRAN DOO
BEOGRAD, Аутопут 20 Београд, RS
(740) Иван Д,. Ковачић, Варовничка 5, Београд
(540)

(111) 73386
(210) Ж- 2017-264

ЗИС / RS / IPO
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(591) црна, сива.
(511) Кл. 6: челик у тракама, челична жица, челичне
цеви, бодљикава жица, гвоздена жица, решетке од
метала, жичана тканина, решетке од метала, цеваста
роба од метала, гвоздени профили, листови и плоче
од метала.
Кл. 7: машине за савијање, мешине за извлачење
метала, машине за обраду метала.
(111) 73389
(210) Ж- 2013-455

(181) 25.03.2023.
(220) 25.03.2013.
(151) 13.09.2017.
(732) DON DON doo, Bulevar Zorana Djindjića 144B,
11000 Beograd, RS
(740) Александар Ковачевић адвокат, Бул. краља
Александра 488А, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.02
(591) бела, окер.
(511) Кл: 29: месо,риба,живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл: 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл: 31: зрневље и пољопривредни, вртларски и
шумарски производи који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семе,
природне биљке и цвеће; храна за животиње, слад.
(111) 73390
(210) Ж- 2016-2008

(181) 30.11.2026.
(220) 30.11.2016.
(151) 14.09.2017.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070 Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Београд Земун
(540)

(531) 01.01.01; 01.01.02; 01.01.14
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(511) Кл. 18: животињска кожа; имитација коже;
актен ташне; женске ташне; козметичке торбице,
празне; кофери и путне торбе; путнички ковчези,
сандуци; рамени каишеви, од коже; ранци; торбе;
ранчеви за камповање; ранчеви за планинарење;
руксаци; ручне торбице; футроле [етуи] за
визиткарте; футроле за кључеве; футроле за кредитне
картице [новчаници]; џепни новчаници; школске
торбе;
кишобрани
и
сунцобрани.
Кл. 24: газа [тканина]; дамаск; декоративна тканина
за постељину, замена за јастук; дугачки прекривачи
за столове; еластични ткани материјал; етикете од
платна; завесе од текстила или пластике; застори;
јастучнице; круто платно; ланене тканине; марамице
од текстила; навлаке [за душеке]; навлаке [ланене];
отирачи од текстила; памучне тканине; памучне
тканине, платно; пластични прекривачи за намештај;
платна, рубље за купатило, изузев одеће; поставе
[текстилне]; постељина; прекривачи за јастуке;
простирке за кревете; свилене тканине; текстилни
материјал; тканине за домаћинство; тканине .за
обућу; тканине за столове, текстилне; ћебад за
кревете; фланел [тканине]; чаршави [текстилни];
прекривачи
за
кревете
и
столове.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; апарати и машине за
куглање; апаратура за избацивање тениских лоптица;
базени за пливање [за играње]; бејзбол рукавице;
билијарски столови; билијарски штапови; боб санке;
боксерске рукавице; боксерски џакови; даске за
веслање; даске за једрење; даске за пливање; даске за
скијање; даске за сурфовање; дискови за спорт;
дронови [играчке]; змајеви; јарболи за даске за
једрење; клизаљке; конац, најлон за пецање; крпље
за снег; лопте за билијар; лопте за играње; лукови за
стреличарство; маске за мачевање; машине за
избацивање лоптица; машине за физичке вежбе;
мотке за скокове с мотком; облоге за скије; одела за
пливање; параглајдери; пераја за пливање;
планинарска опрема; појасеви за дизаче тегова
[спортска опрема]; појасеви за пливање; праћке
[спортска опрема]; прибор за пецање; ролери;
ролшуе [котураљке]; рукавице за голф; рукавице за
игру; рукавице за мачевање; санке [спортска
опрема]; скејтборд; скијашки везови; скије; сличуге
са уграђеним сечивом; справе за физичко вежбање;
стартни блокови за спортове; столови за стони тенис;
тегови; тегови за вежбање; тениске мреже; торбе за
голф, са или без точкова; торбе за крикет; точак за
рулет; харпуни [спортска опрема]; хокејашки
штапови; штапови за голф; штапови за игре; штап
ови за пецање; штитници за зглобове [спортска
опрема]; штитници за колена [спортска опрема];
штитници за потколенице [спортска опрема]; украси
за јелке.
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(111) 73391
(210) Ж- 2016-599

(181) 07.04.2026.
(220) 07.04.2016.
(151) 14.09.2017.
(732) PIXELNETICA DOO Beograd-Novi Beograd,
Гоце Делчева 42, Београд-Нови Београд, RS
(740) Драгана Пољак, Његошева 73, 11000 Београд
(540)

Pixelnetica
(511) Кл. 9: рачунарски програми; рачунарски
програми (софтвери који се могу преузимати).
(111) 73392
(210) Ж- 2016-1420

(181) 25.08.2026.
(220) 25.08.2016.
(151) 14.09.2017.
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA a corporation organized and
existing under the laws of Japan,, Manufactures and
Merchants of3 3-8, Shiba 5-chome, , Minato-ku, Tokyo, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Теразије 29/V, 11000 Београд
(540)

ECLIPSE
(511) Кл. 12: аутомобили, делови и опрема за исте.

ЗИС / RS / IPO

157

Ж

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду од 16.02.2017. до 15.03.2017. године:
Жиг рег. бр. 11320 чији је носилац PARKER
PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New
Heaven, East Sussex BN9 0AU, GB, престао је да важи
дана 06.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 13887 чији је носилац DYSTAR
TEXTILFARBEN GmbH & Co. DEUTSCHLAND
KG.,,
INDUSTRIEPARK
HOCHST
D-65926
FRANKFURT AM MAIN, GB, престао је да важи
дана 03.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 17119 чији је носилац
ASTRAZENECA UK LIMITED, 15 Stanhope Gate,
London W1Y 6LN, England, GB, престао је да важи
дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 17133 чији је носилац British
American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US,
престао је да важи дана 02.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 22104 чији је носилац BASF
AGRO
B.
V.,
ARNHEM
(NL)
ZWEIGNIEDERLASSUNG
WADENSWIL,
STEINACHERSTRASSE
101
CH-8804
AU,
ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана
26.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 22133 чији је носилац Brandbrew
S.A., 5, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, LU,
престао је да важи дана 26.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 29695 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 11.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 29696 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 11.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 29698 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 11.03.2017. године.
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Жиг рег. бр. 29702 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 11.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 29717 чији је носилац
GALENIKA a.d., Beograd, Batajnički put b.b., YU,
престао је да важи дана 11.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 40145 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, LILLY CORPORATE CENTER,
INDIANAPOLIS, INDIANA, US, престао је да важи
дана 14.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 40893 чији је носилац
UDRUŽENJE GUDAČI SV. ĐORĐA, BEOGRAD,
STUDENTSKI TRG 10/II, YU, престао је да важи
дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42399 чији је носилац ELSAFE
INTERNATIONAL
A.S.,
7120
LEKSVIK
,
NORVEŠKA, NO, престао је да важи дана 19.02.2017.
године.
Жиг рег. бр. 42440 чији је носилац
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, England, UK, престао је да важи дана
20.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42441 чији је носилац RECKITT
& COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, DANSOM
LANE, HULL, HU8 7DS, ENGLESKA, GB, престао је
да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42443 чији је носилац RECKITT
& COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, DANSOM
LANE, HULL, HU8 7DS, ENGLESKA, GB, престао је
да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42444 чији је носилац MAJANA,
SALON ZA IZRADU PREPARATA NA BAZI PČELINJIH
PROIZVODA, BEOGRAD, AGOSTINA NETA 60/73, YU,
престао је да важи дана 14.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42479 чији је носилац KELLOGG
COMPANY, ONE KELLOGG SQUARE, P.O.BOX
3599, BATTLE CREEK, MICHIGAN 49016-3599, US,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.
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Жиг рег. бр. 42481 чији је носилац KELLOGG
COMPANY, ONE KELLOGG SQUARE,P.O.BOX
3599, BATTLE CREEK, MICHIGAN 49016-3599, US,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42482 чији је носилац KELLOGG
COMPANY, ONE KELLOGG SQUARE, P.O.BOX
3599, BATTLE CREEK, MICHIGAN 49016-3599, US,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42486 чији је носилац BELUPO Lijekovi i kozmetika, d.d., KOPRIVNICA, HR, престао
је да важи дана 19.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42578 чији је носилац
MICROSOFT CORPORATION, ONE MICROSOFT
WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, US,
престао је да важи дана 19.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42597 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
27.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42598 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
27.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 42600 чији је носилац Phillips 66
Company , P.O. Box 4428, Houston, Texas TX 77210,
US, престао је да важи дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42635 чији је носилац HENKEL
AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, DE, престао је да важи дана 13.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 42636 чији је носилац HENKEL
AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, DE, престао је да важи дана 13.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 42637 чији је носилац CASIO
KEISANKI
KABUSHIKI
KAISHA
(CASIO
COMPUTER CO., LTD.) JAPANESE JOINT-STOCK
COMPANY, 6-1, 2-CHOME, NISHI SHINJUKU,
SHINJUKU-KU, TOKYO, JP i Casio Keisanki
Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Honmachi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP, престао је да
важи дана 14.03.2017. године.
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Жиг рег. бр. 42658 чији је носилац Wyeth LLC,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 06.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42660 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England, GB, престао је да важи
дана 13.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42676 чији је носилац ROBERT
BOSCH GmbH, STUTTGART, DE, престао је да важи
дана 13.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42722 чији је носилац SAAB-BAE
GRIPEN AKTIEBOLAG, C/O SAAB AB, 581 88
LINKOPING, SE, престао је да важи дана 04.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 42723 чији је носилац SAAB-BAE
GRIPEN AKTIEBOLAG, C/O SAAB AB, 581 88
LINKOPING, SE, престао је да важи дана 04.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 42741 чији је носилац Soko Štark
d.o.o. Beograd, Kumodraška 249, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42742 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac , RS, престао је
да важи дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42748 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac , RS, престао је
да важи дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 42958 чији је носилац CASIO
KEISANKI
KABUSHIKI
KAISHA
(CASIO
COMPUTER CO., LTD.) JAPANESE JOINT-STOCK
COMPANY, 6-1, 2-CHOME, NISHI SHINJUKU,
SHINJUKU-KU, TOKYO, JP i Casio Keisanki
Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Honmachi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP, престао је да
важи дана 14.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 43031 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D., Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
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Жиг рег. бр. 43032 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац , Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.

Жиг рег. бр. 43556 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
KONDITORSKIH
PROIZVODA
"SOKO-NADA
ŠTARK", BEOGRAD, KUMODRAŠKA 249, YU,
престао је да важи дана 07.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 43045 чији је носилац
PAHULJICA-COMMERCE, DOO, TRGOVINA I
TURIZAM SA P.O., BAČKO PETROVO SELO,
OMLADINSKA 51, YU, престао је да важи дана
11.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 43708 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.

Жиг рег. бр. 43123 чији је носилац Mossimo
Holdings LLC (a Delaware limited liability company),
103 Foulk Road, Wilmington, DE 19803, US, престао је
да важи дана 26.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 43723 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.

Жиг рег. бр. 43509 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D., Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 43510 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 43511 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 43512 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 43513 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 43514 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац , Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
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Жиг рег. бр. 43816 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 11.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 52189 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 22.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 52280 чији је носилац
"AGROINTER" doo, 21411 Begeč, Kralja Petra I br. 54,
RS, престао је да важи дана 23.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 52469 чији је носилац 1)
Milovanović Miloš, 2) Jusufović Zlatan, 3) Janković
Aleksandar, 1) Beograd, Svetozara Markovića 10/IV,
Beograd, Đoke Vojvodića10/7, 3) Trstenik, Velika
Drenova b.b., RS, престао је да важи дана 01.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 52471 чији је носилац "HABIT
PHARM" A.D. Fabrika lekova, Ivanjica, Prilike bb, RS,
престао је да важи дана 01.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 52487 чији је носилац
Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE",
akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199,
RS, престао је да важи дана 13.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 52490 чији је носилац
Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE",
akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199,
RS, престао је да важи дана 13.03.2017. године.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2017/9
Intellectual Property Gazette 2017/9

Ж

Жиг рег. бр. 52515 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 22.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 54908 чији је носилац Interseek
d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, SI, престао је да
важи дана 03.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 52649 чији је носилац Mešanović
Slobodanka, 11000 Beograd, Kneginje Zorke br. 76, RS,
престао је да важи дана 01.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 54915 чији је носилац UNIJA
POSLODAVACA SRBIJE, 11000 Beograd - Zemun,
Stevana Markovića br. 8, RS, престао је да важи дана
02.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 52653 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 08.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 52656 чији је носилац Лазар
Сакан, Османа Ђикића 17, Београд, RS i Жарко
Сакан , Османа Ђикића 17, Београд, RS, престао је да
важи дана 14.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 52794 чији је носилац БВ
КОМЕРЦ, 21000 Нови Сад, Михаила Пупина 6, RS,
престао је да важи дана 22.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 52903 чији је носилац KENS
d.o.o., Novi Pazar, Rožajska 16, RS, престао је да важи
дана 07.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 54916 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. ,
Beograd, Vladimira Popovića 40, RS, престао је да
важи дана 07.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 54917 чији је носилац ONY, Inc.,
Baird Research park, 576 Sweet Home Road, Amherst,
New York 14228, US, престао је да важи дана
07.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 54981 чији је носилац Društvo za
upravljanje investicionim fondovima Delta Investments
AD, 11070 Novi Beograd, Milentija Popovića br. 7b.,
RS, престао је да важи дана 06.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 52950 чији је носилац БВ
КОМЕРЦ , Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 6,
RS, престао је да важи дана 22.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 54983 чији је носилац CHI MEI
CORPORATION, No. 59-1, San Chia, San Chia Village,
Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan, ROC, TW,
престао је да важи дана 08.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 53631 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 08.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 54986 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 08.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 53966 чији је носилац "KIRKA"
Corporation d.o.o. - KIRKA - PHARMA, 11070 Novi
Beograd, Mihajla Pupina 10z/IV, RS, престао је да
важи дана 13.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 54991 чији је носилац MINIMEN
ORTOPEDIK AYAKKABI SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI, 50. Yil Mahallesi, B Caddesi, 2000
sokak, No: 2, Sultanciftligi, Gaziosmanpasa-Istanbul,
TR, престао је да важи дана 21.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 54736 чији је носилац SICOR
Biotech UAB, V. Graiciuno 8 LT-02241 Vilnius, LT,
престао је да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 54882 чији је носилац MEGA
DISPOSABLES S.A., Dekelias 114, 136 71 Aharnes,
GR, престао је да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 54883 чији је носилац E. J.
PAPADOPOULOS S.A., 26 P. RALLI Ave., 11810 Athens,
GR, престао је да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 54885 чији је носилац Dragoljub
Miljković, Josipa Kulundžića 27a, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 21.02.2017. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 55068 чији је носилац Metro
export import d.o.o., 11000 Beograd, Krušedolska 11,
RS, престао је да важи дана 09.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55070 чији је носилац Laurent
Duchene, 41, Fbg d'Ambrail, 88000 Epinal, FR, престао
је да важи дана 24.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55071 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i usluge u prometu MAXVEL D.O.O.
Kula, 25230 Kula, M. Tita 246/28, RS, престао је да
важи дана 21.02.2017. године.
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Жиг рег. бр. 55075 чији је носилац The Coca-Cola
Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US, престао је да важи дана 23.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55193 чији је носилац Marbo
Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, Београд, RS,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55160 чији је носилац Milka
Oreščanin, 11251 Beograd - Sremčica, Božovačka 8, RS,
престао је да важи дана 24.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55194 чији је носилац Marbo
Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, Београд, RS,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55169 чији је носилац RIBARSKO
GAZDINSTVO EČKA AD Lukino Selo, 23224 Lukino
Selo, Beloblatski put bb., RS, престао је да важи дана
14.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55198 чији је носилац Nullsoft,
Inc. (Arizona corporation), 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US, престао је да важи дана 17.02.2017.
године.

Жиг рег. бр. 55175 чији је носилац LES MILLS
INTERNATIONAL LIMITED, Rainger House, Level 2,
150 Victoria Street West, Auckland 1142, NZ, престао
је да важи дана 24.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55199 чији је носилац Nullsoft,
Inc. (Arizona corporation), 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US, престао је да важи дана 17.02.2017.
године.

Жиг рег. бр. 55176 чији је носилац LES MILLS
INTERNATIONAL LIMITED, Rainger House, Level 2,
150 Victoria Street West, Auckland 1142, NZ, престао
је да важи дана 24.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55200 чији је носилац Nullsoft,
Inc. (Arizona corporation), 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US, престао је да важи дана 17.02.2017.
године.

Жиг рег. бр. 55177 чији је носилац LES MILLS
INTERNATIONAL LIMITED, Rainger House, Level 2,
150 Victoria Street West, Auckland 1142, NZ, престао
је да важи дана 24.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55201 чији је носилац Nullsoft,
Inc. (Arizona corporation), 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US, престао је да важи дана 17.02.2017.
године.

Жиг рег. бр. 55183 чији је носилац Privredno
društvo za trgovinu i usluge "OFFICE 1 SUPERSTORE"
d.o.o., 11000 Beograd, Milošev kladenac 14b, RS,
престао је да важи дана 13.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55203 чији је носилац REZON
MEDIA GRUP d.o.o., Bul. Oslobođenja 61, RS,
престао је да важи дана 20.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55184 чији је носилац Privredno
društvo za trgovinu i usluge "OFFICE 1 SUPERSTORE"
d.o.o., 11000 Beograd, Milošev kladenac 14b, RS,
престао је да важи дана 13.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55189 чији је носилац
Međunarodna dečja organizacija Children's Planet,
11000 Beograd, Brankova 23, RS, престао је да важи
дана 17.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55190 чији је носилац
Međunarodna dečja organizacija Children's Planet,
11000 Beograd, Brankova 23, RS, престао је да важи
дана 17.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55192 чији је носилац
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited
, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
England, UK, престао је да важи дана 17.02.2017.
године.
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Жиг рег. бр. 55218 чији је носилац GSK
Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, IT,
престао је да важи дана 28.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55279 чији је носилац Privredno
društvo za novinsko izdavačku delatnost "PRAVDA
PRESS" D.O.O., Karađorđeva 65, Beograd, RS, престао
је да важи дана 28.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55301 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 08.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55308 чији је носилац DOO
"MAGNETRON", 21000 Novi Sad, Kanalska br. 11,
RS, престао је да важи дана 10.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55326 чији је носилац
"ALEKSANDRIJA" d.o.o., 11000 Beograd, Takovska
45A, RS, престао је да важи дана 15.03.2017. године.
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Жиг рег. бр. 55356 чији је носилац Popović
Jaroslav, 21470 Bački Petrovac, Lenjinova 80, RS,
престао је да важи дана 28.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55357 чији је носилац
Zemljoradnička zadruga "KULEN" , 21470 Bački
Petrovac, RS, престао је да важи дана 28.02.2017.
године.
Жиг рег. бр. 55368 чији је носилац "SUPRIMA
group", 11000 Beograd, Slobodana Berberskog 1ž, RS,
престао је да важи дана 14.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55377 чији је носилац Sun Stars &
Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711,
Singapore 160022, SG, престао је да важи дана
23.02.2017. године.

Ж
Жиг рег. бр. 55566 чији је носилац "NPC
INTERNATIONAL" DOO, 11000 Beograd, 27. marta
br. 69/14, RS, престао је да важи дана 14.03.2017.
године.
Жиг рег. бр. 55676 чији је носилац "ROYAL
COLOR" d.o.o., 11080 Beograd-Zemun, Ševina 7, RS,
престао је да важи дана 22.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 55707 чији је носилац Herlitz PBS
Aktiengesellschaft, Papier-, Buro-und Schreibwaren, Am
Borsigturm 100, D-13507 Berlin, DE, престао је да
важи дана 08.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55708 чији је носилац Herlitz PBS
Aktiengesellschaft, Papier-, Buro-und Schreibwaren, Am
Borsigturm 100, D-13507 Berlin, DE, престао је да
важи дана 08.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55398 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu "LEPTIR 888" d.o.o.,
Jurija Gagarina 89/139, Novi Beograd, RS, престао је
да важи дана 08.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55834 чији је носилац RUBIN AD,
37000 Kruševac, Nade Marković 57, RS, престао је да
важи дана 15.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55401 чији је носилац Небојша
Видовић, Симина 15а, 11000 Београд, RS, престао је
да важи дана 06.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55835 чији је носилац RUBIN AD,
37000 Kruševac, Nade Marković 57, RS, престао је да
важи дана 15.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55403 чији је носилац Небојша
Видовић, Симина 15а, 11000 Београд, RS, престао је
да важи дана 06.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55878 чији је носилац Mlekara
"EKOMLEK", 37256 Kaonik, RS, престао је да важи
дана 02.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55405 чији је носилац Небојша
Видовић, Симина 15а, 11000 Београд, RS, престао је
да важи дана 06.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55879 чији је носилац MIBONI
d.o.o. Beograd, 11070 Novi Beograd, Pante Tutundžić
46/7, RS, престао је да важи дана 28.02.2017. године.

Жиг рег. бр. 55406 чији је носилац LASS
d.o.o., 11080 Zemun, Vojni put blok II 171 A, RS,
престао је да важи дана 02.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55950 чији је носилац FANTINI
SCIANATICO S.P.A., Via Melo Da Bari, 229, Bari, IT,
престао је да важи дана 09.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55429 чији је носилац SMART
GROUP DOO, 11070 Novi Beograd, Nehruova 51/15,
RS, престао је да важи дана 13.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 56074 чији је носилац SZOR
"TAMARIS" Ljajić Desto, preduzetnik, Novi Pazar,
Dubrovačka 421/4, RS, престао је да важи дана
03.03.2017. године.

Жиг рег. бр. 55551 чији је носилац Društvo za
trgovinu i usluge "WE PROMOTE" d.o.o. Beograd,
11070 Novi Beograd, Generala Mihajla Nedeljkovića
60/4, RS, престао је да важи дана 10.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 55565 чији је носилац Samostalna
zanatska i trgovinska radnja "IVA", 24000 Subotica, 7.
jula br. 7, RS, престао је да важи дана 15.03.2017.
године.
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Жиг рег. бр. 56129 чији је носилац Nacionalni Aero
klub Srbije "Naša krila", 11000 Beograd, Uzun Mirkova br. 4,
RS, престао је да важи дана 23.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 56208 чији је носилац HOLDING
KOMPANIJA RICO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU
I
SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE, 11000 Beograd, Bjelanovićeva
2, RS, престао је да важи дана 27.02.2017. године.
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Жиг рег. бр. 56256 чији је носилац Војислав
Дојчиноски, 11000 Београд, Паштровићева бр. 2, RS,
престао је да важи дана 15.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 56456 чији је носилац Telenor
D.O.O., 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 90,
RS, престао је да важи дана 07.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 56637 чији је носилац "CLIPS 1"
d.o.o., Nova Pazova, Cara Dušana b.b., RS, престао је
да важи дана 27.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 56691 чији је носилац Grand trade
doo, 34000 Kragujevac, Ljubomira Jovanovića 35A, RS,
престао је да важи дана 17.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 57234 чији је носилац "KomPlast"
Niš, 18000 Niš, Čegarski put b.b., D. Matejevac, RS,
престао је да важи дана 15.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 57509 чији је носилац "CLIMAX"
Preduzeće za video distribuciju i trgovinu, 11000
Beograd, Carice Milice 16, RS, престао је да важи дана
02.03.2017. године.
Жиг рег. бр. 58048 чији је носилац MEGA
DISPOSABLES S.A.., Dekelias 114, 136 71 Aharnes,
GR, престао је да важи дана 21.02.2017. године.
Жиг рег. бр. 59228 чији је носилац
KOMPANIJA BIOMELEM D.O.O., Humska 14/III,
11040 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.02.2017. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.08.2017. до 15.09.2017. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 5380
промењена је у RENOLD PUBLIC LIMITED
COMPANY, Trident 2, Trident Business Park, Styal
Road, Wythenshawe, Manchester, M22 5XB, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32023
промењена је у Kraft Foods Group Brands LLC, 200
East Randolph Street, Chicago Illinois 60601, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36951
промењена је у Kraft Foods Global Brands LLC, 200
East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41975
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42871
промењена је у JIM BEAM BRANDS CO., 222 W.
Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois
60654, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43563
промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137,
70327 Stuttgart, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43564
промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137,
70327 Stuttgart, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43565
промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137,
70327 Stuttgart, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51192
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51638
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;

ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 57097
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59186
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59273
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59959
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60276
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61574
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61881
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61888
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ
д.о.о. Привредно друштво Аранђеловац, Цара Душана
Л3/4, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62337
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62340
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62341
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
165

Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 62343
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62431
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62432
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63597
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63829
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63831
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64601
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
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За жиг бр. 44614 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, SI;
За жиг бр. 44739 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, SI;
За жиг бр. 44740 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, SI;
За жиг бр. 44948 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, SI;
За жиг бр. 44949 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, , Slovenija, SI;
За жиг бр. 45227 извршен је пренос на ORE
investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2,
1000 Ljubljana, , Slovenija, SI;
За жиг бр. 49977 извршен је пренос на Efes
Holland Technical Management Consultancy B.V.,
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, NL;
За жиг бр. 57867 извршен је пренос на Gowan
Crop Protection Limited, Highlands House Basingstoke
Road Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT ,
England, GB;
За жиг бр. 58977 извршен је пренос на Gowan
Crop Protection Limited, Highlands House Basingstoke
Road Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT ,
England, GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65749
промењена је у КАРБОН ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОИЗВОДИ
д.о.о.
Привредно
друштво
Аранђеловац,
Цара
Душана
Л3/4,
34300
Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66559
промењена је у "DAHLIA" д.о.о. Београд у стечају,
Батајнички друм бр. 12, Београд-Земун, RS;
Промена пренос права
За жиг бр. 30836 извршен је пренос на Bukkyo
Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
За жиг бр. 43983 извршен је пренос на BAYER
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse
178, 13353 Berlin, DE;
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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 31/2017 – 35/2017 (17.08.2017 – 14.09.2017)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1360050
(151) 07.04.2017
(540)

(111) 1360074
(151) 19.04.2017
(540)

LAGOPOLANE
(732) Pettinatura
Lagopolane Di Gorini
Giovanni & C. S.A.S.
(511) 23
(111) 1360078
(151) 04.04.2017
(540)

(111) 1360110
(151) 02.06.2017
(540)

AOT ENERGY
(732) AOT Holding Ltd
(511) 04 39
(111) 1360136
(151) 24.05.2017
(540)

(732) 3 B S.P.A.
(511) 19 20
(111) 1360069
(151) 08.03.2017
(540)

RAMEAX
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1360072
(151) 19.04.2017
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) INOXVENETA
S.p.A.
(511) 06 09 20
(111) 1360199
(151) 27.01.2017
(540)

(732) BERARDI
BULLONERIE S.R.L.
(511) 06
(732) VI.P COOP. SOC.
AGRICOLA
(511) 31

(732) Guangzhou ReCheng Trading Co., Ltd.
(511) 06

(111) 1360090
(151) 07.06.2017
(540)

(111) 1360141
(151) 13.04.2017
(540)

Ad-one-tage
(732) ALLERGIKA
Pharma GmbH
(511) 03 05
(111) 1360098
(151) 26.04.2017
(540)

(732) PETTINATURA
LAGOPOLANE DI
GORINI GIOVANNI &
C. S.A.S.
(511) 23

(111) 1360194
(151) 13.12.2016
(540)

ATAS
(732) ATAS SRL
(511) 01 03 05
(111) 1360179
(151) 11.05.2017
(540)

PADANA TUBI
(732) PADANA TUBI E
PROFILATI ACCIAIO
S.p.A.
(511) 06

(111) 1360201
(151) 07.02.2017
(540)

(732) Shenzhen CMTong Investment Co.,
Ltd.
(511) 38

(732) HOLZMANNMASCHINEN GmbH
(511) 07 08
(111) 1360203
(151) 08.03.2017
(540)
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(732) Millstätter See
Tourismus GmbH
(511) 12 16 25

(732) Astellas Pharma
Inc.
(511) 05

(111) 1360205
(151) 26.04.2017
(540)

(111) 1360232
(151) 01.06.2017
(540)

(732) AEOLIS P.C. /
AEOLIS PRIVATE
COMPANY
(511) 03
(111) 1360214
(151) 16.05.2017
(540)

(732) Shenzhen Romoss
Technology Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1360260
(151) 04.07.2017
(540)

ISLAND VIBES
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(732) OPKO Ireland
Global Holdings, Ltd.
(511) 05
(111) 1360228
(151) 27.04.2017
(540)

(732) Astellas Pharma
Inc.
(511) 05

(111) 1360277
(151) 17.10.2016
(540)

SMARTLINE
(732) EUROPAPIER
AUSTRIA GMBH
(511) 03 06 11 16 20 21
24

Primo

(732) PIAGGIO & C.
S.P.A.
(511) 12

(732) Zott SE & Co. KG
(511) 29 30

(111) 1360313
(151) 28.12.2016
(540)

(111) 1360443
(151) 06.06.2017
(540)

REFIBRA
(732) Lenzing
Aktiengesellschaft
(511) 10 20 21 22 23 24
25 27 35 42
(111) 1360343
(151) 11.07.2017
(540)

C NOTE VODKA
(732) C NOTE VODKA
LLC
(511) 33
(111) 1360374
(151) 17.02.2016
(540)

(732) Molson Coors
Brewing Company (UK)
Limited
(511) 32 33
(111) 1360449
(151) 08.06.2017
(540)

Rock Couture
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03
(111) 1360454
(151) 02.05.2017
(540)

(732) Bakalland S.A.
(511) 01 29 30 32
(111) 1360375
(151) 17.02.2016
(540)

Delecta. Prosto z
serca

(732) Astellas Pharma
Inc.
(511) 05
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(732) Newport
Pharmaceuticals Limited
(511) 05
(111) 1360424
(151) 30.05.2017
(540)

(111) 1360286
(151) 01.02.2017
(540)

(111) 1360229
(151) 27.04.2017
(540)

(111) 1360230
(151) 24.04.2017
(540)

(111) 1360294
(151) 04.04.2017
(540)

(732) Bakalland S.A.
(511) 01 29 30 32

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

(111) 1360411
(151) 12.05.2017
(540)

VIRUXAN

(732) RAUCH
Fruchtsäfte GmbH
(511) 30 32
(111) 1360461
(151) 22.05.2017
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(732) SAAT VE SAAT
SANAYI VE TICARET A.S.
(511) 14
(111) 1360473
(151) 04.07.2017
(540)

Sitraffic SiBike
(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09

(732) Philipp Plein
(511) 03 09 14 18 25 26
28 35

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 30

(111) 1360533
(151) 18.05.2017
(540)

(111) 1360599
(151) 15.02.2016
(540)

(732) Albert Koch AG
(511) 03
(111) 1360540
(151) 02.06.2017
(540)

(732) Dr. Falk Pharma
GmbH
(511) 05
(111) 1360482
(151) 28.06.2017
(540)

IMFALDA
(732) Dr. Falk Pharma
GmbH
(511) 05
(111) 1360490
(151) 01.06.2017
(540)

VALBUENA
(732) BODEGAS VEGA
SICILIA, S.A.
(511) 33
(111) 1360527
(151) 09.12.2016
(540)

(732) LACOSTE
(511) 25
(111) 1360577
(151) 06.04.2017
(540)

VANDOM

(111) 1360605
(151) 09.12.2016
(540)

(732) Philipp Plein
(511) 03 09 14 18 24 25
26 28 32 35
(111) 1360611
(151) 09.05.2017
(540)

Urpiner
(732) Banskobystrický
pivovar, a.s.
(511) 32

(111) 1360583
(151) 27.04.2017
(540)

(111) 1360616
(151) 23.05.2017
(540)

FLEXAKTIV

(732) NUFARM
(511) 05

(111) 1360587
(151) 21.04.2017
(540)

(111) 1360619
(151) 07.06.2017
(540)

BELLAROM
INTENSO

(111) 1360651
(151) 16.02.2017
(540)

(732) Steinhoff Service
GmbH
(511) 10 11 12 16 18 19
20 21 22 24 27 35 36 37
39 41 42
(111) 1360653
(151) 21.02.2017
(540)

MWARI
(732) Riverston
Enterprises Limited
(511) 09 12 41
(111) 1360655
(151) 03.03.2017
(540)

KAISO

(732) FIDIFARM d.o.o.
(511) 05

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) De Greef's Wagen-,
Carrosserie- en
Machinebouw B.V.
(511) 07 09 37

(732) KORRES S.A.
NATURAL PRODUCTS
(511) 03 35 44

(732) Mirado S.r.l.
(511) 25

(111) 1360598
(151) 12.07.2017
(540)

ЗИС / RS / IPO

KORRES
HERBAL
APOTHECARY

Plein Sport

(111) 1360481
(151) 28.06.2017
(540)

BUVEOS

Ж

EMILE
CHOURIET
(732) Montres Chouriet
SA
(511) 14
(111) 1360644
(151) 23.01.2017
(540)

GREEFA

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30 32
(111) 1360661
(151) 09.02.2017
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(540)

(732) Shiseido Americas
Corporation
(511) 03 21
(111) 1360711
(151) 22.05.2017
(540)

(732) GIORGIO
ARMANI S.P.A.
(511) 16 29 30 32 33 35
(111) 1360673
(151) 11.04.2017
(540)

(732) EXPRESS
GARANTION Ltd
(511) 43
(111) 1360719
(151) 08.06.2017
(540)

Bectron
(732) ECCOS inženjering d.o.o. za
projektiranje, nadzor i
zaštitu osoba i imovine
(511) 07 09 37 42
(111) 1360674
(151) 04.05.2017
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 17 19
(111) 1360676
(151) 28.04.2017
(540)

GridION
(732) Oxford Nanopore
Technologies Limited
(511) 01 05 09 10 42
(111) 1360679
(151) 19.05.2017
(540)

(732) Elantas GmbH
(511) 01
(111) 1360730
(151) 20.06.2017
(540)

CUXAVIT

(732) PADANA TUBI E
PROFILATI ACCIAIO
S.p.A.
(511) 06

(732) AGRISAT
IBERIA, S.L.
(511) 38 42 44

(111) 1360866
(151) 28.06.2017
(540)

(111) 1360775
(151) 09.03.2017
(540)

(732) CORAL A.E. OIL
AND CHEMICALS
COMPANY
(511) 37
(111) 1360776
(151) 09.03.2017
(540)

(732) Kaesler Nutrition
GmbH
(511) 05

(732) CORAL A.E. OIL
AND CHEMICALS
COMPANY
(511) 37

(111) 1360732
(151) 26.06.2017
(540)

(111) 1360836
(151) 07.06.2017
(540)

BRINGING
CLEAN AIR TO
LIFE
(732) AMERICAN AIR
FILTER COMPANY,
INC.
(511) 07 11 37
(111) 1360739
(151) 23.06.2017
(540)

NIVEA ROCK
SALTS
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1360750
(151) 31.03.2017
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(540)

IMTILSTA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1360867
(151) 28.06.2017
(540)

TELPREXI
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1360868
(151) 28.06.2017
(540)

TELTARGA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1360869
(151) 28.06.2017
(540)

TELOVERSA
(732) STAXS The
Netherlands B.V.
(511) 10 21 24 25

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1360843
(151) 24.04.2017
(540)

(111) 1360872
(151) 10.06.2017
(540)

vetbuton
(732) Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe VETAGRO sp. z o.o.
(511) 05
(111) 1360858
(151) 26.04.2017
(540)

P.T.

Rhein
(732) Essener
Seifenfabrik GmbH
(511) 03
(111) 1360889
(151) 05.05.2017
(540)

TRAXI

ЗИС / RS / IPO
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(732) Brandt Europe,
S.L.
(511) 05
(111) 1360890
(151) 15.03.2017
(540)

EURO 2020
(732) Union des
Associations
Européennes de Football
(UEFA)
(511) 01 06 07 08 09 10
11 15 20 21 24 26 27 28
29 30 34 39 40 41 44 45
(111) 1360918
(151) 12.06.2017
(540)

OH BABY
(732) SERGE TRIGANO
CONSEIL
(511) 43
(111) 1360934
(151) 02.11.2016
(540)

SUN DANCE
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 09 14 18 21
25
(111) 1360954
(151) 03.01.2017
(540)

(732) BELJE d.d. Darda
(511) 29
(111) 1360970
(151) 10.03.2017
(540)

(732) Boester Precision
Components GmbH
(511) 07 37 40
ЗИС / RS / IPO

(111) 1360972
(151) 23.02.2017
(540)

(732) TIMETRON
WARENHANDELSGES
ELLSCHAFT mbH
(511) 09 11 21 35
(111) 1360978
(151) 07.04.2017
(540)

OOZE BAFF
(732) MOOSE
CREATIVE
MANAGEMENT PTY
LTD
(511) 03 16 28
(111) 1360998
(151) 06.04.2017
(540)

Ж
(540)

PURU
(732) STAXS The
Netherlands B.V.
(511) 10 21 24 25
(111) 1361056
(151) 08.06.2017
(540)

Allotherm
(732) Elantas GmbH
(511) 01
(111) 1361076
(151) 20.04.2017
(540)

STOCKER
(732) STOCKER GMBH
SRL
(511) 07 08 09 11 19 21
22
(111) 1361106
(151) 06.05.2016
(540)

(732) O. Mustad & Søn
IP AS
(511) 08 09 25 28 35
(111) 1361036
(151) 14.04.2017
(540)

(732) BOTTO
GIUSEPPE & FIGLI
S.P.A.
(511) 23
(111) 1361041
(151) 07.06.2017
(540)

(732) STAXS The
Netherlands B.V.
(511) 10 21 24 25
(111) 1361042
(151) 07.06.2017

HUMAGINE
(732) Celgene
Corporation
(511) 05 35 41 42 44 45
(111) 1286030
(151) 12.08.2015
(540)

LEGUAN
(732) Krauss-Maffei
Wegmann GmbH & Co.
KG
(511) 06 07 09 12 13 37
41 42

(732) SPORTUNO
S.R.L.
(511) 08 09 10 18 25
(111) 1332040
(151) 17.11.2016
(540)

COMFORTFLEX
(732) Hansgrohe SE
(511) 11 17
(111) 1361120
(151) 24.05.2017
(540)

(732) DOUBLESTAR
GROUP CO., LTD
(511) 12
(111) 1361130
(151) 25.05.2017
(540)

(732) Shiseido Company,
Limited
(511) 03
(111) 1361143
(151) 07.04.2017
(540)

MIRAGE
(732) MIRAGE
GRANITO CERAMICO
S.P.A.
(511) 20
(111) 1361151
(151) 03.03.2017
(540)

(111) 1288598
(151) 08.07.2015
(540)

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30 32
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(111) 1361155
(151) 26.06.2017
(540)

(540)

TENCEL
(732) Lenzing
Aktiengesellschaft
(511) 22 23 24 25

(732) MERIDAN
MANAGEMENT LTD
(511) 35

(540)

(111) 1361344
(151) 28.02.2017
(540)

(732) FCA Italy S.p.A.
(511) 12

(111) 1361254
(151) 07.04.2017
(540)

(732) CORAL A.E.
COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL GAS
COMPANY
(511) 04 06
(111) 1361162
(151) 07.04.2017
(540)

(732) "International
Masis Tabak" LLC
(511) 34
(111) 1361286
(151) 21.06.2017
(540)

AllSeasonMax
(732) Continental Reifen
Deutschland GmbH
(511) 12
(111) 1361288
(151) 28.04.2017
(540)

(732) "International
Masis Tabak" LLC
(511) 34
(111) 1361163
(151) 07.04.2017
(540)

(732) "International
Masis Tabak" LLC
(511) 34
(111) 1361219
(151) 06.06.2017
(540)

equos
(732) Aslan Khabliev
(511) 36
(111) 1361236
(151) 23.01.2017
172

(732) ASAHI KASEI
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10
(732) KONDOR
MEDICAL OOD
(511) 03 05
(111) 1361361
(151) 17.07.2017
(540)

MACBOOK AIR
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1361371
(151) 09.04.2017
(540)

(732) AIGO Sàrl
(511) 07 12 37

(111) 1361306
(151) 19.04.2017
(540)

(732) NEXTEV CO., LTD.
(511) 09 12 37
(111) 1361331
(151) 12.04.2017
(540)

(111) 1361500
(151) 25.04.2017
(540)

ViE

HELVEK

(732) EURODIS GmbH
(511) 39

STELVIO

(111) 1361381
(151) 01.06.2017
(540)

1 MILLION
LUCKY
(732) PUIG FRANCE
(511) 03
(111) 1361464
(151) 21.02.2017
(540)

MAGNESOL
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05 32
(111) 1361493
(151) 07.04.2017

(111) 1361555
(151) 04.07.2017
(540)

HAWAII LOVE
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1361559
(151) 16.12.2016
(540)

ANA IVANOVIC
(732) Ana Ivanovic
(511) 03 05 09 14 25 28
32 35 41
(111) 1361560
(151) 26.12.2016
(540)

NATIXIS
(732) NATIXIS
(511) 09 16 35 36 38 41
42 45
(111) 1361574
(151) 07.03.2017
(540)

Quipment
(732) QUIPMENT,
Société par actions
simplifiée
(511) 10 35 39 41 44
(111) 1361591
(151) 15.06.2017

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(732) Takko Holding
GmbH
(511) 14 18 25 35

(732) Aktsionernoe
obshchestvo
"MiraksBioFarma"
(511) 05
(732) Tissot SA
(511) 14
(111) 1361639
(151) 05.01.2017
(540)

MY HIVE
(732) IMMOFINANZ
AG
(511) 35 36 37 39 40 42
(111) 1361688
(151) 18.04.2017
(540)

(732) Open Joint-Stock
Company "Pushkinskiy
Zavod"
(511) 01 02 03 04
(111) 1361690
(151) 21.04.2017
(540)

(111) 1361752
(151) 20.06.2017
(540)

HOMEPOD
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1361759
(151) 21.06.2017
(540)

VOXBOX
(732) Polycom, Inc.
(511) 09
(111) 1361785
(151) 06.07.2017
(540)

N-HANCE

(111) 1361726
(151) 16.05.2017
(540)

SURPLUS Textilien
(732) Surplus Textilien
GmbH & CO KG
(511) 24 25 26
(111) 1361749
(151) 23.05.2017

ЗИС / RS / IPO

(111) 1361847
(151) 14.07.2017
(540)

SERPLANO
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 30
(111) 1361849
(151) 12.07.2017
(540)

BELLAROM
ROCCA

(111) 1361793
(151) 04.07.2017
(540)

(111) 1361850
(151) 12.07.2017
(540)

(111) 1361804
(151) 18.07.2017
(540)

(111) 1361872
(151) 28.02.2017
(540)

BELLAROM
FUEGO

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 30

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

(732) Drustvo za
proizvodstvo, promet i
uslugi GRAND FOODS
CORPORATION
DOOEL Marino Ilinden
(511) 01 05 29 30 31 32
43

(111) 1361848
(151) 12.07.2017
(540)

(732) NHANCE, INC.
(511) 37

FIJI DREAM
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"EVRA"
(511) 28 30

Ж

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1361873
(151) 28.02.2017
(540)

BELLAROM
NERO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 30
(111) 1361869
(151) 04.02.2016
(540)

(732) Daimler AG
(511) 12

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30

(111) 1361840
(151) 28.06.2017
(540)

(111) 1361887
(151) 27.04.2017
(540)

V 300

Smart Discounter
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(732) Joint Stock
Company «Air and Space
Defence Corporation
«Almaz - Antey»
(511) 07 12 13 19 37
(111) 1361899
(151) 11.05.2017
(540)

(732) World Events
Consulting SA
(511) 35 39 41

(540)

(732) Shenzhen BerylMart Building Materials
Development Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1362016
(151) 18.05.2017
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 16 19
(111) 1361937
(151) 10.05.2017
(540)

(111) 1361900
(151) 28.02.2017
(540)

STIGGINS'
FANCY
(732) COGNAC
FERRAND
(511) 33
(111) 1362017
(151) 19.06.2017
(540)

(540)

(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1362133
(151) 23.06.2017
(540)

WINAMP
(732) Radionomy Group
B.V.
(511) 09 38 41 42
(111) 1362153
(151) 10.08.2016
(540)

HARLEY QUINN

(732) BORCOMARKEN-IMPORT
Matthiesen GmbH & Co. KG
(511) 33
(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30
(111) 1361933
(151) 10.08.2016
(540)

(111) 1361944
(151) 30.05.2017
(540)

VAXPLORER
(732) voestalpine
Tubulars GmbH & Co
KG
(511) 06 37
(111) 1361972
(151) 01.06.2017
(540)

Simpull
(732) Lewis Boxes Pty
Ltd
(511) 16 35 45
(732) Milla Boykova
Tarabanova
(511) 16 35 41
(111) 1361936
(151) 04.05.2017

174

(111) 1361984
(151) 25.11.2016
(540)

(732) SOREMARTEC SA
(511) 30

(732) DC COMICS
(511) 03 09 14 16 18 20
21 24 25 28 41

(111) 1362042
(151) 16.12.2016
(540)

(111) 1362161
(151) 01.10.2016
(540)

GRAU
(732) Haldex Aktiebolag
(511) 07 12
(111) 1362074
(151) 23.03.2017
(540)

LENZING

(732) Müller-Licht
International GmbH
(511) 09 11 35
(111) 1362194
(151) 03.03.2017
(540)

(732) Lenzing
Aktiengesellschaft
(511) 01 03 05 09 10 12
16 17 20 21 22 23 24 25
27 35 42
(111) 1362100
(151) 06.04.2017
(540)

(732) LEASYS S.p.A.
(511) 35 36 39
(111) 1362107
(151) 01.04.2017

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 29 30 32

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1362198
(151) 09.03.2017
(540)

(732) United Media
S.a.r.l.
(511) 35 38 41
(111) 1362243
(151) 21.04.2017
(540)

(540)

(111) 1362396
(151) 02.06.2017
(540)

(732) Mar-Ko
Fleischwaren GmbH &
Co. KG
(511) 29 30
(111) 1362313
(151) 01.06.2017
(540)

Jogobella
(732) Zott SE & Co. KG
(511) 29 30 32

(732) Obshchestvo s
ogranichennoj
otvetstvennostyu
"FizioStep"
(511) 10 25

(111) 1362322
(151) 06.06.2017
(540)

(111) 1362267
(151) 30.03.2017
(540)

(732) SEHA TEKSTİL
KONFEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1362269
(151) 30.05.2017
(540)

URSA
GLASSWOOL
(732) URSA Salgótarján
Glass Wool Close Co.,
Ltd.
(511) 17 19
(111) 1362273
(151) 22.05.2017
ЗИС / RS / IPO

(111) 1362437
(151) 03.03.2017
(540)

Bekunis
(732) ROHA
ARZNEIMITTEL
GMBH
(511) 05 30
(111) 1362400
(151) 26.06.2017
(540)

HYDRO BOOST
CITY SHIELD
(732) Johnson & Johnson
GmbH
(511) 03
(111) 1362402
(151) 26.06.2017
(540)

(111) 1362252
(151) 23.03.2017
(540)

(732) BLAUER WORLD
FASHION S.r.l.
(511) 03 18 25

Ж

CITY SHIELD

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION
DOOEL Skopje
(511) 30 32
(111) 1362441
(151) 01.03.2017
(540)

(732) Johnson & Johnson
GmbH
(511) 03
(732) AGF88 HOLDING Srl
(511) 03
(111) 1362366
(151) 20.06.2017
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1362380
(151) 29.05.2017
(540)

(111) 1362405
(151) 11.07.2017
(540)

working in
harmony
(732) IAMS Europe B.V.
(511) 05 31
(111) 1362426
(151) 21.04.2017
(540)

(732) Pivovarna Laško
Union d.o.o.
(511) 32 35 43
(111) 1362442
(151) 01.03.2017
(540)

VERONELLA
(732) "Alfa Sport" Ltd.
(511) 18 25
(111) 1362384
(151) 03.07.2017
(540)

TOPPO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30

(732) ITALDESIGNGIUGIARO S.p.A.
(511) 12
(111) 1362430
(151) 01.06.2017
(540)

Recupar

(732) Pivovarna Laško
Union d.o.o.
(511) 32 35 43
(111) 1362446
(151) 01.04.2017
(540)

(732) Dr. Theiss
Naturwaren GmbH
(511) 03 05
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(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42

(540)

(540)

(732) SEAT, S.A.
(511) 12

(111) 1362447
(151) 01.04.2017
(540)

(111) 1362492
(151) 29.06.2017
(540)

(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42

(732) Stafford-Miller
(Ireland) Limited
(511) 03 05 21

(111) 1362448
(151) 01.04.2017
(540)

(111) 1362480
(151) 24.02.2017
(540)

(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1362449
(151) 01.04.2017
(540)

(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1362450
(151) 01.04.2017
(540)

(732) CHINA
CENTRAL
TELEVISION
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1362457
(151) 24.04.2017

176

(732) Allnex IP Sarl
(511) 01 02
(111) 1362481
(151) 24.02.2017
(540)

(732) Allnex IP Sarl
(511) 01 02

(732) FESTINA LOTUS,
S.A.
(511) 14

(732) SHANDONG
HUATAI LIGHT
SOURCE CO., LTD.
(511) 11
(111) 1362520
(151) 13.06.2017
(540)

(732) Yiwu Chaolan
Hardware Firm
(511) 09
(111) 1362537
(151) 09.06.2017
(540)

(111) 1362505
(151) 10.05.2017
(540)

BIOWIN
INTEGRATED
SOLUTIONS
(732) Sumitomo
Chemical Co., Ltd.
(511) 01 05 31
(111) 1362507
(151) 09.03.2017
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1362544
(151) 05.04.2017
(540)

APSA QUIMITOX
(732) ANDRES
PINTALUBA, S.A.
(511) 01 05 31

(111) 1287108
(151) 06.11.2015
(540)

(111) 1362557
(151) 05.04.2017
(540)

EXIVO
(732) Kaba AG
(511) 06 09 42
(111) 1324840
(151) 26.07.2016
(540)

(732) KRAIBURG
STRAIL GmbH & Co.
KG
(511) 08 17 19

(732) CORAL A.E. OIL
AND CHEMICALS
COMPANY
(511) 37
(111) 1362508
(151) 13.06.2017
(540)

(732) KIKU Srl-GmbH
(511) 31
(111) 1362560
(151) 09.06.2017
(540)

(111) 1362491
(151) 20.06.2017

ЗИС / RS / IPO
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(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1362585
(151) 29.03.2017
(540)

(732) Takko Holding
GmbH
(511) 14 18 25 35
(111) 1362635
(151) 14.07.2017
(540)

LAVA
(732) BLAUER WORLD
FASHION S.r.l.
(511) 09 18

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 16 30

(111) 1362600
(151) 30.06.2017
(540)

(111) 1362659
(151) 19.12.2016
(540)

SHOUTCAST
(732) Radionomy Group
B.V.
(511) 09 38
(111) 1362608
(151) 22.05.2017
(540)

LAURA AMATTI
(732) Top Shop
International SA
(511) 03 14 18 25
(111) 1362619
(151) 30.05.2017
(540)

URSA SECO

(732) Poclain Marketing
& Services
(511) 07 09 12 35 37 39
40 42
(111) 1362701
(151) 31.03.2017
(540)

KAROQ
(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 12
(111) 1362702
(151) 19.04.2017
(540)

Ж
(111) 1362735
(151) 13.06.2017
(540)

(732) SEPHORA
(511) 03
(111) 1362747
(151) 20.06.2017
(540)

(732) MA
(511) 25
(111) 1362753
(151) 10.03.2017
(540)

(111) 1362631
(151) 04.07.2017
(540)

(111) 1362713
(151) 07.06.2017
(540)

(111) 1362761
(151) 04.04.2017
(540)

prismatic rainbow

ЗИС / RS / IPO

(732) RotkäppchenMumm Sektkellereien
GmbH
(511) 33

(732) OUTRACE Science &
Technology PLC.
(511) 11

(732) Surplus Textilien
GmbH & CO KG
(511) 24 25 26

Takko Fashion Der Smart
Discounter

(111) 1362884
(151) 26.05.2017
(540)

(111) 1362760
(151) 16.05.2017
(540)

ANUQ

(732) Commend
International GmbH
(511) 09 35 38 42
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"FABRIKA OBUVI"
(511) 25 35

(732) PEJO, investicije in
trgovina, d.o.o.
(511) 29 30 31 32

(111) 1362887
(151) 28.06.2017
(540)

(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 12

(111) 1362633
(151) 28.06.2017
(540)

(111) 1362870
(151) 09.06.2017
(540)

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

(732) URSA Salgótarján
Glass Wool Close Co.,
Ltd.
(511) 17 19

(732) Bora Creations S.L.
(511) 03

(732) Nobel Biocare
Services AG
(511) 10 41 44

(111) 1362796
(151) 30.05.2017
(540)

TREFOIL

(111) 1362891
(151) 14.06.2017
(540)

HELL
(732) HELL ENERGY
İÇECEK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 32
(111) 1362898
(151) 04.07.2017
(540)

metal shock
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03
(111) 1362923
(151) 19.12.2016
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(540)

(111) 1362981
(151) 08.06.2017
(540)

(732) Poclain Marketing
& Services
(511) 07 09 12 35 37 42
(111) 1362929
(151) 27.03.2017
(540)

Elmotherm
(732) Elantas GmbH
(511) 01
(111) 1362988
(151) 01.03.2017
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(540)

(111) 1363045
(151) 12.01.2017
(540)

(732) CFF GmbH & Co.
KG
(511) 01

D555
(732) Avinash Bassi
Rohan Bassi
(511) 25
(111) 1363060
(151) 06.07.2017
(540)

(732) NHance, Inc.
(511) 37
(732) Piip Mobile AG
(511) 09 35 38 42
(111) 1362931
(151) 06.04.2017
(540)

VIDOX
(732) VIDOX
CONSULTING S.A.
(511) 16 35 38 41 42 44
45
(111) 1362964
(151) 06.06.2017
(540)

SOME WATCHES
TELL TIME...
SOME TELL A
STORY

(732) Pivovarna Laško
Union d.o.o.
(511) 32 35 43

LUMIO
(732) Société des
Produits Nestlé S.A.
(511) 11

178

(111) 1293555
(151) 01.10.2015
(540)

SOUTHWIRE
(732) Southwire
Company, LLC
(511) 07 09
(111) 1297272
(151) 28.04.2015
(540)

(111) 1363079
(151) 01.06.2017
(540)

(111) 1362992
(151) 11.04.2017
(540)

AIRism
(732) FAST
RETAILING CO., LTD.
(511) 20 24
(111) 1363000
(151) 16.06.2017
(540)

(732) SEPHORA
(511) 03
(111) 1363107
(151) 09.06.2017
(540)

(732) DONGYING
GOLDWAY TYRE
FACTORY
(511) 12

(732) Montres Jaquet
Droz SA (Montres Jaquet
Droz AG) (Montres
Jaquet Droz Ltd)
(511) 14
(111) 1362978
(151) 07.07.2017
(540)

TECHNOCEL

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1363006
(151) 18.07.2017
(540)

VALTESKA

(111) 1363132
(151) 03.07.2017
(540)

(732) Fashion Television
International S.A.
(511) 38 41
(111) 1318666
(151) 05.02.2016
(540)

MOBISCREEN
EVO
(732) Kleemann GmbH
(511) 07 09 37
(111) 1351878
(151) 15.02.2017
(540)

IXOR

(732) Ensival-Moret
Belgium Ltd.
(511) 07 37

(732) cab Produkttechnik
Gesellschaft für
Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co. KG
(511) 07 09 16

(111) 1292030
(151) 30.10.2015

(111) 1363154
(151) 19.05.2017

ENSIVAL MORET

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

SPRINTEN

IMI TH JANSEN

(732) SC ANTIBIOTICE
S.A.
(511) 05

(732) TH Jansen
Armaturen GmbH
(511) 06 07 11 37

(111) 1363155
(151) 02.02.2017
(540)

(111) 1363260
(151) 22.03.2017
(540)

(732) WEIFANG
HUADONG RUBBER
CO.,LTD.
(511) 12

(732) Sander Plane
Overseas Limited
(511) 01 04 05 29 30 31
35 37 39 40 42 44

(111) 1363167
(151) 21.12.2016
(540)

(111) 1363268
(151) 06.04.2017
(540)

(732) LEASYS S.p.A.
(511) 35 36 39
(732) Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány
(Kindergarten-Football
Public Benefit
Foundation)
(511) 25 28 41

(111) 1363313
(151) 08.06.2017
(540)

(111) 1363243
(151) 12.06.2017
(540)

WINSTON

(732) ADALI
OTELCİLİK TURİZM
TİCARET A.Ş.
(511) 39 41 43
(111) 1363323
(151) 01.06.2017
(540)

(540)

THERMOCONFO
RT
(732) KINGSPAN
HOLDINGS (IRL)
LIMITED
(511) 17 19
(111) 1363363
(151) 16.05.2017
(540)

LIMESSA
(732) RAUCH
Fruchtsäfte GmbH
(511) 30 32
(111) 1363370
(151) 06.06.2017
(540)

(732) GREEK
ENVIRONMENTAL &
ENERGY NETWORK
S.A.
(511) 09 35 37 42

(732) Kerten Unlimited
Company
(511) 43

(111) 1363255
(151) 20.01.2017

(111) 1363358
(151) 16.02.2017

(732) Elta MD, Inc.
(511) 03 05
(111) 1363487
(151) 17.02.2017
(540)

LUWA
(732) Luwa Air
Engineering AG
(511) 07 09 11 37 42
(111) 1363504
(151) 23.12.2016
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«WELLCORM»
(511) 05 31 35
(111) 1363509
(151) 24.03.2017
(540)

(732) Igor G. Mikhailov
(511) 09 35 38

(732) ARÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 08 09 11

(111) 1363470
(151) 03.07.2017
(540)

(111) 1363513
(151) 27.03.2017
(540)

CANNELLA
(732)
ORGANIZZAZIONE
GRIMALDI S.P.A.
(511) 18 25 35

FRIKADELL

(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34

ЗИС / RS / IPO

(540)

(111) 1363454
(151) 17.03.2017
(540)

(111) 1363180
(151) 18.05.2017
(540)

(732) SEL GIYIM GIDA
TURIZM TEKSTIL
INŞAAT SANAYI VE
TICARET LIMITED
ŞIRKETI
(511) 25

Ж

(732) Messe München
GmbH
(511) 35
(111) 1363479
(151) 19.07.2017

(111) 1363516
(151) 30.05.2017
(540)

capelli SPORT
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(732) GAGB LLC
(511) 41
(111) 1363517
(151) 11.04.2017
(540)

(732) UĞURTEKS
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 24
(111) 1363524
(151) 19.06.2017
(540)

(111) 1363584
(151) 29.03.2017
(540)

MILTON

(732) Beats Electronics,
LLC
(511) 09

(111) 1363616
(151) 04.07.2017
(540)

(111) 1363680
(151) 06.07.2017
(540)

COMFORT DIVE

(111) 1363556
(151) 07.07.2017
(540)

ISYteq
(732) DencoHappel
GmbH
(511) 07 09 11 37
(111) 1363559
(151) 03.07.2017
(540)

(111) 1363755
(151) 12.06.2017
(540)

TIMEWAVER

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) Marcus Schmieke
(511) 09 10 44

(111) 1363618
(151) 03.07.2017
(540)

(111) 1363703
(151) 10.02.2017
(540)

(111) 1363757
(151) 25.04.2017
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05
(111) 1363619
(151) 14.06.2017
(540)

TADILECTO
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05
(111) 1363622
(151) 30.05.2017
(540)

WAVEBREAKER
(732) Adolf Riedl GmbH
& Co. KG
(511) 18 24 25

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05 30

(111) 1363564
(151) 14.07.2017
(540)

(111) 1363630
(151) 03.07.2017
(540)

EM POWER

180

PLAY WITH
STYLE

(732) MURATBEY
GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29

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

No verbal elements
found

(732) AMERICAN AIR
FILTER COMPANY,
INC.
(511) 09

(540)

BEATS PRO

(732) OPENMARK
LIMITED
(511) 34

RAMLADIO

(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1363642
(151) 18.07.2017
(540)

(732) Messe München
GmbH
(511) 35

SMAPPI
(732) KIREY S.r.l.
(511) 09 42
(111) 1363704
(151) 01.03.2017
(540)

(732) TCL Belgium SA
(511) 07 09 11 35
(111) 1363706
(151) 15.03.2017
(540)

SAVEURS
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 08 21
(111) 1363714
(151) 21.03.2017
(540)

LIGHT IS OSRAM
(732) OSRAM GmbH
(511) 09 10 11
(111) 1363753
(151) 12.06.2017

(732) RADENSKA,
družba za polnitev
mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač,
d.o.o.
(511) 30 32 39
(111) 1363767
(151) 03.05.2017
(540)

(732) ÖZNUR DERİ VE
TEKSTİL SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1363789
(151) 08.06.2017
(540)

Dobeckan
(732) Elantas GmbH
(511) 01

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1363794
(151) 19.06.2017
(540)

(540)

(732) JAKAMEN
TEKSTIL ÜRÜNLERI
GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED
SIRKETI
(511) 18 25 35

(732) YAYLA Türk
Lebensmittelvertrieb
GmbH
(511) 29 30

(111) 1364206
(151) 03.07.2017
(540)

(111) 1363912
(151) 13.07.2017
(540)

(732) Dongguan Benson
Automobile Glass Co.,
Ltd
(511) 12

CAYU
(732) Adam Opel GmbH
(511) 35 38 39
(111) 1363802
(151) 05.05.2017
(540)

(732) Limited liability
compa ny "Newman
Nutrients AG"
(511) 03
(111) 1363816
(151) 10.07.2017
(540)

GLACIER
BREEZE
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1363829
(151) 30.12.2016
(540)

WINMAG
(732) Novar GmbH
(511) 09

(111) 1363835
(151) 26.01.2017
(540)

Chocolateria
(732) Dr. August Oetker
Nahrungsmittel KG
(511) 29 30
(111) 1363861
(151) 13.06.2017

ЗИС / RS / IPO

VELTRIO

(111) 1364247
(151) 17.02.2017
(540)

(111) 1364013
(151) 28.06.2017
(540)

(732) JOYOUNG
COMPANY LIMITED
(511) 07 09 11 21
(111) 1364044
(151) 04.11.2016
(540)

(732) MPS
INTERNATIONAL Sp.
z o.o.
(511) 03 16 20 21 39
(732) VAPOUR
INTERNATIONAL
d.o.o.
(511) 01 09 34

Ж

(111) 1364048
(151) 20.01.2017
(540)

Forthglade
(732) Forthglade Foods
Limited
(511) 31
(111) 1364067
(151) 10.03.2017
(540)

(732) Carletto
Deutschland GmbH
(511) 15 20 28
(111) 1364267
(151) 03.10.2016
(540)

(111) 1364294
(151) 14.06.2017
(540)

(732) BSH Hausgeräte
GmbH
(511) 07 11
(111) 1364298
(151) 09.06.2017
(540)

CMPC
(732) J. P. SÁ COUTO,
SA
(511) 09
(111) 1364340
(151) 06.07.2017
(540)

(732) Beijing Tsinova
Technology Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1364342
(151) 18.07.2017
(540)

RETRESKA
(732) C.I.B. UNIGAS
S.P.A.
(511) 09 11
(111) 1364272
(151) 17.02.2017
(540)

ORIFLAME
ECLAT
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03
(111) 1364276
(151) 03.03.2017
(540)

CHOKOLINDA
(732) PI "VITAMINKA"
A.D. Prilep
(511) 30

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1364348
(151) 11.03.2016
(540)

(732) CIMTAS CELIK
IMALAT MONTAJ VE
TESISAT ANONIM
SIRKETI
(511) 06 37 42
(111) 1364368
(151) 11.08.2016
(540)

WONDER
WOMAN
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(732) DC COMICS
(511) 03 05 09 14 16 18
20 21 24 25 28 29 30 32
41
(111) 1364377
(151) 11.10.2016
(540)

regulanet
(732) Dr. Regenold
GmbH
(511) 35 41 42 44
(111) 1364388
(151) 31.10.2016
(540)

ZAMBERLAN
(732)
CALZATURIFICIO
ZAMBERLAN S.R.L.
(511) 03 06 08 09 10 11
18 20 21 22 24 25 28
(111) 1364389
(151) 20.10.2016
(540)

(732) Davis Schottlander
& Davis Limited
(511) 05 10 11
(111) 1364431
(151) 20.01.2017
(540)

IMI ORTON
(732) Orton S.R.L.
(511) 06 07 09 11
(111) 1364444
(151) 09.02.2017
(540)

(732) Swix Sport AS
(511) 03 04 08 09 12 18
21 25 28 35
(111) 1364449
(151) 28.02.2017
(540)

(732) MAKS EVROPA
EOOD
(511) 12 25 35
(111) 1364467
(151) 14.02.2017
(540)
(732) FERRERO S.P.A.
(511) 03 05 07 08 09 11
12 14 16 18 20 21 24 25
28
(111) 1364398
(151) 08.11.2016
(540)

(732) Barzara Global
LLC
(511) 03 05
(111) 1364415
(151) 09.01.2017
(540)

DELPHIC

182

(111) 1364480
(151) 04.04.2017
(540)

(111) 1364548
(151) 05.05.2017
(540)

AMIA
(732) Drustvo za trgovija
na malo i golemo KAM
DOO Skopje
(511) 29 30 35
(111) 1364485
(151) 04.04.2017
(540)

(732) METELLI S.p.A.
(511) 07 12
(111) 1323690
(151) 14.07.2016
(540)

OATH
(732) AOL Inc.
(511) 09 35 36 38 41 42
44 45
(111) 1364516
(151) 21.03.2017
(540)

YANICK & FÉE
(732) VITA +
NATURPRODUKTE
GMBH
(511) 03 05 29 30 31 32
(111) 1364528
(151) 06.04.2017
(540)

S line

(732) CANTIERE
NAUTICO CRANCHI
S.P.A.
(511) 12
(111) 1331578
(151) 09.02.2016
(540)

PRO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 04 06 07 08 09 11
12 13 14 17 18 20 21 22
24 25 27 28 34
(111) 1364689
(151) 15.03.2017
(540)

(732) AUDI AG
(511) 09 20

(732) Interchemie
Werken "De Adelaar"
B.V.
(511) 01 05 30 31
(111) 1364472
(151) 02.03.2017
(540)

(111) 1364537
(151) 24.05.2017
(540)

HANGABOUTS
(732) MOOSE
CREATIVE
MANAGEMENT PTY
LTD
(511) 16 28
(111) 1364547
(151) 12.06.2017
(540)

(732) Elzbieta InglotKobylańska Zbigniew
Inglot Spółka Cywilna
(511) 03

Solarlux Ecoline
(732) Solarlux GmbH
(511) 06 19

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol.s r.o.
(511) 31
(111) 1364690
(151) 15.03.2017
(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol.s r.o.
(511) 31
(111) 1364691
(151) 15.03.2017

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Sano - Moderní
výživa zvířat spol.s r.o.
(511) 31
(111) 1364699
(151) 22.03.2017
(540)

SODRU
(732) Sander Plane
Overseas Limited
(511) 01 04 05 29 30 31
35 37 39 40 42 44
(111) 1364700
(151) 22.03.2017
(540)

(732) IMPULSE (QING
DAO) HEALTH
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 28
(111) 1364770
(151) 21.07.2017
(540)

THE FUTURE IS
PLOOMING
(732) JT International
S.A.
(511) 11 34
(111) 1364781
(151) 24.04.2017
(540)

VESTA
(732) Laszlo Gyorffy
(511) 35
(111) 1364808
(151) 19.07.2017
(540)

Korol
(732) Sander Plane
Overseas Limited
(511) 01 04 05 29 30 31
35 37 39 40 42 44
(111) 1364719
(151) 20.01.2017
(540)

IMI STI

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 33
(111) 1364820
(151) 08.06.2017
(540)

(732) Syngenta
Participations AG
(511) 01 05 31 44

(111) 1364754
(151) 22.07.2017
(540)

(111) 1364824
(151) 19.07.2017
(540)

TAKE IT FRESH

(732) Fox Luggage, Inc.
(511) 18

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1364760
(151) 28.06.2017
(540)

(111) 1364826
(151) 07.07.2017
(540)

EXTENTIONISTE

ЗИС / RS / IPO

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1364827
(151) 23.05.2017
(540)

MASTERKITCHE
N

(732) Drägerwerk AG &
Co. KGaA
(511) 09 10 11
(111) 1364949
(151) 20.06.2017
(540)

BLONDIFIER

(732) CAGGIARI LUCA
(511) 07 11

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1364846
(151) 28.02.2017
(540)

(111) 1364955
(151) 03.07.2017
(540)

LICAR
(732) L.I.C.AR.
INTERNATIONAL
S.P.A.
(511) 19 20
(111) 1364858
(151) 28.06.2017
(540)

(732) DONGYING
HAIAISI INDUSTRIAL
EQUIPMENT CO., LTD.
(511) 07
(111) 1364959
(151) 02.06.2017
(540)

(732) HTTPOOL,
Internet Marketing, d.o.o.
(511) 35 41 42
(111) 1364926
(151) 29.06.2016
(540)

(732) ORBITEC,
SOCIETE ANONYME
(511) 09 11
(111) 1364973
(151) 08.12.2016
(540)

SYNGENTA

(732) STI s.r.l.
(511) 07 09 37

ROCKLAND

Ж

(732) CONG TY CO
PHAN TAP DOAN
THUY SAN MINH PHU
(also trading as MINH
PHU SEAFOOD
GROUP JOINT STOCK
COMPANY)
(511) 29

emoji
(732) emoji company
GmbH
(511) 05 08 10
(111) 1364989
(151) 03.07.2017
(540)

(111) 1364927
(151) 08.12.2016
(540)
(732) DONGYING
HAIAISI INDUSTRIAL
EQUIPMENT CO., LTD.
(511) 07
183
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(111) 1364993
(151) 27.06.2017
(540)

Satisfyer
(732) André Geske
(511) 10
(111) 1365015
(151) 21.06.2017
(540)

POOKYPET
(732) Mons Holding AG
(511) 35 38 41
(111) 1365035
(151) 06.12.2016
(540)

(732) ADB SAFEGATE
BVBA
(511) 09 11 37 42

(732) CHINA
UNIONPAY CO., LTD.
(511) 09 36

(732) Celgene
Corporation
(511) 43 44

(111) 1365056
(151) 09.02.2017
(540)

(111) 1365149
(151) 28.06.2017
(540)

PUMA.EVO

(111) 1365057
(151) 20.01.2017
(540)

IMI TRUFLO
RONA
(732) Truflo Rona S.A.
(511) 06 07 11
(111) 1365075
(151) 23.02.2017
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 18 25
(111) 1365174
(151) 21.07.2017
(540)

(732) COMITATI
OLIMPICI EUROPEI
(511) 09 25 28 38 41
(111) 1365090
(151) 21.04.2017
(540)

(732) Young Living
Essential Oils, LC
(511) 03 05

(732) VIRTUAL
REALITY DREAMS
LTD.
(511) 09 38 41

(111) 1365052
(151) 02.02.2017
(540)

(111) 1365138
(151) 30.06.2017
(540)

PANTRITIONKIT
CHEN

184

(732) ÉDEN FOOD
KFT.
(511) 29
(111) 1365207
(151) 07.03.2017
(540)

(732) VOLOSHYN
SERGII
(511) 03 05
(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1365050
(151) 01.02.2017
(540)

(732) ÉDEN FOOD
KFT.
(511) 29
(111) 1365200
(151) 04.04.2017
(540)

(732) PUMA SE
(511) 18 25 28

(111) 1365037
(151) 13.12.2016
(540)

(732) Outfit7 Limited
(511) 09 16 25 28 35 41 42

(540)

(111) 1365181
(151) 24.05.2017
(540)

COTECNICA
(732) COTECNICA,
S.C.C.L.
(511) 31
(111) 1365182
(151) 22.05.2017
(540)

(111) 1365223
(151) 16.12.2016
(540)

(732) Priva Holding B.V.
(511) 07 09 11 35 37 41
42 44
(111) 1365229
(151) 19.01.2017
(540)

COTAGRO
(732) COTECNICA,
S.C.C.L.
(511) 31
(111) 1365199
(151) 04.04.2017

(732) MAN Truck & Bus AG
(511) 09 12 35 36 37 38
39 41 42

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1365264
(151) 17.05.2017
(540)

(540)

LAMEGO
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05
(111) 1365308
(151) 19.06.2017
(540)

TRANSPIBLOCK

(732) Steinhoff Service
GmbH
(511) 08 09 11 16 20 21
24 27 28 35

(732) ZDROVIT
ROMANIA SRL
(511) 03

(111) 1365265
(151) 07.04.2017
(540)

(111) 1365348
(151) 25.07.2017
(540)

Dice 81
(732) Eagle Investment
SICAV plc, acting on
behalf of ITT FUND
(511) 09 28 41
(111) 1365267
(151) 01.06.2017
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1365393
(151) 15.06.2017
(540)

Ж
(732) Outfit7 Limited
(511) 09 16 25 35 41 42

(732) Deichmann SE
(511) 18 25

(111) 1365404
(151) 14.12.2016
(540)

(111) 1365445
(151) 01.02.2016
(540)

(732) INSTITUT ZA
RAZVOJ I
INOVATIVNOST
MLADIH - IRIM
(511) 36 38 41 42

(732) Mühlmeier
ENORM-Form GmbH +
Co
(511) 25

(111) 1365410
(151) 23.02.2017
(540)

EYOF
(732) COMITATI
OLIMPICI EUROPEI
(511) 09 25 28 38 41
(111) 1365411
(151) 27.03.2017
(540)

Wild Supreme
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1365286
(151) 12.05.2017
(540)

(732) Avinor Flysikring
AS
(511) 09 39 42
(111) 1365400
(151) 25.11.2016
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 02 07 08 09 16 17
20 21
(111) 1365414
(151) 22.03.2017
(540)

Red Deer
(732) Jiang Tai Insurance
Brokers Co., Ltd.
(511) 36
(111) 1365292
(151) 08.06.2017
(540)

DEKENOR

(732) EXONDA SALON
TOOLS GmbH
(511) 08 11 35 37
(111) 1365402
(151) 13.12.2016
(540)

(732) Sander Plane
Overseas Limited
(511) 01 04 05 29 30 31
35 37 39 40 42 44
(111) 1365431
(151) 28.06.2017
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05
(111) 1365294
(151) 08.06.2017

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1065926
(540)

(732) CenturyLink, Inc.
(511) 38
(111) 1198419
(540)

(732) Rolling Center
S.p.A.
(511) 06
(111) 1130257
(540)

ARSENAL
(732) The Arsenal
Football Club Public
Limited Company
(511) 03 06 09 14 16 18
20 21 24 25 26 27 28 32
33 35 36 38 39 41 43
(111) 1134685
(540)

(732) YINGCHANG
GROUP CO., LTD.
(511) 09
(111) 1198689
(540)

ICLOUD
KEYCHAIN
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1208314
(540)

(732) CenturyLink, Inc.
(511) 38

CENTURYLINK
(732) CenturyLink, Inc.
(511) 42

(732) CenturyLink, Inc.
(511) 42
(111) 1210806
(540)

TEELING

(111) 1195142
(540)

LASPRONA
(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1278037
(540)

BEATS PILL
(732) BEATS
ELECTRONICS, LLC
(511) 09

(732) B.F.C. S.R.L.
(511) 11

(111) 1159901
(540)

(732) Teeling Whiskey
Company Limited
(511) 33

(111) 1270694
(540)

(111) 1281626
(540)

CENTURYLINK

(111) 1147510
(540)

(732) POLEN UN VE
GIDA KATKI
MADDELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29 30 31

(111) 1299835
(540)

(732) FUJI ELECTRIC
CO., LTD.
(511) 07 09 11 12
(111) 1300278
(540)

(732) ROYALBABY
CYCLE BEIJING
CO.,LTD
(511) 12
(111) 1234548
(540)

Vanflyta

(111) 1309867
(540)

(732) Zhu Haichao Xia
Qi
(511) 09
(111) 1313823
(540)

(732) PHOENIX S.R.L.
(511) 05
(111) 1345935
(540)

(732) LABORATORIOS
ECONOVAR, S.L.
(511) 05
(111) 1352839
(540)

(732) DAIICHI
SANKYO COMPANY,
LIMITED
(511) 05
(111) 817443
(540)

Viega

(732) DAIICHI
SANKYO COMPANY,
LIMITED
(511) 05

(732) Viega Holding
GmbH & Co. KG
(511) 07 08

(111) 1305848
(540)

(111) 884540
(540)

NARS
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Corporation
(511) 03 21
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(732) CANTINA
FRATELLI ZENI DI
ZENI GAETANO E C.
SAS
(511) 33
(111) 935641
(540)

AUDIFON
(732) Audifon GmbH &
Co. KG
(511) 09 10 37 44
(111) 991082
(540)

LITORSAL
(732) Natur Produkt
Zdrovit Sp. z o.o.
(511) 05

(111) 1197869
(540)

MOLYGEN
(732) Liqui - Moly
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
(511) 01 04
(111) 1200092
(540)

(732) VALORI SRL
SOCIETA' AGRICOLA
(511) 29 33
(111) 1211429
(540)

ACRYFLEX T

(111) 1140340
(540)

ELBRUS
(732) MS
TRADEMARKS
SPÓŁKA Z
OGRANICZNA
ODPOWIEDZIALNOSC
IA
(511) 18 25 28
(111) 1187316
(540)

(732) J. & B. LADENIS
BROS S.A. MINERVA
KNITWEAR
MANUFACTURING
INDUSTRY
(511) 24 25 35

ЗИС / RS / IPO

(111) 1341710
(540)

221b Baker Street
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09
(111) 819872
(540)

Zimmermann
(732) C. Bechstein
Pianofortefabrik AG
(511) 15
(111) 854537
(540)

(732) TELEPIZZA,
S.A.U.
(511) 30 35 43

(111) 928313
(540)

(111) 1277880
(540)

FOMICYT
(732) INFECTOPHARM
Arzneimittel und
Consilium GmbH
(511) 05
(111) 1317682
(540)

(732) MS
TRADEMARKS Sp. z
o.o.
(511) 18 25 28
(111) 1338540
(540)

ZOZO
(732) START TODAY
CO., LTD.
(511) 09 25 35

(111) 1071152
(540)

KINTO
(732) BASF SE
(511) 01 31
(111) 1107582
(540)

TOP TRUMPS
(732) Winning Moves
UK Limited
(511) 09 28 41
(111) 1139213
(540)

ARTERIUM
(732) TOVARISTVO Z
OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU
"ARTERIUM LTD"
(511) 05 10 35 44

(111) 1023503
(540)

(732) BOYTEM BOYA
VE KİMYA SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 19

Ж

(732) FILC TOVARNA
FILCA D.D.
(511) 17 19 22 24

(732) QINGDAO
FULLRUN TYRE
CORP. LTD
(511) 12
(111) 1186645
(540)

PEPPER & MINT
(732) HÜR TRİKO
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1219057
(540)

(111) 1015097
(540)

(732) Head Technology
GmbH.
(511) 03
(111) 1051965
(540)

FASHIONBOX
(732) Mediabox
Broadcasting
International Ltd.
(511) 38

(732) SOLMAZER
MUTFAK EŞYALARI
SANAYİ VE TİCARET
LİMITED ŞİRKETİ
SOLMAZER DIŞ
TİCARET VE MAKİNA
SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKEİ
(511) 08 21
(111) 1230636
(540)

CRUSIA
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(732) LABORATORIOS
FARMACEÚTICOS
ROVI, S.A.
(511) 03 05

(111) 1316689
(540)

PROTACT

(111) 1248623
(540)

(732) KRAŠ,
prehrambena industrija
d.d.
(511) 30
(111) 1293459
(540)

(732) Tata Steel
IJmuiden BV
(511) 06 07 16 37 41 42
(732) O2 Worldwide
Limited
(511) 09 38

(111) 1300277
(540)

Onquelva
(732) DAIICHI
SANKYO COMPANY,
LIMITED
(511) 05
(111) 1302109
(540)

(732) DAIICHI
SANKYO COMPANY,
LIMITED
(511) 05

AVON BEAUTY
FOR A PURPOSE
(732) Avon Products,
Inc.
(511) 41 42
(111) 1345794
(540)

BEVLEOS

(732) GÜLER
ANAHTAR VE KILIT
SANAYI KOLLEKTIF
ŞIRKETI MEHMET
GÜLER VE OĞULLARI
(511) 06 07
(111) 834073
(540)

KINTO
(732) BASF SE
(511) 05

(732) AZIENDA
AGRICOLA CÀ DEI
FRATI DI DAL CERO
PIETRO E FIGLI
SOCIETÀ AGRICOLA
(511) 33

(732) Daniel
Bartholomew Jones
(511) 10 25
(111) 1163353
(540)

Mermaid
(732) eagle brands and
media GmbH
(511) 29 31 43
(111) 1176798
(540)

(111) 926731
(540)

Lubri-Food
(732) Brunox AG
(511) 01 02 04

(111) 1347215
(540)

(111) 1062448
(540)

(732) HIREF S.P.A.
(511) 11
(111) 1222539
(540)

Vampire

(111) 1310025
(540)

(111) 615868
(540)

188

CÀ DEI FRATI

(111) 1157379
(540)

(732) Portola
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09

(732) "STAR
ALLIANCE" LTD. ID
131256988
(511) 18 25 35

(111) 1144011
(540)

Amlyfend

(732) XENOL ENERJI
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI
(511) 04

TENDENZ

(111) 727989
(540)

(111) 1316851
(540)

(111) 1324695
(540)
(732) MONGE & C.
S.P.A.
(511) 31

(111) 669349
(540)

DERMACOLOR
(732) KRYOLAN
GMBH CHEMISCHE
FABRIK
(511) 03

(732) ZHEJIANG
YANXUE COSMETIC
CO., LTD.
(511) 03
(111) 1095657
(540)

CATAWIKI
(732) Benaulim B.V.
(511) 35 38 41

(732) TREFL TOYS Sp.
z o.o. SP.K.
(511) 09 16 28 41
(111) 1222540
(540)

TREFL
(732) TREFL TOYS Sp.
z o.o. SP.K.
(511) 09 16 28 41
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(111) 1229697
(540)

ORANGE

(732) JT International SA
(511) 11 34
(111) 1296158
(540)

(732) Orange Brand
Services Limited
(511) 09 35 36 37 38 39
41 42

(732) JT International SA
(511) 11 34

(111) 1242517
(540)

(111) 1300102
(540)

PLOOM TECH

EVOLUTION
(732) JSP Limited
(511) 09 10
(111) 1242844
(540)

(732) GDA d.o.o.
(511) 30 43
(111) 1302278
(540)

(732) VOLOSHYN
SERGII
(511) 03 05
(111) 1250427
(540)

CXWORX
(732) Les Mills
International Limited
(511) 09 41
(111) 1263441
(540)

PERFECTSENSE
(732) Fritz Egger GmbH
& Co. OG
(511) 17 19 20 27
(111) 1280140
(540)

DOLCE VITA
CAKE BAR
(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi na golemo i malo
MULTIPROM DOOEL
(511) 30
(111) 1335309
(540)

IRON ANNIE
(732) Brandt, Herbert
(511) 03 14 25
(111) 1337753
(540)

ROBLOX

(111) 1296156
(540)

TECH-CAPS

ЗИС / RS / IPO

(732) MS
TRADEMARKS Sp. z
o.o.
(511) 18 25 28
(111) 1357657
(540)

(732) TERMO ISI
SİSTEMLERİ TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 09 11 35 37
(111) 426208
(540)

Ketosteril

(111) 1141139
(540)

HAY
(732) Nine United Brand
& Design AG
(511) 11 20 24 27 35
(111) 1148015
(540)

(732) ZELLSTOFF
PÖLS AG
(511) 16
(111) 1212201
(540)

(732) Fresenius Kabi AG
(511) 05
(111) 630464
(540)

(732) MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION
(511) 07

(732) EVANGELOS
LIOLIOS SON OF
PANAGIOTIS
(511) 21 29 30

(111) 874882
(540)

(111) 1224736
(540)

EUROLIGHT
(732) Fritz Egger GmbH
& Co. OG
(511) 16 19 20
(111) 897033
(540)

(732) Roblox
Corporation
(511) 09 28 41 42
(111) 1340759
(540)

(732) Nexus Automotive
International SA
(511) 07 12

Ж

(732) CANTINE
SGARZI LUIGI S.R.L.
(511) 33
(732) BALEV EOOD
(511) 03 05

(111) 1258486
(540)

(111) 1049642
(540)

CREATON
(732) CREATON AG
(511) 06 19
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(732) MS
TRADEMARKS
SPÓŁKA Z
OGRANICZNA
ODPOWIEDZIALNOSC
IA
(511) 09 18 25 28

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

(111) 1287535
(540)

(732) C. Bechstein
Pianofortefabrik AG
(511) 15

(111) 265004
(540)

(111) 523145
(540)

VISITINT
(732) Hindenburg &
Partner
(511) 30 32
(111) 1309140
(540)

(732) Zhu Zhi Qin
(511) 03
(111) 1318831
(540)

(732) Novartis AG
(511) 09
(111) 675875
(540)

DIVERMATIC
(732) Tissot S.A.
(511) 14
(111) 919933
(540)

BOLIA
(732) Bolia A/S
(511) 11 18 20 21 24 27
35

(732) EVANGELOS
LIOLIOS SON OF
PANAGIOTIS
(511) 43
(111) 1344158
(540)

Veroval
(732) PAUL
HARTMANN AG
(511) 05 09 10 38 42
(111) 1345406
(540)

getsyossed
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11146
(51) 02-04
(21) Д-21/ 2016
(15) 7.3.2017.
(22) 14.3.2016.
(30) Д-0021/2016 14.3.2016. RS
(28) 6
(54) CIPELE 1, CIPELE 2, CIPELE 3, CIPELE 4,
CIPELE 5, CIPELE 6.
(73) LJUBINKOVIĆ Ana, Hadži Milentijeva br.38,
11000 Beograd, RS i LJUBINKOVIĆ Iva, Pljevaljska
br. 32а, 11000 Beograd, RS

(11) 11147
(51) 02-04
(21) Д-23/ 2016
(15) 8.3.2017.
(22) 17.3.2016.
(30) Д-0023/2016 17.3.2016. RS
(28) 6
(54) CIPELE 1, CIPELE 2, CIPELE 3, CIPELE 4,
CIPELE 5, CIPELE 6.
(73) LJUBINKOVIĆ Ana, Hadži Milentijeva br.38,
11000 Beograd, RS i LJUBINKOVIĆ Iva, Pljevaljska
br. 32а, 11000 Beograd, RS
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(11) 11148
(51) 11-02
(21) Д-43/ 2016
(15) 7.3.2017.
(22) 7.5.2016.
(30) Д-0043/2016 7.5.2016. RS
(28) 3
(54) ŽARDINJERA
(73) ŽIKIĆ Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS
(72) ŽIKIĆ Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11149
(51) 21-03
(21) Д-68/ 2016
(15) 10.3.2017.
(22) 4.8.2016.
(30) Д-0068/2016 4.8.2016. RS
(28) 1
(54) RULET BEZ KROVA
(73) DЕLIĆ Branko , Gradsko šetalište 153,
32000 Čačak, RS
(72) DЕLIĆ Branko , Gradsko šetalište 153,
32000 Čačak, RS

(11) 11150
(51) 28-03
(21) Д-38/ 2016
(15) 16.3.2017.
(22) 22.4.2016.
(30) Д-0038/2016 22.4.2016. RS
(28) 1
(54) MASAŽER
(73) GRBIĆ Margita, Achatstr. 8, Minhen, DE
(72) GRBIĆ Margita, Achatstr. 8, Minhen, DE
(74) CVETKOVIĆ Petar, Maksima Gorkog 45/10,
21000 Novi Sad, 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 16.02.2017. до 15.03.2017.године:
Дизајн бр. 10764 чији је носилац BKG Ortačka
radnja, 24430 Ada, Svetozara Miletića 36, RS, престао
је да важи дана 09.03.2017. године.
Дизајн бр. 10807 чији је носилац STANKOVIĆ
Miodrag, 22. Decembra 29, 37000 Kruševac, RS,
престао је да важи дана 25.02.2017. године.
Дизајн бр.
10817
чији је
носилац
PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE LEON
DOO, Stevana Sinđelića 44, Slepčević, RS, престао је
да важи дана 15.03.2017. године.
Дизајн бр. 10824 чији је носилац BEATS
ELECTONICS, LLC, 1601 Cloverfield Blvd, 90404,
Santa Monica, US, US, престао је да важи дана
01.03.2017. године.
Дизајн бр. 10825 чији је носилац BEATS
ELECTRONICS LLC, 1601 Cloverfield Blvd, CA
90404, Santa Monica, US, US, престао је да важи дана
01.03.2017. године.
Дизајн бр. 10826 чији је носилац D.О.О.
"DELTA TAXI", Fruškogorskog odreda br.10, 21131,
Petrovaradin, RS, престао је да важи дана 13.03.2017.
године.
Дизајн бр. 10827 чији је носилац PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE TELE-METRO PLUS 10 DOO, Brijanova 19,
37000 Kruševac, RS, престао је да важи дана
03.03.2017. године.
Дизајн бр. 10834 чији је носилац Dejan Karić,
Goranska 185, 11300 Smederevo, RS, престао је да
важи дана 06.03.2017. године.
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СВОЈИНУ (WIPO) ЗАЈЕДНИЧКА ЕПО - WIPO
РАДИОНИЦА О ОБРАДИ ПОДАТАКА
Скопље, Македонија, 24. и 25. октобар 2016. године

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO) AND
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO) JOINT EPO-WIPO
WORKSHOP ON DATA PROCESSING
Skopje, Makedonia, 24 and 25 October 2016

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ (WIPO) ТЕХНИЧКА ОБУКА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ РЕШЕЊА У
ЗАВОДИМА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Женева, Швајцарска, 5. до 9. децембра 2016. године

WORLD INRELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZTION (WIPO) TECHNICAL TRAINNG FOR
THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS SOLUTIONS
IN THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES
Geneva, Switzerland, 5-9 December 2016

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) И
СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА О ОБРАДИ
ПОДАТАКА ПРОГРАМОМ WIPO OCR
Швајцарска, Женева, од 4. до 6. априла 2017. године

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO) AND
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO) JOINT WORKSHOP ON
THE PROCESSING OF DATA IN THE PROGRAM
WIPO OCR
Geneva, Switzerland, 4 – 6 April 2017

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) СЕДАМНАЕСТИ
САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА
ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ ДРЖАВА
ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИГОВА
Аликанте, 25. и 26. април 2017. године

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE (EUIPO) SCENTEENTH COPERATION
MEETING WITH REGARD TO THE
HARMONIZATION OF PRACTICE OF EU MEMBER
STATES IN THE DOMAIN OF TRADEMARKS
Alicante, 25-26 April 2017

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ ЈЕДАНАЕСТИ
ГОДИШЊИ САСТАНАК САРАДЊЕ ЕВРОПСКЕ
ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ЕПО)
Берген, 03.07. и 04.07. 2017. године

EUROPEAN PATENT OFFICE
ELEVENTH ANNUAL COOPERATION MEETING
EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO)
Bergen, 3 – 4 July 2017
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) И
СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ЗАЈЕДНИЧКА ЕПО - WIPO РАДИОНИЦА О ОБРАДИ ПОДАТАКА
Скопље, Македонија, 24. и 25. октобар 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Алексеј Перић, самостални саветник Одсека за информациони систем
На позив Европске патентне организације
(ЕПО) и Светске организације за интелектуалну
својину (WIPO), Алексеј Перић, Иван Ђорђевић и
Марко Бранковић учествовали су у радионици о
обради података, “Joint EPO-WIPO workshop on data
processing”, коју су заједнички организовали ЕПО и
WIPO. Радионица је одржана у хотелу Солун у
Скопљу,
БЈР
Македонија,
24-25.
октобра
2017.године.
На састанку који је одржан 24. октобра
разматране су могућности сарадње ради унапређења
аутоматизације обраде патентних података у
националним заводима за патенте. Учествовали су
представници ЕПО, WIPO и националних завода
следећих држава: Албаније, БЈР Македоније,
Бугарске, Румуније, Кипра, Сан Марина и Србије.
Представник WIPO је приказао софтверске
апликације које су доступне националним заводима
за интелектуалну својину држава чланица, при чему
је акценат стављен на WIPO IPAS, EDMS, WIPO
Publish.
Представници
националних
завода
за
интелектуалну својину приказали су стање
аутоматизације у својим заводима, квалитет и
комплетност података, средњорочне планове,
достигнућа и изазове, и описали су специфичне
програме које користе. Већина националних Завода
успешно примењује програм ИПАС као основну
програмску платформу за администрацију поступка
признања патената и других права индустријске
својине. Преостали заводи разматрају увођење
система ИПАС којим би заменили постојеће
програме чије одржавање и усавршавање није
одрживо.
Иван Ђорђевић је представио тренутно стање и
планове за унапређење аутоматизације обраде
патентних података у Заводу за интелектуалну
својину. Алексеј Перић је приказао програме који се
користе у Заводу: Модуле за обраду података о
признатим европским патентима у националној фази
(ЕБД и Пост-грант модули), као и генератор XML
фајлова у формату међународног стандарда ST36.
Након приказаних презентација, покренута је
дискусија
са
присутним
представницима
националних завода за патенте, где су изнети утисци
о представљеним програмским решењима и
могућностима за примену тих програма у другим
ЗИС / RS / IPO

заводима, како би ускладили и употпунили своје
системе.
Други дан састанка је протекао у билатералним
састанцима представника EPO и WIPO са присутним
представницима националних завода. Циљ састанака
је
сагледавање
потреба
и
усаглашавање
прелиминарних
планова
за
имплементацију
расположивих програма.
У прилогу је агенда састанка. Приказане
презентације су доступне на ЕПН форуму, на адреси:
https://www.epn-cooperation.org/forum/threads/741Joint-event-EPO-WIPO-on-Data-Processing-SkopjeFYROM-24-October-2016
Прилог: Агенда састанка
European Patent Network
Joint EPO-WIPO workshop on data processing, Skopje,
FYROM, 24 October 2016
Monday, 24 October 2016
09.00 Welcome, Mr Safet Emruli, Director, State Office
of Industrial Property, Former Yugoslav Republic of
Macedonia (SOIP)
Welcome and introduction
Mr Carlo Pandolfi, Director, European Co-operation,
European Patent Office (EPO)
Mr Adel Baccouche, Project Manager, IP Office
Business Solutions Division, World Intellectual Property
Organisation (WIPO)
09.15 Overview of key EPO projects: Quality at Source,
Espacenet and Federated European Patent Register
Mr Nikolaos Chardalias, IT Project Co-ordinator, EPO
09.45 Overview of WIPO’s services for IP Offices
(IPAS, WIPO Publish, WIPO Scan, EDMS, Patentscope)
Mr Adel Baccouche
10.15 National Offices reports on data processing and
management:
BPO, GDPT, IPO RS, OSIM, SOIP, USBM
Actual automation status
Data quality and completeness
Medium term plans
Achievements and challenges

197

Подлистак ГИС 2017/9
Supplement IPG 2017/9
11.15 Demonstration of WIPO modules and operational
solutions
Data extraction in ST. 36, Ms Erjola Hajdari,
GDPT, Mr Ivan Djordjevic, IPO RS
EBD files processing module, Mr Aleksej Peric,
IPO RS, Ms Erjola Hajdari, GDPT
12.30 Lunch Break
13.30 Demonstration of WIPO modules and operational
solutions (cont.)
Post-grant data module, Mr Aleksej Peric, IPO RS,
Ms Erjola Hajdari, GDPT
14.00 Demonstration of Patent Information services and
tools
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-

National register, Mr Predrag Radojicic, SIMT
(MK), Ms Adriana Atanasoaie, OSIM
WIPO Publish, design, deployment options,
configuration, Mr Aleksej Peric, IPO RS, Ms
Erjola Hajdari, GDPT

15.15 WIPO Scan and EDMS implementation, Mr
Aleksej Peric, IPO RS, Ms Erjola Hajdari, GDPT
16.00 Moderated discussion on how to facilitate the
implementation of specific modules in the
NPOs concerned, Chair: Mr Carlo Pandolfi, EPO
Tuesday, 25 October 2016:
08.30-11:30 Bilateral meetings
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ТЕХНИЧКА ОБУКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ РЕШЕЊА У ЗАВОДИМА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Женева, Швајцарска, 5. до 9. децембра 2016. године
ИЗВЕШТАЈ
Алексеј Перић, самостални саветник Одсека за информациони систем
У периоду од 5. до 9. децембра 2016. године,
Алексеј Перић је присуствовао техничкој обуци у
организацији Сектора за пословна решења у
заводима за индустријску својину (Industrial Property
Office Business Solutions Division - IPOBSD) Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO).
Обука је обављена у просторијама WIPO, у
периоду од 5. до 9. децембра 2016. године. На
радионици су обрађене следеће теме кроз предавања
и практичне вежбе:






Представљање активности Сектора за пословна
решења за Заводе за индустријску својину
(WIPO IPO BSD): активни пројекти у преко 80
националних завода; ~25 инсталација програма
WIPO Publish у националним заводима ИС, од
чега око 20 за интерни преглед и 4 јавно
доступне; припрема платформе за обуку и
сертификацију
Демонстрација програма
WIPO Publish:
инсталација,
конфигурација,
примери,
практичне вежбе; Издвајање података у складу
са WIPO стандардима (WIPO ST.36, ST.66,
ST.86, ST96); повезивање са сервером за
класификацију;
18
предефинисаних
стандардних правних статуса поступака за
јавни приказ; full-text search
WIPO Publish као Систем за управљање
електронским документима (ЕДМС)
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Приказ нове верзије 3.2.0 програма ИПАС
(WIPO Industrial Property Administration
System); приказ функционалности; унапређена
подршка за класификацију; дискусија
Приказ поступка аутоматског регресивног
тестирања програма ИПАС; стратегија објаве
финалних издања програма
Преглед унапређења Мадрид модула; слање
одлука националних завода у WIPO; дискусија
о детаљима учитавања мадридских трансакција
у ИПАС;
Приказ програма WIPO File (WIPO "on-line
filing" решење); Представљање примене
система WIPO File у Индонезији, где
заступници електронски подносе ~300 пријава
дневно
Опис рада на новој верзији програма ИПАС 3.3,
који би требало да буде функционално
идентичан као ИПАС 3.2, уз омогућавање
подршке за нове верзије система за управљање
базом података Oracle 12c и MS SQL Server
2012
Преглед процеса развоја следеће верзије
програма ИПАС 4: архитектура решења, ток
активности развоја; препоручено развојно
окружење PrimeFaces и апликативни сервер
TomEE
Опис стратегије развоја јединствене платформе
WIPO Suite до 2020. године
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО) И
СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА О ОБРАДИ ПОДАТАКА ПРОГРАМОМ WIPO OCR
Швајцарска, Женева, од 4. до 6. априла 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
Марко Бранковић, саветник Одсека за информациони систем
На позив из Европске патентне организације
(ЕПО) и Светске организације за интелектуалну
својину (WIPO), Алексеј Перић и Марко Бранковић
учествовали су у радионици о обради података, са
акцентом на оптичко препознавања знакова OCR Optical character recognition, коју су заједнички
организовали ЕПО и WIPO. Радионица је одржана у
просторијама Светске организације за интелектуалну
својину у Женеви, Швајцарска, 4-6. априла
2017.године.
Обуци су присуствовали представници WIPO,
EPO и по два представника националних завода за
патенте Словачке, Норвешке, Данске, Грчке,
Румуније и Србије. На почетку скупа учесницима се
обратио Јо Такаги, помоћник директора WIPO који
руководи Сектором за глобалну инфраструктуру, као
и Николаос Кардалијас, представник ЕПО.
Обуку је изводио Кристоф Мазенк, WIPO,
аутор програма WIPO OCR који користи WIPO и
заинтересовани национални заводи за патенте. У
уводу је представљен контекст дисеминације
патентне документације и принципи оптичког
препознавања знакова OCR - Optical character
recognition. Патентна документација се припрема и
прилагођава за објаву на међународним базама
WIPO Patentscope и EPO-docdb (EPOQUE и
Espacenet). Уз библиографске податке и скенирани
објављени патентни докуменат, потребно је
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доставити и издвојени текст документа, који се
користи за претрагу и машинско превођење.
Након инсталације програма на рачунаре
учесника приказан је поступак побољшања
квалитета препознавања текста (OCR Proofreading),
који обухвата исправљање грешака и форматирање.
Учесници су прво обрадили мањи пакет од неколико
докумената. Предавач је приказао напредне методе
за побољшање веродостојности препознатог текста,
интерни OCR поступак у WIPO и прилагођавања за
ЕПО пројекат „Квалитет на извору“. Учесници су
обрадили по један већи пакет са свим објављеним
патентним документима у току претходног месеца,
као припрему за увођење поступка у редовну
примену у оквиру циклуса објаве докумената.
Представљене су уобичајене потешкоће у поступку,
оцењивање постигнутог побољшања квалитета и
провера резултата. Размотрено је и планирање
активности обраде раније објављених докумената.
WIPO је за учеснике обезбедио лиценце за
програм ABBYY, који је укључен у WIPO OCR
платформу која је у власништву WIPO, тако да
национални заводи могу да користе програм без
додатних трошкова. Обезбеђене лиценце обухватају
обраду до 25.000 страна месечно. Од завода
укључених у пројекат очекује се да потврде
Меморандум о разумевању и успоставе размену
података са WIPO базама светске индустријске
својине.
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO)
СЕДАМНАЕСТИ САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ
ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИГОВА
Аликанте, 25. и 26. април 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
Ивана Дамњановић, самостални саветник у Одељењу за жигове
У Заводу за интелектуалну својину Европске
уније (EUIPO) у Аликанте-у, Шпанија, 25. и 26.
априла 2017. године одржан је 17. Састанак сарадње
(Liaison Meeting) посвећен хармонизацији праксе
држава чланица ЕУ и држава кандидата за чланство
у области заштите жигова. Испред Завода за
интелектуалну својину, састанку је присуствовала
Ивана Дамњановић, самостални саветник у Одељењу
за жигове.

7.
8.

Након уводног обраћања, усвајања агенде
текућег састанка и закључака донетих на 16-том
Састанку сарадње, на дневном реду овог састанка
биле су следеће теме:



1.
2.
3.
4.
5.

6.

SP2020 (LoA05) – Програм квалитета;
Пракса и представљање одлука у вези са
знаковима који садрже пиктограме и који се
састоје из једног слова;
Радионица: Коришћење заштићене географске
ознаке за одређене робе и услуге (презентација
националног завода Шведске);
Европска IT мрежа – европски пројекти
сарадње;
SP2020
(LoA6):
Представљање
„Нове
генерације“
Методологије
ЕUIPO-a
(Guidelines); развојни процес и праћење
коментара завода земаља чланица ЕУ и
корисника (user associations);
Ажурирање
Методологије:
представљање
најважнијих предложених измена у нацрту
Методологије ЕUIPO-a;

Законодавна реформа;
Подршка транспозицији Директиве.

У оквиру прве теме састанка “SP2020 (LoA05) –
Програм квалитета“ било је речи о:




Хармонизацији квалитета поступака
Оптимизацији ангажовања запослених
Унапређењу користничких искустава
Методологије
усаглашавању резултата ЕУИПО-а са
Методологијом.

Формат, садржина и консултативни процес
биће побољшан како би се олакшао приступ широј
јавности.
У оквиру друге теме састанка која се односила
на праксу у вези са знаковима који садрже
пиктограме и који се састоје из једног слова,
истакнуто је неколико најважнијих новина и
примери праксе Жалбеног већа. Новина у
Методологији ЕУИПО-а од 1.2.2017. године је да су
апсолутни разлози одбијања: знакови који садрже
искључиво информацију или инструкциону вредност
у односу на робе или услуге; као и знакови који
преносе информацију о врсти, квалитету, намени или
другим карактеристикама роба или услуга; знакови
који указују на начин коришћења као нпр:

за пица деливери сервис; знакови који преносе универзално разумљиву поруку као нпр:

за нуђење хране; практичне информације
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за пелене
Примери одбијених знакова:

Примери прихваћених знакова:

Пиктограми су основни и „неукрашени“
симболи који ће бити протумачени као искључива
информација или инструкција у вези са робом и
услугама на које се односи. Пример би био знак који
индикује начин употребе (као слика телефона у вези
са услугом пица сервиса) или који преноси

универзално разумљиву поруку (као нож или
виљушка у релацији са услугом обезбеђивања
хране). Пиктограми су фигуративни знакови када не
садрже вербалне елементе и релативна јавност је
јавност чланица ЕУ.

Дистинктивни караткер знака се процењује у односу на робе и услуге на које се односи:
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Класа 39 - Аеродромски киоск који пружа
путницима могућност бацања ствари у канту за
отпатке или у контејнер за прикупљање отпада.
Знак садржи ординарни информативни симбол.
Боје и фигуративни елементи нису дистинктивни у

односу на робе и услуге. Знак је одбијен због
недостатка дистинктивног карактера.
Примери регистрованих знакова који садрже
или укључују изглед коверте, за неке робе и услуге:

Класе 16, 35, 38 и 41

Класа 9 и 28 (само одбијен за класу 9).
Икона и њена садржина указују на то да се роба
односи на софтвер за управљање контактним
информацијама. Знаку недостаје препознатљив
карактер и релевантна јавност неће моћи да
разликује робе комерцијалног порекла.

Класе 9, 10, 14 и 28
Пријава жига одбијена од стране испитивача.
Жалба је усвојена с обзиром на препознатљиву
комплексност знака који има дистинктивне елементе
који у целини знаку дају довољан дистинктивни
карактер.
ЗИС / RS / IPO

Пријава жига је одбијена. Жалбено веће
прихватило као знак који се разликује од икона
доступних на тржишту како би указала на поруке,
ћаскање или on-line форуме. Фигуративни елементи,
слово ‘C’ и различите боје дају знаку минимални
степен разликовања.
До јануара 2014. године знак који се састојао из
једног слова исписаним стандардним карактером био
је одбијан као недистинктиван. Од јануара 2014.
године процена испуњености услова заштите једног
слога исписаним стандардним карактером зависи од
случаја до случаја и стандардни карактер једног
слова није недистинктиван per se. Оцена
испуњености услова заштите се процењује у односу
на робе и услугe за које је пријављен.



Пример дескриптивних знакова:
„Е“ за електричне производе
„М“ за услуге телекомуникација
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Пример сличних знакова:

Раније знак

Оспорени знак

Пример знакова који нису слични:

Ранији знак

Оспорени знак

Фактори одлуке:
1:
2:
3:
4:

Да ли ће знаци бити препознати као једно слово
или као графизам?
Да ли ће се знаци изговарати као слова или ће
бити описани у складу са њиховим
фигуративним утисцима?
Шта је дистинктивни карактер самих слова? Да
ли имају било какав концептуални садржај у
односу на конкретне робе или услуге?
Да ли су графички утисци које знаци преносе
такве природе да би се сигурно разликовали
један од другога?

“S”, “M” или “L” у односу на робе (слова могу бити
виђена као ознаке величине)
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Значење које није описно:




“u”, класе 9, 16, 35, 38, 41, 42
“a”, класе10 (Стоматолошки апарати и инструменти)
“g”, класе 6, 12

У оквиру тачке „Европска IT мрежа – европски
пројекти сарадње (ECP)“ представљен је временски
распоред реализације ECP-а у 2017. години, кључне
прекретнице и кораци ECP-а, као и распоред радних
група. Визија пројекта конвергенције анализе (ECP4)
је прогресивно мапирање главних области праксе EU
IT завода и њихова анализа ради идентификовања
ових области где конвергенција праксе може бити
унапређена као бенефит и EU IT завода и корисника.
Први круг анализа подразумева консултације са IPOs
ЗИС / RS / IPO
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и UАs у вези са пројектом (ECP4) што доводи до
предложених тема које се односе на регулативу о
жиговима. Други круг анализа се односи на састанке
сарадње у вези са хармонизацијом праксе у области
жигова и дизајна (Lm on trade marks 3. и 4. октобар
2016. и Lm on designs 6. и 7. октобар 2016.) што
доводи до предложених тема у области дизајна и
жигова од стране IPOs и UАs. Трећи круг анализа се
односи на састанке сарадње у вези са
хармонизацијом праксе у области жигова и дизајна у
2016. години и Округли сто у вези дизајна у
фебруару 2017. године што доводи до даље анализе и
предложених тема из области дизајна и жигова IPOs
и UАs. Представљени и подпројекти „CP8“ који се
односи на коришћење жига у форми која се
разликује од регистроване, као „CP9“ који се односи
на дистинктивност тродимензионалних жигова која
садрже вербалне и/или фигуративне елементе када
облик није дистинктиван сам по себи.

општих правила која се односе на начине
комуникације и временске рокове новина је нови
концепт електронске комуникације и нови рокови; у
оквиру секције која се односи на генералне принципе
поступка новина се односи на формалне захтеве за
подношење писмених доказа; уведене су нове врсте
жигова: образац, покрет, мулти-медиа, холограм).
Предстојећи кораци у спровођењу законодавне
реформе која се између осталог односи на Уредбу
(Delegated Regulation) су: финализација њених
језичких верзија, кратак писменог поступка њеног
усвајања, усвајање аката се очекује средином маја
2017, нова правила ће се примењивати почев од
1.10.2017. године (уместо важеће IR/RBoA).
На овом састанку је било речи и о темама које
су биле презентоване и о којима је дискутовано на
састанку одржаном 24. јануара 2017. године о
транспозицији Директиве.

У вези са темом која се односила на
Методологију EUIPO-a представљене су најважније
предложене измене у њеном нацрту (нпр. у оквиру
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ
ЈЕДАНАЕСТИ ГОДИШЊИ САСТАНАК САРАДЊЕ
ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ЕПО)
Берген, 03.07. и 04.07. 2017. године
ИЗВЕШТАЈ
Татјана Стевановић, руководилац Групе за међународну сарадњу
На 11. годишњем састанку сарадње Европске
патентне организације (ЕПО), који је одржан 3. и 4.
јула 2017. године у Бергену, Норвешка, у
заједничкој организацији ЕПО и Завода за
индустријску својину Норвешке (Norwegian Industrial
Property Office, NIPO), учествовали су представници
38 држава чланица и посматрачи: две државе у
приступању, Босна и Херцеговина и Црна Гора и
представник Завода за интелектуалну својину
Европске уније (ЕУИПО). Испред Завода за
интелектуалну својину Републике Србије, на
састанку су учествовали Владимир Марић, в. д.
директора Завода и Татјана Стевановић, руководилац
Групе за међународну сарадњу.
Састанак су отворили господин Беноа
Батистели,
председник
Европске
патентне
организације, који је говорио о значају сарадње у
Европској патентној мрежи (European Patent Network
- EPN) и господин Пер Фос, генерални директор
Завода за индустријску својину Норвешке, који је
учесницима састанка представио земљу домаћина.
Норвешка је млада земља која је пуну независност
стекла тек 1905. године. На крајњем је северу
Европе, захвата површину од 385 203 км2 на којој
живи 5,2 милиона становника. Норвешка је земља
која има здраву и стабилну привреду, чији је развој
средином 20. века одпочео захваљујући богатом
улову рибе у северном мору, а оснажен проналаском
налазишта нафте, гаса и других минерала. Норвешка
је такође изузетно богата водом што омогућава
изградњу
бројних
хидроцентрала
и
развој
хидротехнике. Поред наведеног, последњих година
се нарочита пажња посвећује развоју зелених
(чистих) технологија.
Завод за индустријску својину Норвешке је
државна институција у оквиру Министарства за
трговину, индустрију и рибарство, има 240
запослених, од којих су 60% жене. Запослени
норвешког Завода су припадници 26 нација.
Норвешки Завод, поред регистрације права
индустријске својине, има улогу подстрекача и
усмеривача привредног развоја.
Након отварања, Ерик Кристенсен, патентни
аналитичар норвешког Завода, одржао је кључну
презентацију „Просторна (пејзажна) анализа
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патентне документације везане за аквакултуру
Норвешке“ (“Patent Landscape Analysis of the
Norwegian Aquaculture”). За националне програме
истраживања, којима су обухваћени бројни
истраживачки пројекти, поред Министарства за
трговину, индустрију и рибарство, надлежан је
Национални савет за истраживање. Фонд за програме
обухваћене HORIZONT 2020, за седам година,
износи 80 милијарди Еура, годишње за R&D 3.5
милијарди Еура, од тога за развој аквакултуре 320
милиона Еура. Да би се спречило расипање ових
средстава, развијена је методологија просторне
анализе патентне документације, која може да се
примени на сваку научно истраживачку област. На
захтев Министарстава или Националног савета за
развој, овакве анализе за поједине области могу да се
израде у Заводу за индустријску својину Норвешке.
Ове анализе су изузетно корисне за R&D менаџере
јер дају преглед тенденција развоја технологија, па
не долази до финансирања у развој већ постојећих
технологија.
Поред
тога,
идентификују
се
потенцијални
чланови
конзорцијума
и
истраживачких тимова, утврђује се које је лиценце
потребно прибавити, а коме је након истраживања
могуће лиценцу понудити, додатно се образују
менаџери у погледу заштите интелектуалне својине.
Одговор клијената на просторне анализе је изузетно
добар, иако њихова израда изискује време и висока
почетна
улагања,
па
је
у
разматрању
рационализација улагања путем
дизајнирања
стандардизованих просторних анализа. На састанку
је приказана Просторна анализа аквакултуре
Норвешке.
Уследиле су презентације националних завода
на тему: „Националне иницијативе за подршку
иновацијама“. Лекс Кауфхолд, директор Завода за
интелектуалну својину Луксембурга говорио је о
начинима превазилажења неразумевања значаја
заштите права интелетуалне својине од стране
надлежних националних институција из перспективе
једне мале земље. Јосип Мерџо, директор Института
за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
говорио је о доприносу Института привредном
развоју путем сарадње са универзитетима и
истраживачким институцијама. Јоханес Вернер, шеф
Међунродне сарадње Аустријског завода говорио је
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о новим услугама којима се додатно стимулишу
истраживање и развој, попут брзе десетодневне
процедуре за регистрацију жига, провизорне
патентне пријаве или патентног ваучера. Утисак је да
су ово додатне мере које могу да се примене у
условима када се тражи додатна стимулација, јер
мере које се уобичајено примењују, већ дају одличне
резултате. Продромос Тсиавос, председник Завода за
индустријску својину Грчке, говорио је о
стратешком
циљу
подстицања
„паметних
иновација“, у оквиру кога су оснивање Академије за
интелектуалну својину и коришћење ЕПО
претраживачких алата први кораци. У плану је
такође, у сарадњи са ЕПО, увођење обуке за
патентне заступнике пред грчким Заводом (GQE) по
угледу на обуку за патентне заступнике пред
Европским заводом. Поред тога, израђују се анализе
на основу којих се сачињавају мапе развоја
појединих региона Грчке, у циљу улагања у
најперспективније. Утисак је да би овај начин
циљаних инвестиција могао да буде користан у
условима кризе и ограничених финансијских
средстава.
Синергију активности сарадње Европског
завода за патенте и Завода за интелектуалну својину
Европске уније (ЕУИПО) као две комплементарне
европске организације, приказали су господин Joao
Negrao, Director, International Cooperation and Legal
Affairs, EUIPO и господин Francois-Regis Hannart,
Principal Director, European and International
Cooperation, EPO. У циљу успостављана ефикасног,
квалитетног, усаглашеног и прегледног система
заштите права интелектуалне својине у Европи без
преклапања и дуплирања послова, 2011. године
потписан је МоУ о сарадњи ове две организације.
Сарадња
обухвата
развој
усаглашених
информационих система, заједничких услуга за
кориснике, заједнички се организују тренинзи,
израђују едукативни материјали, студије и
промоције. Такође је истакнут одличан развој Pan
European Seal програма успостављања мреже
европских универзитета на којима се изучава
интелектуалне својина, у оквиру које се најбољим
студентима пружа прилика да добију двогодишњу
праксу у некој од ове две међународне организације.
Овај програм има за циљеве: ширење и
хармонизацију знања о интелектуалној својини, рано
проналажење талената и њихову професионалну
квалификацију.

услуге IP Pre-Diagnosis, Дијагностоке интелектуалне
својине за мала и средња предузећа, у циљу
унапређења постојеће методологије и конципирања
метологије која би одговарала универзитетима и
институтима. Други је ширење мреже ПАТЛИБ
центара пријемом нових чланова. Пројекат обуке
кандидата за полагање испита за патентне
заступнике пред Европским заводом за патенте
успешно се развија. До сада је 91 кандидат из 17
држава чланица био обухваћен овим пројектом, од
којих је њих 16 положило све испите и стекло статус
заступника пред Европским заводом за патенте. Том
приликом смо обавештени да су оба кандидата из
наше земље успешно завршила обуку.
О међународној сарадњи ЕПО говорио је
господин Niklas Morey,
Director, International
Cooperation. Активности ЕПО су, ради снажења
стратешких циљева организације: унапређења
квалитета и ефикасности, повећења заступљености
европске индустрије изван Европе и промоције ЕПО
као водећег патетног завода у свету, усмерене
глобално. Сарадња три велика завода: ЕПО, USPTO
и JPO одпочела је 1983. године, а сарадња пет
великих завода IP5: ЕПО, KIPO, JPO, SIPO и USPTO
2007. године. Поред овога, ЕПО развија билатералну
сарадњу и сарадњу са привредом и корисницима.
Уговори о важењу (валидацији) европских патената
изван европског простора потписани са Мароком и
Молдавијом, на снази су од 2016. године, док су са
Тунисом и Камбоџом потписани, а њихово ступање
на снагу се очекује током 2017. године. У току су
преговори о валидацији европских патената у још 5
ваневропских земаља.
Након презентација, учесници састанка позвани
су да искажу коментаре и поставе питања. Владимир
Марић, в. д. директор Завода, такође се јавио за реч,
захвалио ЕПО на успешној сарадњи, Заводу
Норвешке на гостопримству и истакао да експерти
нашег Завода активно учествују у ЕПО пројектима
развоја ИТ система и услуге IP Pre-Diagnosis, као и
да је Универзитет у Београду у фази потписивања
Pan European Seal уговора са ЕПО.
Састанак сарадње је поред радног имао богат
друштвени и културни програм, током кога су
учесници састанка имали прилике за размену
мишљења и утисака и упознавање земље домаћина.

О сарадњи у Европекој патентној мрежи
говорили су Francois-Regis Hannart и Carlo Pandolfi,
Director, European Cooperation, EPO. Поред успешне
примене постојећих пројеката истакнут је значај
њиховог даље развоја и прилагођавања. Ове године,
одпочело је унапређење два пројекта. Први је развој
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Упутство за писање прилога за
"Подлистак Гласника интелектуалне својине
Ради једнообразности и лакше обраде, молимо да прилози за Гласник интелектуалне својине имају
следећу форму:
-

текстови морају бити куцани или штампани на белој банкпост хартији, са једне стране, са 27-30 редова на
једној страни и маргинама које обезбеђују 60 словних места у једном реду;

-

уз то, потребно је доставити дигитални запис текста u MS Word формату на CD Romu-u, USB меморији
или ел. поштом на e-mail: gdjordjevic@zis.gov.rs уз коришћење True Type unicode фонтова пожељно Times
New Roman или Arial из разлога компатибилности са другим корисницима и што оперативни систем на
коме се ради у Заводу има инсталирану подршку за такве карактере;

-

сваки рад мора бити потписан (име, презиме, адреса и број телефона аутора, стручна и/или научна титула,
функција на послу и место запослења);

-

напомене (фусноте) се прилажу на крају рада (како на примеру, тако и на дигиталном запису), означене
бројевима од 1 па надаље, кроз цео рад;

-

приликом цитирања књига, неопходно је придржавати се следећег редоследа података: презиме и име
аутора, назив књиге, место издавања, година издавања, редни број тома, број странице и евентуално број
тачке или пасуса;

-

приликом цитирања радова из часописа и других периодичних публикација, неопходно је придржавати се
следећег редоследа података: презиме и име аутора, назив рада, назив часописа или публикације, број
часописа или публикације, година излажења, број странице;

-

приликом цитирања управних и судских одлука поред службених ознака и датума доношења навести и
извор у којем је одлука објављена;

-

уколико се једно дело истог аутора цитира у више напомена (фуснота) које нису непосредно једна иза друге
после презимена и имена аутора, други и сваки наредни пут може се употребити скраћеница op.cit. Уколико
се једно дело истог аутора цитира напоменама које следе непосредно једна за другом, после првог навођења
потпуних података о аутору и делу може се употребити скраћеница ibid.

Радови који не одговарају овим стандардима неће моћи бити објављени без дораде, па је зато важно да се
аутори већ при писању прилога за Гласник интелектуалне својине придржавају ових упутстава.
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